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ÚVOD 

Člověk fascinovaný lidskou myslí a jazykem si snadno najde cestu 

ke kognitivní lingvistice. Tato diplomová práce, jejímž cílem je 

prozkoumat podobu abstraktního konceptu mládí v českém jazyce, je 

příspěvkem к bádání na poli této lingvistické disciplíny přesahující do 

mnoha jiných věd. 

Teoretická část práce uvede čtenáře do problematiky řešené 

kognitivními lingvisty a představí mu některé stěžejní teorie a termíny. 

V praktické části se potom čtenář seznámí s průběhem a výsledky 

výzkumu, jehož cílem je popsat, jak je koncept mládí uložen v českém 

jazyce a v myslích jeho rodilých mluvčích. Zajímalo nás, jak si mládí 

představujeme, jak jej vymezujeme, v jakých metaforách a barvách 
r\ 

o mládí přemýšlíme a jaký к němu máme vztah. 

Prvním krokem našeho výzkumu byl souhrn toho, jak je lexém 

mládí popsán ve výkladových, etymologických a jiných slovnících 

češtiny. Zaměřili jsme se i na to, jakým způsobem se naše vidění 

a chápání mládí odráží v jazyce - v synonymech, přirovnáních 

a frazémech. 

Druhým krokem bylo zkoumání výskytů slov mládí a mladý 

v korpusech SYN2000 a SYN2005. Šlo nám zde nejen o výčet všeho, 

co může být v češtině označeno za mladé, ale především o popis 

našeho chápání mládí. 

Třetím krokem byla anketa mezi českými rodilými mluvčími, kteří 

svými odpověďmi prozradili, „jaké mládí opravdu je". Výsledky 

jednotlivých částí jsme nakonec porovnali, abychom zjistili, které rysy 

konceptu mládí jsou v českém jazykovém společenství univerzální 

a zda se ono v jazyce konzervované chápání mládí kryje s tím, jak 

mládí vnímají současní rodilí mluvčí češtiny. 
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I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části podáváme přehled některých základních teorií, termínů 

a dosavadních výsledků, s nimiž pracují kognitivní lingvisté. Kognitivní 

lingvistika je dnes velmi rozvětvenou a různorodou disciplínou, proto 

nám nepůjde o vyčerpávající přehled výsledků jejího výzkumu, ale 

zaměříme se pouze na ty pojmy a teorie, které jsou považovány za 

zásadní a které budeme schopni následně aplikovat na jazykový 

materiál vztahující se ke konceptu mládí v češtině. Vycházet budeme 

především z publikace Co na srdcí, to na jazyku od autorek 

I. Vaňkové, I. Nebeské, L. Saicové Římalové a J. Šlédrové, statí 

I. Vaňkové a L. Jandy, knih Metafory, kterými žijeme autorů G. Lakoffa 

a M. Johnsona a Metafory v politice V. Chrze. 

1. Cesta ke kognitivní lingvistice 

Každá doba přináší nové pohledy na věci, o kterých jsme si do té 

doby mysleli, že jsme je už dostatečně prozkoumali, a každá doba 

zároveň přináší nová vědecká poznání. Ve dvacátém století se 

odehrálo několik převratů v nazírání na jazyk. Tradiční štrukturalistický 

pohled, který v jazyce spatřuje hierarchizovaný systém jazykových 

rovin, nabyl v pojetí Pražské lingvistické školy i funkčního rozměru, 

a tak byl o mnoho let předznamenán tzv. „komunikačně-pragmatický 

obrať, který ve světové lingvistice 70. let znamenal odklon od 

zkoumání jazyka jako systému a přesunutí zájmu na jeho fungování 

v komunikační situaci a na ty, kdo jazykem komunikují. 

Oba pohledy ovšem spojuje instrumentální pojetí, které jazyk vidí 

jako „nástroj myšlení a dorozumění", resp. jako sadu složitě 

uspořádaných a vzájemně propojených nástrojů, z nichž si vždy 
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vybíráme v souladu s komunikačními záměry a pravidly (I. Vaňková, 

1999, s. 214). 

Jazyk ale zdaleka není jen strukturou a nástrojem a nástrojem není 

ani řeč, jak napsal už v 60. letech Gadamer. „Řeč vůbec není 

instrument ani nástroj, neboť к podstatě nástroje patří, že ovládáme 

jeho použití - a to znamená, že jej bereme do ruky a zase odkládáme, 

když nám posloužil" (G. H. Gadamer, 1999, s. 25). 

Základ cesty к novému pohledu na jazyk pokládá vynález počítače 

a rozšíření jeho použití do všech vědních oborů zabývajících se 

člověkem. V padesátých letech se zrodila hypotéza, že „lidská mysl je 

v podstatě manipulátor se symboly, že je to prostě počítač jistého 

speciálního druhu, a bude-li počítač vybaven správným programem, 

mohl by dostat lidské mentální vlastnosti" (M. Čejka in G. Lakoff, M. 

Johnson, 2002, s. 262). Tato hypotéza se sice brzy ukázala jako 

nesprávná, ale tzv. „kognitivní obrať ve vědě dal vzniknout kognitivní 

vědě a v jejím rámci mnoha novým disciplínám. Kognitivní vědce 

spojuje především přesvědčení, že je možné formálně popsat, jak 

lidská mysl zpracovává informace. Předmětem jejich zkoumání jsou 

přirozené a umělé kognitivní procesy, které ovládají informaci 

a znalosti, přičemž lidská mysl je považována za systém, který 

získává, ukládá, vyhledává, transformuje a přenáší informaci (tamtéž, 

s. 263). Mezi okruhy bádání kognitivních vědců můžeme zařadit 

umělou inteligenci, neurální vědu, kognitivní psychologii, kognitivní 

filozofii, komputační lingvistiku a (pro nás především) kognitivní 

lingvistiku. Jednotlivé obory, ač jsou si často značně vzdáleny, jsou ve 

vzájemné interakci a součinnosti, vědci uvažují o problematice vždy 

hned z několika perspektiv, a tak můžeme mluvit o transdisciplinaritě 

kognitivní vědy (I. M. Havel, 2000, s. 362). 
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2. Jazyk jako interpretace světa 

Kognitivní lingvistika spatřuje v jazyce neocenitelný zdroj poznání 

člověka a jeho kultury. Vychází z předpokladu, že jazyk, tedy jeho 

gramatické zákonitosti, slovní zásoba či frazeologie, vypovídá mnohé 

o charakteru našich myšlenkových procesů. Dovídáme se tak o tom, 

jak jednotlivé jevy naší reality vidíme, vnímáme, chápeme, hodnotíme 

a jaký k nim máme vztah. Jazyk odráží to, jak jako lidé světu 

rozumíme, ale platí to i naopak: jazyk se podílí na tom, jak světu 

porozumíme, když se narodíme do určitého jazykového společenství, 

protože je v něm zakonzervovaná lidská zkušenost a paměť. 

Kognitivní lingvista se ptá, co čeština o nás a naší kultuře vypovídá, co 

všechno na sebe prozrazujeme, když češtinu používáme, v čem se 

naše vidění světa liší od vidění světa např. skrze angličtinu, v čem jsou 

si naopak nápadně podobná a proč. Kognitivní lingvistiku, přesněji 

řečeno kognitivní sémantiku, už nezajímá denotační složka významu, 

která dané slovo přesně zařadí do lexikálněsémantického systému 

jazyka, ale konotace a asociace, které jsou kulturně podmíněné 

a určují postoj mluvčích k denotátu. Kognitivní lingvistika totiž, na 

rozdíl od štrukturalistického přístupu к jazyku, vychází 

z nerozložitelnosti významu, z jeho komplexní („gestalt") povahy. 

Význam je celistvý obraz chápaný na základě naší lidské tělesné 

a smyslové zkušenosti s pojmenovaným jevem. 

Kognitivní lingvistika sice nevyrůstala z jediného zdroje či jediné 

autority, na niž by mohla odkazovat, ale na tomto základním nazírání 

na jazyk jako na interpretaci světa se všichni lingvisté shodují. 

V americké tradici, reprezentované především Lakoffem a Johnsonem, 

které budeme i my hojně citovat, najdeme formulace typu 

„konceptualizace světa obsažená v jazyce", ale žádný jednotný, plně 

7 



definovaný termín. Ruští lingvisté mluví o „naivním obrazu světa", jenž 

je v jazyce uložen (Apresjan, 1995). Pouze polská kognitivní lingvistika 

zavedla v polovině 80. let termín jazykový obraz světa, který vlastně 

navazuje už na německého filozofa W. Humboldta a jeho myšlenku, že 

každý přirozený jazyk v sobě skrývá specifický pohled na svět, nebo 

na americké badatele E. Sapira a B. J. Whorfa, kteří hovořili o tom, že 

naše vidění světa je determinováno naším mateřským jazykem, 

a proto se náhledy na svět jednotlivých národů liší. Jazykový 

relativismus, nebo jazykový determinismus jako jeho extrémní 

poloha, je vlastně jednou z možných odpovědí na otázku, jak zásadní 

roli v našem myšlení hrají rozdíly mezi jednotlivými jazyky. Relativisté 

odpoví, že každý jazyk je zcela unikátním obrazem světa 

srovnatelným s brýlemi, jež nosíme pevně na očích a můžeme je 

vyměnit za jiné, s jinými dioptriemi, zabarvením skel i obrouček, jen 

máme-li to štěstí a jsme bilingvní. 

Z celé řady definic pojmu jazykový obraz světa vyberme pojetí 

polského lingvisty Bartmiňského, který říká, že je to „v jazyce uložená 

interpretace skutečnosti, kterou je možno chápat jako souhrn soudů 

o světě. Mohou to být soudy buď ustálené v samém jazyce, v jeho 

gramatických formách, ve slovníku, ve fixovaných textech (např. 

v příslovích), nebo jazykovými formami a texty pouze implikované" 

(podle I. Vaňkové, 2005, s. 51). 

Jazykový obraz světa si můžeme dále přiblížit vymezením 

některých jeho vlastností. Vaňková (tamtéž, s. 52) uvádí, že není 

jednolitý, ale naopak heterogenní, přičemž interpretace různých 

stylových či sociálních sfér může ukazovat na vnitřní rozpornost (např. 

obraz světa v odborných textech se může diametrálně lišit od vidění 

světa v běžné komunikaci). Měli bychom se proto při našich 
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výzkumech zaměřovat na každodenní komunikaci, texty folklorní 

a umělecké, to jest takové texty, které odrážejí vidění světa v té 

nej přirozenější vrstvě jazyka. Základ našeho jazykového obrazu světa 

je sice po staletí neměnný, ale přesto se podle potřeb společnosti 

neustále dynamicky proměňuje, např. ve snaze odstranit některé 

nelichotivé streotypy nebo vlivem kontaktu s cizími jazyky. Do 

jazykového obrazu světa se dále promítá výběrovost, s níž 

přistupujeme к realitě, tedy to, čemu a v jaké míře věnují mluvčí 

různých jazyků pozornost, a subjektivně lidské hodnotící postoje, 

odvíjející se od naší nejvyšší hodnoty - nás samých a všeho 

„lidského". 

Centrem jazykového obrazu světa je přirozený jazyk, který 

koresponduje se základní lidskou zkušeností přirozeného světa. 

Osvojujeme si ho už v raném dětství a po celý život nám slouží nejen 

к dorozumění v každodenních situacích, ale i jako nejjednodušší 

a zároveň každému člověku nejbližší poloha jazyka. Slovník 

přirozeného jazyka je podle jednoho kritéria tvořen výrazy s největší 

frekvencí užívanosti, podle jiného kritéria je složen z výrazů, bez nichž 

se neobejdeme v základních životních situacích a při definování jiných 

výrazů (I. Vaňková, 2005, s. 57). Bartmiňski slovník přirozeného 

jazyka rozděluje do několika desítek sémantických skupin, které 

postihují jak konkrétní, tak abstraktnější oblasti lidského života. 

Z perspektivy tématu naší práce uveďme alespoň tyto příklady: 

existence, vývoj a fungování člověka (být, růst, život, porodit, umřít), 

počasí, přírodní úkazy a nebeská tělesa, živly {prší, vítr, sníh, duha, 

blesk, měsíc, hvězdy, voda), čas a jeho členění {den, hodina, jaro, 

chvilka), rozměr, počet, barva, tvar (velký, úzký, hloubka, mnoho, 

červený, čtverec, koule) aj. (tamtéž, s. 58). 
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Pro úplnost musíme doplnit, že druhým krajním názorem na vztah 

jazyka a myšlení je jazykový univerzalismus. Univerzalisté tvrdí, že 

„celé lidstvo sdílí - bez ohledu na různost jazyků a kultur - určitou 

.psychickou jednotu': myšlení je opřeno vždy o tytéž základy, je 

v zásadě stejné (neboť jsme všichni příslušníky lidského druhu) 

a rozdíly dané jednotlivými jazyky nejsou nikterak podstatné" (tamtéž, 

s. 38). Přijatelné se zdá být kompromisní stanovisko, zastávané např. 

představitelkou kognitivní sémantiky A. Wierzbickou, spatřující 

v přirozených jazycích kromě mnohých rozdílů také určitý počet 

univerzálních, „nadjazykových" pojmů, fungujících jako nejmenší 

elementy významu. Wierzbicka se snaží na základě zkoumání mnoha 

desítek jazyků nejrůznějších kultur najít omezený počet univerzálních 

jednotek, jakýchsi „atomů významu", z nichž by bylo možné poskládat 

všechny komplexnější pojmy, např. sloveso lhát je možné složit 

z atomů „říkat", „myslet", „chtít", „pravda", „udělat", „někdo", „něco", 

„jako", „ne" (tamtéž, s. 39). 

3. Antropocentrismus jazyka 

Na počátku vývoje umělé inteligence vznikla domněnka, že 

kdybychom dokázali počítač vybavit určitým programem, mohl by 

myslet a užívat jazyk jako člověk. Tato hypotéza byla snadno 

vyvrácena argumenty, že počítače nemají přístup к významu jakožto 

hybné síle myšlení a jazyka, protože nemají naše kognitivní 

schopnosti, smyslové orgány a především nemají těla. Dokud 

počítačům nevytvoříme lidsky funkční těla, nebudou myslet ani mluvit. 

Jak píše americká slavistka a kognitivní lingvistka Laura Janda 

(2004, s. 11), kognitivní lingvistika vychází z premisy, že „význam je 

výsledkem lidské tělesné zkušenosti tak, jak je zpracována smysly 
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a kognicí". Veškerá naše zkušenost prochází filtrem našeho specificky 

lidského vnímání, a proto jazyk není obrazem skutečného světa, ale 

představuje obraz světa, jak se jeví člověku. Jazyk je 

antropocentrický - determinovaný člověkem stojícím v jeho centru. 

Vnímáme svět skrze svou fyzickou schránku, která je nám mírou 

všech věcí, ale jenom do té míry, co nám naše omezené smysly 

dovolí. V souvislosti s určováním míry Vaňková (2005, s. 61) uvádí 

lidové jednotky míry odvozené z proporcí lidského těla, např. loket, 

stopa, palec, krok, hrst, špetka, nebo lok. 

Johnson ve své knize Tělo v mysli (1987) předkládá celou řadu 

představových schémat daných naší tělesností a vysvětluje, jak se 

chápeme a prožíváme ve vztahu к prostoru. Svoje tělo např. vnímáme 

jako NÁDOBU a ostatní předměty jsou vůči němu UVNITŘ nebo VNĚ. 

Pohybujeme se vzpřímeně, zezadu dopředu, během vývoje rosteme 

vzhůru a vlivem stárnutí se zase zmenšujeme směrem k zemi, což je 

základem představového schématu NAHOŘE versus DOLE. 

Schémata DALEKO versus BLÍZKO, POČITATELNÝ versus 

HROMADNÝ nebo POSTAVA versus POZADÍ jsou zase odvozena od 

způsobu, jakým pracují naše smysly (L. Janda, 2004, s. 16). 

Odlišujeme pro život nezbytné části těla, které pro nás znamenají život 

a identitu (např. trup, srdce, mozek), od postradatelných částí (např. 

vlasy, prsty), čímž je položen základ představovému schématu 

CENTRUM versus PERIFERIE. Ze zkušenostního základu s vlastním 

tělem, jež zakoušíme jako celek sestávající z částí, vychází schéma 

ČÁST versus CELEK. Běžná (nejen) lidská zkušenost pohybu 

odněkud někam dala vzniknout představovému schématu POČÁTEK 

- CESTA - CÍL, přičemž představa prostoru jako cíle je nahrazena 

nějakým stavem, jehož chceme dosáhnout (V. Chrz, 1999, s. 25-28). 
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Teorie představových schémat dostala svou konečnou podobu ve 

spolupráci s Lakoffem, který ve své knize Ženy, oheň a nebezpečné 

věci (1987) uvádí charakteristiky těchto základních schémat. 

„Představová schémata mají podle Lakoffa povahu „gestaltů", to jest 

strukturovaných celků, které mají určitou smysluplnou konfiguraci. 

Konfigurace těchto schémat je dána naší přímou zkušeností, tj. 

způsobem naší tělesné interakce s prostředím" (tamtéž, s. 28). Jak 

představová schémata fungují v procesu metaforizace našeho 

konceptuálního systému uvidíme v následující kapitole. 

4. Metaforičnost jazyka a myšlení 

Jedním ze základních aspektů kognitivistického pohledu na jazyk je 

teorie metafory. V tradičním pojetí, jež se datuje už od Aristotelovy 

Poetiky (1993), je metafora považována pouze za věc jazyka, 

ornamentální pojmenování užívané výhradně v umělecké literatuře, 

s běžným jazykem se vzájemně vylučující. „Slovo metafora bylo 

definováno jako mimořádný, novátorský nebo básnický jazykový výraz, 

u něhož se jedno nebo více slov používá mimo oblast svého 

konvenčního významu к vyjádření podobného pojmu" (M. Čejka in G. 

Lakoff, M. Johnson, s. 265). Když ale badatelé začali pátrat po jejich 

motivaci, zjistili, že metafory nejsou jen věcí jazyka, ale že metaforický 

je především náš konceptuálni (pojmový) systém, naše myšlení 

a vidění světa. Metafora je primárně jevem mentálním, nikoliv 

jazykovým, a jako taková je tím pádem důležitým zdrojem informací 

o tom, jak je náš konceptuálni systém strukturován (I. Nebeská in 

Vaňková a kol., 2005, s. 97). 

Lakoff a Johnson dokazují, že metaforičnost je pro náš 

konceptuálni systém rysem nikoliv okrajovým, ale zásadním. Metafory 
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jsou přitom motivovány lidskou tělesnou zkušeností, zprostředkovanou 

smysly. Ve své základní práci o metaforách Metafory, kterými žijeme 

(1980) autoři vysvětlují, že „podstatou metafory je chápání a prožívání 

jednoho druhu věci z hlediska jiné věci" (G. Lakoff, M. Johnson, 2002, 

s. 17) a jako příklad uvádějí naše chápání a metaforické strukturování 

pojmu spor / argumentace jako války. Spor / argumentaci můžeme 

v naší kultuře prohrát nebo vyhrát, argumenty mohou být rozmetány 

nebo obhájeny, užíváme určité strategie, abychom protivníka porazili. 

Verbální bitvu jsme konceptualizovali na základě něčeho, co je pro 

naše chápání dostupnější a představitelnější, totiž na základě 

fyzického konfliktu. Tento druh metafory, kdy jeden pojem metaforicky 

strukturujeme na základě jiného pojmu, čímž navozujeme v našem 

pojmovém systému podobnosti, nazývají Lakoff a Johnson strukturní 

metafora. Tytéž pojmy ale mnohdy chápeme z hlediska několikeré 

metaforizace (viz kap. I.5.). Primární forma metaforizace, která je 

motivovaná naší tělesnou zkušeností s orientací v prostoru, je 

metafora orientační. Prostorově orientované metafory vychází 

z opozic NAHOŘE - DOLE, UVNITŘ - VNĚ, VPŘEDU - VZADU, 

BLÍZKO - DALEKO, HLUBOKÝ - MĚLKÝ, CENTRÁLNÍ - PERIFERNÍ 

(viz kap. I.3). Na základě naší fyzické báze vznikla mezi různými 

prostorově orientovanými metaforami vnější systematičnost, např. vše, 

co považujeme za DOBRÉ, je NAHOŘE, zatímco to, co chápeme jako 

ŠPATNÉ, je DOLE. Vztyčený postoj typicky doprovází pozitivní citový 

stav, a proto ŠŤASTNÝ JE NAHOŘE, jak to dokládají příklady 

zvednout náladu nebo povznesená nálada. Naproti tomu skleslý postoj 

bývá výrazem smutku, a proto SMUTNÝ JE DOLE, např. být na dně, 

upadnout do deprese. Štěstí má ale také tendenci být ve vzájemném 

fyzickém vztahu s úsměvem a pocitem expanze, takže bychom na něj 
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mohli nahlížet i metaforou ŠŤASTNÝ JE ŠIROKÝ, např. nadmout se 

pýchou. Podobně platí, že ZDRAVÍ A ŽIVOT JSOU NAHOŘE oproti 

NEMOC A SMRT JSOU DOLE, neboť vážná choroba nás nutí ležet 

a mrtvý člověk je fyzicky dole. Tuto opozici dokládají příklady být na 

vrcholu zdraví, vstát z mrtvých, jde to s ním s kopce nebo upadnout do 

mdlob (tamtéž, s. 27). 

Vertikální metaforičnost se prolíná také do pojmů označujících 

kvantitu a kvalitu. O množství myslíme a mluvíme jako o místě na 

svislé ose, což je motivováno vizuálními vjemy ze zkušeností, jako je 

přisypávání písku na hromadu nebo přilévání vody do nádoby 

a pozorování její stoupající hladiny. Na tomto základě vznikly např. 

metafory nízké ceny, zvýšení platu nebo životni minimum. Naše 

chápání kvality je motivováno vzpřímeným lidským tělem, takže čím je 

něco výš, tím je to lepší. Svědčí o tom kupř. pojmenování 

společenského postavení (horních deset tisíc, spodina, vyšvihnout se), 

mezilidských vztahů (povyšovat se nad někým, plazit se před někým) 

nebo společenských jevů (vrcholový sport, propad vlády) (I. Nebeská 

in Vaňková a kol., 2005, s. 103). Nejzákladnější pozitivní hodnoty, 

které jsou v naší kultuře hluboce zakořeněny, budou koherentní 

s metaforickou strukturou jejích nejzákladnějších pojmů, tedy čím víc, 

tím lip, protože VÍCE i DOBRÝ JE NAHOŘE. O negativních jevech, 

jako je kriminalita nebo inflace, budeme naopak přemýšlet 

nekoherentně s touto metaforou, tedy čím méně, tím lépe (G. Lakoff, 

M. Johnson, 2002, s. 35). 

Naše konceptualizace světa pochopitelně není založena pouze na 

zkušenosti s prostorovou orientací. Dalším zdrojem pro metaforizaci je 

nám zkušenost s fyzikálními objekty a látkami. Lakoff a Johnson v této 

souvislosti mluví o ontologické metafoře, nazírající nefyzické věci 
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jako entity nebo substance. Vhodným příkladem je metafora VĚDOMÍ 

JE STROJ (např. mít o kolečko víc; přemýšlí, až se z něho kouří; 

zapnout mozek), který můžeme zapnout a vypnout, aktivovat nebo 

zvýšit jeho výkon (tamtéž, s. 42). 

Velmi často používaná je metafora nádoby. Člověk chápe sebe 

samého jako ohraničenou nádobu a tuto představu aplikuje i na své 

prostředí, a to často i tehdy, když neexistuje žádná přirozená fyzická 

hranice onu nádobu vymezující. Jako nádoby lze chápat i různé druhy 

stavů, a proto říkáme, že je někdo v rozpacích, v narkóze nebo se 

dostává do formy (tamtéž, s. 46). 

Lakoff a Johnson uvádějí jako nejzřejmější případ ontologické 

metafory personifikaci, kdy chápeme „širokou škálu zkušeností 

s nikoli lidskými entitami na základě lidských motivací, charakteristik 

a činností" (tamtéž, s. 47). Na zcela nehmatatelnou inflaci můžeme 

nazírat jako na člověka - protivníka (např. Inflace nás zahnala do 

kouta, zničila dolar atd.), a teprve přemýšlení v takto lidských 

termínech nám bude dávat smysl. Na příkladu personifikace můžeme 

pozorovat, že jazykový obraz světa není ovládán pouze 

antropocentrismem, ale i antropomorfismem, neboť máme tendenci 

přisuzovat věcem, zvířatům, přírodním jevům nebo třeba nemocem 

lidské vlastnosti a chování. 

Dosud zmiňovaná metaforizace je ovšem jen jedním z procesů, 

které probíhají v naší mysli, když mluvíme. Vedle metafory, jako 

způsobu pojímání a porozumění jedné věci na základě druhé, tvoříme 

metonymii, jež nám umožňuje používat entitu pouze к zastupování 

jiné věci. Lakoff a Johnson (2002, s. 50) ukazují, že i metonymizace 

vypovídá mnohé o způsobu naší konceptualizace. Mluvíme-li např. 

o člověku s využitím metonymie ČÁST ZA CELEK, kde máme 
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к dispozici mnoho částí, náš výběr koresponduje s charakteristikou 

člověka, kterou chceme zdůraznit. V kontextu s inteligentními 

a vzdělanými lidmi spíše použijeme metonymii mozky než tváře, neboť 

mozek bývá asociován s inteligencí, zatímco tvář se vzhledem 

a identitou. Dodejme ještě podle Nebeské (Vaňková a kol., 2005, 

s. 95), že pro metonymii je charakteristické uchování primárního 

významu pojmenování a jeho přenášení na základě časových, 

prostorových, funkčních a dalších souvislostí na nové pojmenování. 

5. Čas a život v metaforách 

Lakoff a Johnson při svých výkladech metafor tu a tam narážejí na 

dva pojmy, které mají mnoho společného s konceptem mládí, a to čas 

a život. Na příkladech šetřit čas, plýtvat časem, věnovat čas, 

investovat čas nebo drahocenný čas ukazují, jak „je čas v naší kultuře 

cenným zbožím. Je to omezený rezervní zdroj prostředků, kterého 

používáme к dosažení svých cílů" (G. Lakoff, M. Johnson, 2002, 

s. 20). Chápeme ho na základě metafory ČAS JSOU PENÍZE, z níž 

dále vyplývají metafory ČAS JE OMEZENÝ ZDROJ, protože peníze 

jsou omezený zdroj, a ČAS JE CENNÉ ZBOŽÍ, protože peníze jsou 

cenné zboží (tamtéž). Pro naši společnost je tedy klíčová strukturní 

metafora ČAS JE ZÁSOBA využívající ontologickou metaforu ČAS JE 

LÁTKA, již postupně spotřebováváme к různým účelům, lze ji 

kvantifikovat, připisovat jí určitou hodnotu na jednotku množství 

a slouží určitému cíli (tamtéž, s. 84). 

Čas dále vnímáme jako něco, co se pohybuje zezadu dopředu. 

Zatímco my jsme obráceni tváří к budoucnosti a zády к minulosti, čas 

letí, přichází nebo se blíží, čili chápeme ho jako metaforu ČAS JE 

POHYBUJÍCÍ SE PŘEDMĚT. Běh času konceptualizujeme ovšem 
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zároveň tak, že ČAS JE STACIONÁRNÍ A MY SE POHYBUJEME 

V NĚM, např. Blížíme se konci roku (tamtéž, s. 58, též podrobně 

Horský, 2007). 

Obraznost naší konceptualizace času je ale ještě bohatší. Věta Byl 

s tím hotov v deseti minutách je založena na metafoře ČAS JE 

NÁDOBA, neboli „ohraničený prostor, jímž se napříč pohybuje 

předmět (událost nebo činnost), v korelaci s časem, který onen 

předmět potřebuje к překonání vzdálenosti z jednoho konce na druhý" 

(tamtéž, s. 77). 

Jako jiný druh látky, zřejmě jako tekutinu, si představujeme životní 

sílu, když říkáme, že z někoho prýští elán, někdo překypuje vitalitou 

nebo mu nezbývá ani troška energie. Podobně jako čas, snad jen 

o něco zřetelněji, se život chápe metaforou ŽIVOT JE NÁDOBA, což 

dokládají slovní spojení jako plný život, žít naplno, prázdný život. 

Mnohé naše životní situace autoři chápou též neotřelou metaforou 

ŽIVOT JE HAZARDNÍ HRA, kterou si můžeme demonstrovat na 

příkladech mít eso v rukávě, hrát poctivou hru, vsázce je mnoho, 

dostat se do patové situace (tamtéž, s. 68). 

Ve spojitosti se životem nesmíme zapomenout ani na Johnsonovo 

konceptuálni schéma CESTA, velmi časté v metaforách, které mají 

souvislost s časem, nebo s vyjádřením linearity, např. mít všechno 

před sebou, cesta životem, jeho pozemská pouť skončila (I. Nebeská 

in Vaňková a kol., 2005, s. 106). 

6. Teorie mapování struktury 

Teorie mapování struktury vznikla z potřeby uchopit problematiku 

analogie a analogického myšlení. Její autoři D. Gentnerová a D. R. 

Gentner (1983) si položili otázku, jestli si při analogickém vyjadřování 
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pouze vypůjčujeme termíny z jedné oblasti pro druhou, nebo jestli 

z hlediska těchto analogií myslíme. Autoři jsou přesvědčeni, že „přijetí 

určité analogie má vliv na konceptualizaci dané oblasti" (V. Chrz, 

1999, s. 14). Co se děje vnáší mysli, je „přenášení (mapování) 

struktury poznání z jedné oblasti do druhé, ze základní (zdrojové) 

oblasti do oblasti cílové" (I. Nebeská in Vaňková a kol., 2005, s. 100). 

Podstatu procesu mapování struktury si můžeme přiblížit dvěma 

modely z fyziky. Systém vodovodního potrubí nám slouží jako zdrojová 

oblast pro analogii s elektrickým obvodem, kde si elektrický proud 

představujeme jako vodu protékající potrubím (tamtéž), a model atomu 

je založen na analogii se sluneční soustavou, kde jádro chápeme jako 

slunce a elektrony jako obíhající planety (V. Chrz, 1999, s.14). Při 

mapování struktury jsou zároveň zachovány vztahy mezi objekty, ale 

nikoliv atributy objektů, takže platí, že částice obíhají kolem jádra nebo 

jsou vzájemně přitahovány, ale fyzikální vlastnosti slunce, jako je jeho 

teplota nebo barva, na model atomu nepřenášíme. V analogickém 

mapování dále platí, že jsou „ve větší míře přenášeny relace vyššího 

řádu", což v planetárním modelu atomu znamená, že přenášíme 

vztahy, které jsou pro fungování systému zásadní, např. jádro má větší 

hmotnost než elektrony, částice se vzájemně přitahují (tamtéž, s. 17). 

Analogie nám umožňují na základě znalosti zdrojové oblasti vyvozovat 

závěry o problematice cílové oblasti. 

7. Teorie konceptuálni metafory 

Podobně jako teorie analogie je i teorie konceptuálni metafory 

založena na mapování ze zdrojové oblasti do cílové oblasti. Lakoff 

(1987) formuloval tuto teorii v rámci analýzy anglických idiomatických 

výrazů, jimiž se vyjadřuje emoce hněvu. Základem vyjádření dohřát se 
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nebo vybublat je chápání hněvu jako zahřívání kapaliny v uzavřené 

nádobě. Mezi zdrojovou a cílovou oblastí potom můžeme pozorovat 

řadu korespondencí. „Zahřátí kapaliny v kontejneru (nádobě) nad 

určitou mez vede ke zvýšení tlaku, při kterém může dojít к explozi" 

například koresponduje s tvrzením, že „zvýšení hněvu nad určitou mez 

vede ke zvýšení vnitřního napětí, při kterém může dojít ke ztrátě 

kontroly" (V. Chrz, 1999, s. 19-21). „Intenzita emoce (pěnil, všechno 

se vněm vařilo)", řečeno ještě názorněji slovy Nebeské, 

„koresponduje s mírou zahřívání kapaliny, vnitřní napětí (vzkypěl, 

myslel, že vzteky praskne) koresponduje s tlakem v nádobě, ztráta 

kontroly nad vlastním chováním (vyletěl, vybuchl, vypěnil) 

koresponduje s explozí způsobenou nahromaděním páry v uzavřené 

nádobě" (I. Nebeská in Vaňková a kol., 2005, s. 101). 

Základem metaforického mapování jsou sice struktury naší běžné 

zkušenosti, avšak korespondence, z nichž se mapování sestává, na 

běžné zkušenosti přímo založeny nejsou. „To znamená, že 

v případech jako nízká nezaměstnanost či zvýšená aktivita neexistuje 

přímá korelace zkušeností mezi kvantitou a vertikalitou, přesto však 

zde pojímání kvantity z hlediska vertikality dává smysl, a to na základě 

korelace zkušeností v mnoha jiných případech" (V. Chrz, 1999, s. 24), 

jak jsme již viděli výše. 

8. Kategorizace v jazyce a myšlení 

Z pohledu humanitních věd kognitivní lingvistika nepřichází s ničím 

převratným, když říká, že člověk prožívá a uvědomuje si realitu jako 

rozdělenou na části, kategorie, jež jsou vzájemně provázány do 

různých hierarchicky strukturovaných celků. Nekategorizuje ovšem 

jenom člověk, ale svým způsobem všichni živočichové potřebují 
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kategorizaci, aby rozeznali potravu, nebezpečí nebo možné partnery. 

Svět je pro nás díky kategorizaci přehledný a uspořádaný, ale zároveň 

i svým způsobem zkreslený optikou našeho mateřského jazyka, neboť 

naše mentální mechanismy kategorizace se do jazyka promítají, ba 

dokonce jsou základem našeho konceptuálního systému. 

Tak se může lehce stát, že se Čech s česko-anglickým slovníkem 

v ruce nemůže něčeho dopočítat. Angličan má např. všehovšudy jen 

osm prstů (fingers), protože palce (thumbs) a prsty na nohou (toes) 

vidí jako jiné útvary (volně podle I. Vaňkové, 2005, s. 68). Anglický 

teenager je někdo ve věku mezi třinácti a devatenácti lety, neboli ve 

věku označeném číslovkou obsahující -teen, zatímco českému 

náctiletému může být i jedenáct (eleven) nebo dvanáct (twelve). Jinými 

slovy tedy lze říct, že Čech chápe číslovky mezi desítkou a dvacítkou 

jako jednolitou kategorii, zatímco Angličan zní číslovky 11 a 12 

jazykově vyděluje. Rozdílně vnímáme nejen konkrétní předměty 

a abstraktní pojmy, ale i činnosti. Čech kupř. vidí zásadní rozdíl mezi 

tím, jestli se na nějaké místo dostane pěšky nebo nějakým dopravním 

prostředkem, a proto odlišuje slovesa jít a jet. Angličan má sice slovo 

pro pěší přepravu к dispozici (walk), ale přesto nejčastěji použije 

obojetné sloveso go. 

Přínos kognitivní lingvistiky, jmenovitě prací Lakoffa a Johnsona, 

vychází z polemiky s Aristotelovým pojetím kategorie, jež odpovídá 

schématu nádoby, neboli „uzavřené třídy jsoucen popsatelných na 

základě pevně daných vlastností, a to tak, že lze vést ostrou hranici 

mezi těmi elementy, které jsou, a těmi, které nejsou členy dané třídy" 

(I. Vaňková, 2005, s. 72). 

Lakoff, ale i jiní autoři oproti tomuto tradičnímu chápání kategorie 

vycházejí z teorie americké psycholožky E. Roschové, podle níž 
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zástupci kategorií mají spíše různou míru vlastností, které jsou pro 

danou kategorii považovány za reprezentativní. „Kategorie je tedy 

budována na základě schématu CENTRUM - PERIFERIE, přičemž 

v samém centru stojí reprezentativní, ideální exemplář, který má 

všechny vlastnosti chápané jako typické: jde o prototyp - nejlepší 

příklad" (tamtéž, s. 76). Jsou to právě prototypy, co tvoří základ 

našeho pojmového systému, resp. obrazu světa. Na rozdíl od klasické 

slovníkové definice, která směřuje k denotaci a snaží se spíše 

o vystižení obsahu než rozsahu pojmu, prototypové pojetí významu je 

výrazně subjektivnější, zahrnuje emocionalitu a hodnocení. 

Generalizací pohledů frazeologie, každodenní komunikace či 

uměleckých textů, ukazuje místo dané věci nebo jevu v konkrétním 

jazykově-kulturním obrazu světa (tamtéž, s. 83). 

Laura Janda (2004, s. 19) píše, že „kategorie je definována 

prototypickým členem a je kolem něj organizována, všechny ostatní 

členy pak к němu mají nějaký vztah". Zároveň ale dodává, že „mít 

vztah к prototypu nezahrnuje nutně sdílení nějakého rysu 

s prototypem, neboť vztah к prototypu může být zprostředkován 

řetězem propojených členů, v němž každý sousedící pár nějaké rysy 

sdílí, ale členy na koncích řetězu žádné rysy sdílet nemusí" (tamtéž). 

Jako příklad Janda uvádí slovo matka, jehož prototypem je „žena, 

která je vdaná za otce dítěte, které počala, porodila a o které se stará". 

Pro definování pojmů nevlastní matka, adoptivní matka nebo 

biologická matka nejsou všechny tyto rysy prototypu nutné ani 

postačující, neboť žádný z uvedených rysů tyto pojmy nesdílejí 

(tamtéž, s. 20). 

Ani v souvislosti s prototypem bychom neměli zapomínat na 

důležitost naší lidské (tělesné) zkušenosti. Význam slova židle 
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například vychází z našeho představového schématu toho, jak člověk 

se židlí obvykle zachází, resp. z aktu sezení na prototypické židli. 

V centru pojmu lež zase stojí prototypická zkušenost člověka, jenž je 

podveden, obelhán, a nepravdy bez záměru podvádět stojí na periferii 

(tamtéž, s. 21). 

Zatímco ve sféře substancí (tj. věcí, osob, zvířat, emocí, vlastností 

atd.) hledáme prototyp jako „nejlepší příklad", v souvislosti s barvami 

hledáme toho nejtypičtějšího nositele dané barvy, což bývají přírodní 

pilíře našeho přirozeného světa. Vaňková ukazuje, že prototypem 

červené barvy je oheň a krev, nebo že žlutá má dva prototypy - slunce 

a podzim v přírodě. U barev je zajímavé, že v závislosti na kontextu 

jsou doprovázeny jak pozitivními, tak výrazně negativními konotacemi. 

Zatímco v souvislosti s jarní kvetoucí přírodou je žlutá vnímána 

pozitivně, ve spojitosti s člověkem, jeho zdravím nebo stářím či špínou 

předmětů vyvolává žluť spíše odpor (viz I. Vaňková, 2005). 

Vedle termínu prototyp je lingvisty někdy užíván i termín stereotyp. 

Ten bývá často chápán synonymně, někdy se používá ve spojitosti 

s lidmi, zatímco prototyp v kontextu s věcmi. V pojetí Bartmiňského 

vyjadřuje „zobrazení předmětu, zformované v jistém společném 

zkušenostním rámci a vymezující, čím předmět je, jak vypadá, jak 

působí, jak s ním člověk nakládá" (I. Vaňková, 2005, s. 85). Slunce je 

například vnímáno jako zdroj světla, tepla, ale také radosti, štěstí, je 

v něm obsažena charakteristika barvy i pozitivních emocí (tamtéž). 

Kognitivní lingvistika hledá pro pojem kognitivní definici, která ho 

nezamkne do škatulky, ale spíše jej interpretuje. Podle Bartmiňského 

kognitivní definice „nevede ostrou hranici mezi nejazykovým 

a jazykovým", je uspořádána kategoriálně (fasetově), přičemž skladba 

a uspořádání jsou v každém jazyce specifické, a zaznamenává, jak je 
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pojem fixován v běžném jazyce (I. Vaňková, I. Nebeská, 2005, s. 31). 

Je na místě připomenout, že základní složkou významu 

v prototypovém pojetí předmětu v lidské mysli jsou konotace; nezajímá 

nás tedy, že macecha je nevlastní matka, ale že je zlá a nepřející 

(I. Vaňková, 2005, s. 80). Při vymezování prototypu na základě 

konotací si ale musíme ověřit, že se nejedná o individuální asociace. 

Sdílenost prototypu nám nejsnáze potvrdí opakovaný výskyt 

sledované charakteristiky v různých výpovědích. Z kvalitativního 

hlediska se můžeme zaměřit na etymologii pojmenování (zelený 

odkazuje k rostlinnosti, např. zelí), přenesené významy (krysa jako 

bezcharakterní člověk), významy derivátů shodujících se s dokládanou 

konotací (papouškovat, tedy opakovat bez porozumění cizí myšlenky) 

nebo na frazémy (tamtéž, s. 89). 

9. Shrnutí 

Na závěr teoretické části shrňme základní teze kognitivně-

kulturního pohledu na jazyk. Kognitivní lingvistika vidí v jazyce 

odpovědi na otázku, jak funguje lidská mysl. Mnohé termíny používané 

kognitivními lingvisty jsou v naší kultuře zakořeněny už od dob antiky, 

ale nyní se dostávají do nového světla. Úplně jinýma očima se 

kognitivní lingvista dívá na kategorizaci, jež je základem našeho 

konceptuálního systému. Spíše než jako jasně ohraničený soubor entit 

je kategorie vymezena svým prototypem stojícím v centru, zatímco 

exempláře na periferii kategorie volně přecházejí do jiných kategorií. 

Základní struktury našeho konceptuálního systému vycházejí z naší 

tělesnosti, na jejímž základě jsme si vytvořili jistá představová 

schémata, prostřednictvím nichž vnímáme sebe a okolní svět. Za 

schopnost přemýšlet a mluvit o abstraktních jevech, s nimiž nemáme 
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přímou smyslovou zkušenost, vděčíme jiné své schopnosti -

metaforizaci. Cílem bádání kognitivního lingvisty je odhalit jednotlivé 

vrstvy jazykového obrazu světa, nebo možná jednotlivé obrazy 

v galerii jeho mateřského jazyka. 

Kognitivní lingvisté si uznání pro svou disciplínu vydobývali jen 

velmi pomalu a těžce. Práce amerických kognitivistů byly zpočátku 

považovány za příliš kontroverzní a jen pramálo lingvistické. V roce 

1989 ale vznikla Mezinárodní asociace kognitivní lingvistiky 

(International Cognitive Linguistics Association), která od té doby 

pořádá mezinárodní konference každé dva roky, vydává časopis, 

knižní edici a prezentuje se na webových stránkách 

www.coqnitivelinquistics.org. Dále vznikla také Asociace slovanské 

kognitivní lingvistiky (Slavic Cognitive Linguistics Association), jež se 

prezentuje na www.unc.edu/depts/seelrc/SCLA invite.htm. České 

webové stránky o kognitivní lingvistice, které spravuje Dominik Lukeš, 

najdeme na www.coglinq.info. Tyto internetové zdroje informací jsou 

cenným vodítkem pro lingvisty a zpravodajem o směrech bádání, jimiž 

se dnešní kognitivní lingvistika vydává. Zkoumání místa určitého 

konceptu v obrovském, živém a pestrém jazykovém obrazu světa, tak 

jako to uvidíme v následujícím textu, je jen jednou z mnoha možností, 

jaké kognitivní lingvistika nabízí. 

II. VÝZKUM KONCEPTU MLÁDÍ V ČEŠTINĚ 

1. Mládí podle slovníků 

1 • 1 Etymologie slova mladý 

Původní význam praslovanského slova moldb nebyl .mladý věkem', 

Pro nějž existoval výraz junb, ale jemný, měkký'. Slovo moldb bylo 
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proto vhodné к utvoření obecného jména mládě, tj. ,bytosti jemného 

a měkkého těla' (V. Machek, 1968). Antonymem к moldb bylo slovo 

vetbchb, zatímco adjektivum starb bylo odvozeno od verba státi 

a znamenalo .vlastnost toho, kdo pevně stojí, je tělesně vyspělý' 

(J. Holub, S. Lyer, 1978), resp. .vzrostlý, dozrálý' (V. Machek, 1997). 

Z významu praslovanského výrazu jurib nám dodnes čeština 

zachovala památku v zastarávajícím slově junák, tj. .chlapec mladého 

věku'. Souvislost s významem slova moldb bychom dnes našli např. 

v anglickém slovese melt (tát, měknout), odvozeném od 

staroanglického meltan (J. Rejsek, 2001). 

1.2 Slova mladý a mládí ve výkladových slovnících 

V Jungmannově Slovníku česko-německém (1990) je pod heslem 

mladý uveden význam .malého ještě věku' a pro mládí významy 

,mláď, ,větve mladé', ,mlází, všechen mladý les'. 

Příruční slovník jazyka českého z roku 1938 uvádí základní 

významy adjektiva mladý jako jsoucí v prvním období svého života 

nebo vzrůstu' (mladá dívčina, mladé smrčky), jsoucí nedávného 

původu, nově vzniklý, nedávný' (mladá literatura, mladé víno), 

.vztahující se к mládí (v mládí událý, v mládí obvyklý a pod.), zvláště 

к jeho význačným vlastnostem (mladický, bujný, svěží apod.)' (mladé 

roky), novější Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1978, 

1994, 2003) к těmto významům dodává ještě jsoucí v počátečním 

stavu' (mladé uhlí a ostatně i mladé pivo). 

Jako významy substantivizovaného adjektiva mladý uvádí Příruční 

slovník jazyka českého (1938): ,mladý člověk', .lidově mladý hospodář 

na živnosti po otci, tchánu, výměnkáři či junior firmy', .zvířecí mládě' 

nebo v plurálu mladí jako ,mladý hospodář se ženou, novomonanželé 

25 



(proti rodičům)'. Mládí neboli mladost je zde definováno jako ,první 

období života', případně ,mladý nálet lesní nebo výhonky', ve Slovníku 

spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1978, 1994, 2003) potom jako 

,první období lidského života' a ,mladí lidé, mládež'. 

Slovník spisovného jazyka českého (1989) к významu slova mladý 

jsoucí v prvním období života, ve vzrůstu' přidává jako přenesený 

význam ,tělesně i duševně svěží' (věčně mladý). Jako další významy 

zde nalezneme .vztahující se vůbec к mládí, v mládí obvyklý, mládí 

vlastní' (mladý krok, mladý smích, má mladé nohy, mladá odvaha), 

jsoucí nedávného původu, nově vzniklý, jsoucí v první fázi, 

v počátečním stavu, nový' (mladá zelenina, mladá svoboda, technicky 

mladá země), ,(v 19. stol.) označení pro pokroková hnutí nebo 

národně osvobozenecké směry nově nastupující generace' (Mladá 

Evropa), pro singulár substantiva mladý ,mladý člověk', ,mladý 

hospodář, mladá hospodyně (po otci nebo tchánovi), junior firmy' a pro 

plurál potom ,mladí lidé' a ,syn se snachou nebo dcera se zetěm'. 

Frekvenční slovník češtiny (2004), jenž vychází z korpusu 

SYN2000, přisuzuje adjektivu mladý 201. místo v pořadí hesel podle 

absolutní frekvence, přičemž nejčastějším žánrem jeho výskytu je 

beletrie (41%). Substantivum mládí je o poznání méně frekventované 

a náleží mu 2925. pozice. Adjektivum mladý je tedy součástí slovníku 

přirozeného jazyka (viz kap. I.2.), centra jazykového obrazu světa, a to 

nejen podle kritéria frekvence užívanosti, ale také podle kritéria 

nezbytnosti či nenahraditelnosti při definování jiných výrazů. 

1.3 Mládí řečí synonym a přirovnání 

Jak jsme právě viděli, adjektivum mladý patří do centrální slovní 

zásoby češtiny, do jádra jazyka. Naše chápání určitého znaku, resp. 
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jeho místo v jazyce, nám mohou přiblížit též jeho synonyma. 

Synonymické slovníky nabízejí pro sledovný lexém jen několik 

synonym, zatímco pro některé odvozeniny hned celé synonymické 

řady. 

Český slovník synonymický (K. Pala, J. Všianský, 2000) ke slovu 

mladý uvádí synonyma mladistvý, nový (zeleň), právě vzniklý (obor), 

čerstvý (salát), nezkušený (člověk) a expresivní syn, junior, к mládí 

potom mladost, dětství, mládež (mladí lidé), mladý věk, svěžest, 

čerstvost a novost. Český slovník věcný a synonymický (1969) uvádí 

navíc к významu ,mladý lesní porosť synonymum mlází. V Českém 

slovníku věcném a synonymickém (1969) najdeme dále několik 

desítek synonym к významově mnohem užší odvozenině mladík. 

Vedle výrazů převážně neutrálních jako mládenec, chlapec, hoch či 

jinoch nebo zastaralých jako panic, panáček, mladoň a holec je zde 

početně zastoupena skupina expresivních a pejorativních výrazů, 

které metaforicky odrážejí přírodní zákonitosti dospívání, růstu 

a nezralosti, přičemž se zdaleka nejedná pouze o vývoj lidský, např. 

mléčňák, mlékobrádě, cucák, usmrkanec, holobrádek, neopeřenec, 

zelenáč. 

Obdobnou metaforičností oplývají i česká přirovnání, která 

shromáždil J. Zaorálek v knize Lidová rčení (2000). O mladém člověku 

se můžeme vyjádřit obrazným přirovnáním buď ze sféry vývoje 

člověka, přičemž tato přirovnání nějakým způsobem odrážejí naši 

tělesnou nebo sociální zkušenost z tohoto období života (mléko mu 

ještě teče po bradě; ještě mu kouká košilka; má ještě u nosu nudli; 

ještě brady neholí; je ještě bosý; je ještě и slabikáře či ten sotva 

školské hnidy vyčesal) nebo ze sféry vývoje a růstu rostlin a zvířat (Je 

mladý jako jabloňka ; je ještě zelený, má ještě skořápku na zadku; ještě 
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mu peří neodrostlo). Za pozornost jistě stojí, že konotace primárně 

spojené s ptačím životem se obrazně používají především ve spojitosti 

s lidským dětstvím a mládím, ve spojení s dalšími etapami života už 

méně, např. děti vylétají rodičům z hnízda, aby si následně vytvořily 

vlastní hnízdečko (lásky), zahnízdily a vylíhlo se jim potomstvo, na 

druhou stranu člověk na konci života natáhne brka, sexuálně náruživý 

muž (nezávisle na věku) je kohout, naopak stará žena vypelichaná 

slepice. 

1.4 Mládí v příslovích a idiomech 

D. Bittnerová a F. Schindler (Česká přísloví - Soudobý stav konce 

20. století, 2003) ve svém výzkumu současného stavu povědomí 

0 českých příslovích shromáždili přes pět desítek přísloví týkajících se 

mládí, tj. takových, která obsahují slova mládí, mladý, mladost, 

mládnout, mladí, ale i stáří, starý a staří. Z devatenácti respondentů 

mnohá z nich znal jen jediný, avšak pro naše účely je důležitý fakt 

jejich holé existence, nikoliv rozšířenost používání. 

Tato přísloví můžeme rozdělit do několika tematických skupin: 

1) přísloví vyjadřující povahu mládí (mladost - radost; mladost -

nerozum; lepší se uhlídá pytel blech než mladé děvče; mladý se má 

1 na ledě zahřátí; mladý ze všeho vyroste; mládí - čas к učení)] 

2) přísloví vyjadřující kontrast mezi mládím a stářím (o čem mladí 

nevědí, to jim staří povědí; mladí rádi sobě let přičítají a staří ujímají; 

starý má smrt před očima a mladý za zády; voda mladým, víno starým; 

mladost výší, starost hrbí)] 3) přísloví předpovídající budoucí vývoj 

{mladí ležáci - staří žebráci; mladý lhář - starý zloděj; mladý voják -

starý ležák) a 4) přísloví formulující radu nebo moudrost (mlád jsa, 
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pamatuj, že stár budeš; hříchy mladosti kárá Bůh na staré kostľ, ten 

mlád jest, kdo zdráv; ten boh at, kdo bez viny). 

Uvedené frazémy mládí připisují mnoho charakteristik jako radost, 

růst, zdraví, nezkušenost, nerozvážnost, energii, pohyblivost, 

učenlivost, nedočkavost nebo lehkovážnost, ale neříkají nic o věku 

člověka. 

Slovník české frazeologie a idiomatiky (1988) nabízí tři idiomatická 

slovní spojení, na první pohled vyhlížející jako protimluvy - starý 

mladý, věčný mladík a starý mládenec. První dva idiomy vyjadřují 

relativitu a jistou neuchopitelnost mládí, to, že i mladý člověk se může 

chovat nebo vypadat jako stařec, zatímco i stařec se může cítit mladě 

a podle toho se chovat. Starého mládence lze definovat jako 

„svobodného dospělého muže", který se ocitl za hranicí věku 

vhodného pro vstup do manželství. Ve své knize Ženy, oheň 

a nebezpečné věci (2006) si Lakoff vypůjčuje tento příklad od Fillmora, 

aby na něm ukázal fungování idealizovaných kognitivních modelů. 

Každá kultura si vytváří své kognitivní modely, pomocí nichž mluvčí 

kategorizují svět okolo sebe, přestože se to děje za cenu určitých 

zjednodušení. Starý mládenec je definován jako „svobodný dospělý 

muž" vzhledem ke kognitivnímu modelu „obsahujícímu lidskou 

společnost s (většinou monogamním) manželstvím a typickým věkem 

považovaným za vhodný pro vstup do manželství. Tento idealizovaný 

model neříká nic o existenci kněží, dlouhodobých mimomanželských 

svazcích, homosexualitě, muslimech, kteří mohou mít čtyři manželky, 

a mají pouze tři" (G. Lakoff, 2006, s. 80), i když bychom papeže nebo 

Tarzana jistě nenazvali svobodnými mládenci a nepovažovali je za 

reprezentativní členy této kategorie. 
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1.5 Mládí ve znakové řeči 

Doposud jsme se věnovali tomu, jak je koncept mládí zachycen ve 

slovnících češtiny verbálně-akustické. Celistvý pohled na naši 

konceptualizaci ale získáme až porovnáním s realizací tohoto 

konceptu ve vizuálně-motorickém znakovém jazyce neslyšících. 

Jak poukazuje Z. Salzmann (1997, s. 147), žádný znakový jazyk 

nepoužívá zřetelně ikonických posunků, což znamená, že je nelze 

interpretovat bez znalosti jejich významů. Nelze ale ani tvrdit, že 

všechny posunky vznikly zcela nezávisle na významu. Ve Slovníku 

znakové řečí (D. Gabrielová, J. Paur, J. Zeman, 1988) najdeme řadu 

posunků gestem naznačujících či pantomimou napodobujících svůj 

význam. Posunek „ukazovák se dvakrát krátce dotkne špičky nosu" 

odkazuje к orgánu čichu a opravdu znamená čich nebo cítit, posunek 

„ruka poklepává na bradu" imituje zívání, a má proto jistou spojitost se 

svým významem nuda, nudit se. 

Vaňková a Nebeská (2005, s. 50) si všimly, že i český znakový 

jazyk neslyšících je založen na lakoffovsko-johnsonovských 

představových schématech typu „nahoře (dobré) - dole (špatné)" (viz 

kap. I.4.). Slovník znakové řeči uvádí pro význam ,mladý' posunek 

„opakovaný pohyb palce po straně hrudi vzhůru" (viz obr. 1), který 

odpovídá představě, že být mladý je dobré a mládí souvisí s růstem 

vzhůru. Antonymum ,starý' se znázorňuje posunkem „ruka s dlaní 

ohnutou se přimyká ke klíční kosti" (viz obr. 2), což na první pohled 

sice nevyjadřuje zmenšování se, ani že stáří je špatné, nicméně ruka 

ohnutá v zápěstí připomíná hrb jako jednu ze známek fyzického 

stárnutí, kdy je expanze člověka nahrazena stahováním se do sebe. 
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Na těchto příkladech vidíme, že posunky znakové češtiny vztahující 

se к lidskému životu a mládí vycházejí z naší tělesnosti a podporují 

teorii, že význam je tělesně ukotven. 

Obr.1 ,Mladý' Obr.2 ,Starý' 

(nakresleno volně podle M. Růžičkové, 1997) 

2. Mládí podle korpusu 

2. 0 Zdroje dat 

Jazykový materiál použitý v této části výzkumu pochází z psaných 

korpusů synchronní části Českého národního korpusu - SYN2000 

a SYN2005. Každý z těchto korpusů obsahuje 100 milionů textových 

slov, přičemž žádný z textů SYN2005 není obsažen ve 

starším SYN2000. Dva korpusy jsme nepoužili proto, že bychom 

očekávali nějaké změny v konceptualizaci mládí za tak krátkou dobu, 

ale proto, že se procentuálně změnilo zastoupení jednotlivých žánrů. 

Zatímco SYN2000 obsahuje 60% publicistických textů, 25% odborné 

literatury a 15% beletrie, v SYN2005 beletrie posílila na 40%, odborné 

texty jsou zastoupeny 27% a poměr publicistických textů poklesl na 

33% (www.ucnk.ff.cuni.cz). Neklademe si za cíl porovnávat oba 

31 

http://www.ucnk.ff.cuni.cz


korpusy z hlediska konceptu mládí, jen jsme se rozšířením materiálu 

chtěli vyvarovat zkreslených závěrů. Adjektivum mladý a substantivum 

mládí jsme zkoumali na vzorcích 3000 výskytů v každém z korpusů 

SYN2000 a SYN2005, tj. celkem 12000 výskytů. 

2.1 Co je v češtině mladé 

2.1.1 Sémantický okruh člověk 

Nejfrekventovanějšími se ukázala syntagmata jako mladý člověk, 

mladý muž, mladá žena, dále pak mladá dívka, mladí lidé, mladý pár. 

Spojení mladá dáma, podobně jako oslovení nedlouho vdané ženy 

mladá paní či oslovení mladý pane bývají myšlena a chápána velmi 

pozitivně, někdy dokonce jako lichotky, ale pokud nekorespondují 

s realitou příliš očividně, bývají naopak myšlena a chápána ironicky. 

Oslovení typu hele, mladej vyznívá v podstatě vždy neuctivě. Jako 

substantivizované adjektivum znamenající ,mladí lidé' se mladí 

používá často a bezpříznakově (měla být časopisem mladých a pro 

mladé). 

Na místě uvedených apelativ označujících lidskou bytost se hojně 

objevují jakákoliv jiná (mladý hajný; mladý básník; mladá lékařka), 

často označující příslušnost к nějaké ideologii, hnutí, straně apod., 

přičemž v těchto spojeních adjektivum nevyjadřuje věk, ale následnost 

generací (mladí komunisté). Sledované adjektivum se často pojí 

s propriem, a to buď ve významu ,tvůrčí období osobnosti' (mladý 

Halas psal o smrti), nebo ve významu junior rodiny' (přišel mladej 

Kučera). 

Adjektivum mladý rovněž vyjadřuje význam .náležející mladému 

člověku, resp. pro něj typický' (mladý vzhled; mladé prsty; mladá šíje; 

bratrův mladý pěkný profil), používaný také ve spojení se 
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synekdochou (mladá krev má v hlavě něco úplně jiného; opravdu jsem 

nečekal, že se tu objeví tolik mladých talentů), dále významy .určený 

pro mladé lidi' (mladá móda) a .složený z mladých lidí' (mladá literární 

generace). 

Mládí se nevztahuje pouze к fyzické stránce člověka, ale bývá 

chápáno také jako stav mysli (cítil se mladý, vy jste mentálně úplně 

mladej člověk). 

2.1.2 Sémantický okruh rostliny 

Zástupci rostlinné říše se pojí s adjektivem mladý celkem bez 

omezení, a to ve významu jsoucí v prvním období svého vzrůstu', kde 

mluvíme o mládí celé rostliny (mladá hrušeň) nebo rostlinného porostu 

(mladá smrková houština, mladá tráva, mladé žito) a ve významu 

.čerstvé, nově vyrostlé části rostliny' (mladé listí třešně, mladé klíčky, 

mladé výhonky). Substantivem mlází označujeme .mladý porost 

dřevin' nebo .mladé větvičky stromu'. 

2.1.3 Sémantický okruh živočichové 

Substantivum mladé používáme ve významu .zvířecí mláďata'. 

Přeneseně se užívá i ve významu .mláďata lidská', srov. frazém z toho 

by člověk dostal mladé. O mládí zvířat mluvíme, máme-li na mysli věk 

jednotlivců nebo skupin (je to mladý pes, ještě takové třeštidlo hravé; 

ozvalo se troubení mladého jelena; vybrané kusy z chovatelských 

mladých stád) nebo s věkem spojenou kvalitu jejich masa (byl to 

mladý kohout, nemusel se vařit dlouho). 
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2.1.4 Sémantický okruh neživá příroda, počasí a nebeská 

tělesa 

Do této skupiny spadající designáty se pojí s adjektivem mladý ve 

významu jsoucí nedávného původu, nově vzniklý, nedávný' (voněla 

mladá hlína; jsou také mladé hory - sopky, na stráních ležel mladý 

sníh; mladá planeta byla obklopena hustými mraky zmrzlého oxidu 

uhličitého). 

2.1.5 Sémantický okruh lidské výrobky a sídla 

U potravinářských výrobků a alkoholických nápojů se adjektiva 

mladý užívá ve smysl i ly prvním stádiu zrání nebo kvašení' (mladý sýr 

podávejte nakrájený na plátky, žádané mladé víno s hebkou ovocnou 

chutí; mladé pivo dokvašuje v ležáckém sklepě). Mladý je rovněž 

součástí názvu např. periodik (rozhovor pro časopis Mladý svět, 

produkce deníku Mladá fronta Dnes), lidských sídel či jejich částí {na 

nádraží v Mladé Boleslavi; pomalu se vraceli po silnici к Mladým 

Bukům-, město Mladý Smolivec naleznete na mapě). 

2.1.6 Sémantický okruh určování stáří 

Slovní spojení z tohoto okruhu odpovídají na otázku „kdy" 

a vztahují se к určitým časovým jednotkám a úsekům. Ve významu 

.pozdější, novější' funguje adjektivum mladý, zvláště jeho komparativ 

mladší, ve spojení s některými historickými etapami (pro rozvoj 

zdejších jeskyní byly rozhodující mladší třetihory, nárůst osídlení 

v mladší době bronzové; vývoj sídelní skladby je zřetelný od mladšího 

středověku). S časovými jednotkami den, noc a měsíc se toto 

adjektivum pojí ve významu jsoucí ve své první čtvrtině' (noc byla 
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mladá; objevení mladého měsíce na soumrakovém nebi oslavují 

především muslimové; Ten mladý den! Co slibů v sobě nes!). 

S roky neboli léty je situace poněkud odlišná - časové určení za 

mejch mladejch let neříká nic o fázi roku, ale o fázi života mluvčího, 

a můžeme jej opsat slovy v letech, kdy jsem byl mladý. 

2.2 Mládí y kolokacích, konotacích a metaforách 

2.2.1 Jaké je mládí 

Atributy, které dáváme mládí, vypovídají mnohé o tom, jak tento 

abstraktní pojem chápeme. Korpus nabízí příklady hodnocení jak 

fyzických, tak psychických „symptomů" mládí, a to na škále od 

adorace až po kritiku. Syntagmata můžeme zhruba rozdělit do těchto 

sémantických skupin: 1) mládí jako předmět hodný adorace (božské 

mládí, nádherné mládí, kouzlo mládí)] 2) mládí jako zdroj zdraví 

a krásy (krásné mládí, půvabné mládí, svěží mládí, zdravé mládí, 

plodné mládí, svůdná krása mládí, líbeznost mládí)] 3) mládí jako živel 

(.bouřlivé mládí, divoké mládí, kypící mládí, nevybouřené mládí, 

nespoutané mládí, neklidné mládí, nezkrotnost mládí)] 4) mládí jako 

předmět hodný ochrany (zranitelné mládí, křehké mládí, citlivé mládí, 

nejistoty mládí)] 5) mládí jako vzdor a síla (rebelské mládí, bojovné 

mládí, drzost mládí, dravost mládí, ráznost mládí) a 6) mládí jako 

předmět kritiky (bláhové mládí, pošetilé mládí, nezkušené mládí, chtivé 

mládí, hluché mládí, nemyslící mládí, klátivá hranatost mládí, naivita 

mládí, omyly mládí, hříchy mládí, bezohlednost mládí). 

2.2.2 Mládí a čas 

Ukazuje se, že chápeme lidské mládí trojím způsobem: jako stav 

těla, jako stav mysli a jako časový úsek s nejasnými hranicemi. Stejně 
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jako čas tedy mládí prchá, utíká, ubíhá, mizí záhadně mezi prsty, 

pomíjí až nakonec nepozorovaně upláchne. Jako stav těla a mysli se 

ho snažíme prodloužit, udržet, znovu nabýt nebo alespoň předstírat 

(,prodloužil si studiem mládí; pozřel elixír mládí] snažil se předstírat 

mládí), protože víme, že mládí není pro nikoho věčné, ač je pro 

každého různě dlouhé (Recept na věčné mládí? Nekonečná fantazie; 

modelka své krátké mládí nemůže promarnit). Nejasné hranice mládí 

jako časového úseku mají za následek, že si uvědomujeme spíše jeho 

spodní hranici, a tak běžně říkáme nejútlejší mládí, nejranější mládí, 

útlé mládí, rané mládí, zatímco výrazy jako pokročilé mládí nebo 

pozdní mládí užíváme buď jako eufemismy (díky svému pokročilému 

mládí může Marie Albertové (101) vzpomínat] ve věku svého pozdního 

mládí - padesátiletá žena je mladá!), nebo je nahrazujeme označením 

další životní etapy. 

2.2.3 Mládí a lidské smysly 

Z korpusových výskytů je patrné, že mládí chápeme jako něco, co 

je vnímatelné všemi smysly. Mládí působí na náš zrak tím, že je vidět 

(svítila mládím] měla pleť zářící mládím] mozaika mládí), nebo že nás 

nechává dívat se na svět svou perspektivou (hleděli na to telecíma 

očima mládí; zorný úhel mládí je jiný než zorný úhel stáří] to město 

bylo možno skutečně vidět očima mládí). Mládí má svou vůni (dívky 

vonící mládím a květinami] dýchalo z ní mládí] vzduch voněl mládím), 

své chuti (sladké mládí] okořenit si život mládím), doléhá к našemu 

sluchu (ozvěna mládí] nebo synestezie sladký zvuk mládí), vnímáme 

ho i hmatem (měkké mládí] horoucí mládí] zápal mládí] ohnivé mládí), 

nebo dokonce více smysly najednou, např. výbuch mládí je ohlušující 

podívaná s žárem a vůní ohně. 
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2.2.4 Mládí a barvy 

Se zrakovými vjemy a viděním úzce souvisí barevnost. 

Z korpusových textů vyplývá, že mládí přisuzujeme především barvu 

růžovou a zelenou, ve spojení s časem dále zlatou. 

Konotace růžové vychází zřejmě z dětského zabarvení pleti 

a okvětních lístků, přičemž jak květy, tak i dětská pleť jsou hebké na 

dotyk, voní a působí něžně (vůně růžových poupat jako nádech 

žhoucího mládí; její šaty lehké a růžové jako její mládí vlály ve větru; 

čas dávno svál růžový pel mládí z tisíciletých tváří; připadalo mi, 

jakoby se mu během hry vracelo mládí - pleť mu zrůžověla a vypadal 

svěžejší; obličej, v němž se snoubil růžový květ mládí s celou mužnou 

grácií a silou). Růžová je dále spojena s pozitivním nebo naivním 

viděním světa a budoucnosti (ohlédl se za růžovými sny svého mládí; 

usmívá se růžový kosmos a svět je zase už velice mladý). 

Pro naši kulturu, kde žijeme v cyklu čtyř ročních období, je mládí 

přirovnáváno к jaru života, a je proto stejně zelené jako jarní pučící 

příroda (zanesla ho daleko nazpátek do let zeleného mládí; Holan -

miláček mého zeleného mládí; kráska, která mi zhltla mé mládí zelené; 

nebylo mezi nimi křehké, zelené mládí rozkošných děvčátek). 

Co je zlaté, to je lesklé, drahé, vzácné, krásné a slunné. V přírodě 

sice zlatá náleží zralému podzimu (viz Vaňková, 2005, s. 227), ale ve 

spojení s časem, a tedy i mládím, konotuje právě ty prosluněné 

šťastné dny, z pohledu pokročilejšího věku už vzácné (zlatá doba 

mého mládí; zlaté časy mládí jsou ty tam). Období mládí je tedy 

hodnoceno jako nám drahá a nedosažitelná vzpomínka. 

V uvedeném vzorku textů se dále několikrát objevila černá, a to 

nejčastěji jako barva vlasů mladého člověka (mladá černovlasá 

palestinská Židovka; seděla tam černovlasá mladá slečna; na katedru 
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se vyšvihl černovlasý mladý muž). Souvislost černého porostu a mládí 

je natolik úzká, že je možno barvením mládí předstírat (mladistvě 

začernila oči a obočí této nikoliv již mladé ženy), pokud vlasy stárnou 

rychleji než člověk pod nimi (komisar byl o hlavu vyšší: mladý obr, 

předčasně zešedivělý; jeho smích byl mladší než jeho ocelově šedé 

vlasy). Černá se svými konotacemi smutku a neštěstí se v souvislosti 

s mládím objevuje jen ojediněle a příznakově v závislosti na osobní 

zkušenosti či záměru autora textu (vnímá před sebou smolně černou 

siluetu svého mládí, z níž vane mrazivý chlad). 

Přestože červená je barvou všeho toho, co mládí přisuzují výše 

zmíněné atributy (viz кар. II. 2.2.1), tedy života, živelnosti, zdraví, 

lásky, radosti, agresivity a bojovnosti (viz také Vaňková, 2005, s. 222), 

v korpusu se nevyskytuje. Ani jiné základní barvy jako žlutá nebo 

modrá se v souvislosti s mládím téměř nevyskytují. 

2.2.5 Mládí a metafory 

Slovy definice řečeno, mládí je ,první období života', tedy čas, 

a proto jej chápeme na základě shodných metafor (viz kap. I.5.). 

Jelikož ČAS JE LÁTKA, ze které je mládí utvořeno, MLÁDÍ JE 

ZÁSOBA této látky, již postupně spotřebováváme. Tato látka je 

zároveň cenné zboží, tj. MLÁDÍ JE CENNÉ ZBOŽÍ, a to ne už jen 

proto, že ČAS JSOU PENÍZE, ale především proto, že mládí má 

člověk jenom jedno. Mládí, stejně jako peníze, můžeme něčemu 

věnovat, obětovat, někdo nám ho může ukrást, nebo se nám ztratí; 

jako čas ho můžeme prospat nebo promarnit. Podobně jako Lakoff 

a Johnson charakterizují ČAS jako POHYBUJÍCÍ SE PŘEDMĚT, my 

můžeme říct, že personifikované MLÁDÍ JE POHYBUJÍCÍ SE 

BYTOST, která odchází, odlétá, prchá, utíká, mizí, ještě se na chvíli 
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vrátí a pak už se nevrací (otočením stránky kalendáře uprchne mládí 

a mé paže se chopí stáří; mládí pod rukama utíká; jeden z posledních 

pozdravů prchajícího mládí; jak vstává slunce nad obzor, mé mládí se 

mi vrací; Bondyho náladovka o mládí, které se nevrací). 

Mládí je zároveň součástí života, a tudíž je podobně 

konceptualizováno jako život. Říkáme-li kypící mládí, pramen věčného 

mládí nebo nápoj mládí, mluvíme o mládí jako o tekutině, podobně 

jako o životní síle (viz kap. 1.5.). Platí-li navíc konceptuálni schéma 

ŽIVOT JE CESTA, musí být mládí začátkem této cesty (Jdeme po 

travnaté stezce mládí; mládí má všechno před sebou). 

V duchu lakoffovsko-johnsonovských metafor můžeme dále 

v našem vyjadřování se o mládí spatřovat ontologické metafory MLÁDÍ 

JE JARNÍ PŘÍRODA {jste ještě mladá, poupě vašeho života je sotva 

v rozpuku; rozpuk mládí; zelené mládí; připravili ji o pel mládř, vzduch 

voněl mládím; rozkvět mládí; nezralé mládí; jakoby rozkvetla druhým 

mládím) a MLÁDÍ JE OHEŇ se svými charakteristikami záře a žáru 

(svítila mládím; mládím zářící Gagarin se stává jeho trumfovým esem; 

vrátila se jim jiskřivost mládí; hřál plamenem mládí; zápal mládl, 

ohnivé mládí; cítil v sobě jiskru mládí). 

Vidíme, že mládí konceptualizujeme na základě několikačetné 

metaforizace. V základních rysech se naše představa mládí shoduje 

s konceptualizací času a života. Člověk sám sebe vnímá jako součást 

přírody, jež se v našem zeměpisném pásmu neustále proměňuje 

v cyklu čtyř ročních období, všímá si paralely mezi svým životem 

a vegetačními stádii, a tak není s podivem, že mládí metaforizuje jako 

jaro života a mluví o něm jako o jarní přírodě. Překvapivé je tu snad 

jen přemýšlení a vyjadřování se o mládí metaforou ohně, ačkoliv 

z příkladů jako plamen jeho života pohasl nebo zhasl nám další 
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pacient je patrné, že i o životě jako takovém přemýšlíme jako o ohni. 

V mládí ale člověk „hoří" nejsilnějším plamenem, který představuje 

nejen mládí samotné, ale také s mládím spojenou lásku, zaujetí 

a energii - vždyť přece říkáme zapalují se mu lejtka] zahořel pro 

umění; první láska ho spálila na uhel; jen si přidej, ty to ještě spálíš. 

3. Mládí na základě dotazníkového průzkumu 

3.1 Charakteristika respondentů 

Ve snaze, abychom zajistili pro náš výzkum co nejvíce 

reprezentativní vzorek populace, oslovili jsme celkem 185 respondentů 

ve věku od 3 do 80 let. Respondenty jsme rozdělili do devíti věkových 

skupin, a to podle určitých významných životních mezníků, které jsou 

pro většinu populace shodné. 

Pro vytvoření skupin respondentů ve věku od 3 do 26 let nám jako 

vodítko posloužilo rozdělení podle stupně školní docházky a vzdělání. 

První skupinu tedy představují předškoláci (3 až 6 let, 30 

respondentů), druhou žáci prvního stupně základní školy (7 až 11 let, 

15 respondentů), třetí žáci druhého stupně základní školy (12 až 15 

let, 30 respondentů), čtvrtou studenti střední školy nebo gymnázia (16 

až 19 let, 20 respondentů) a pátou skupinu tvoří studenti vysoké školy 

nebo pomaturitního studia (20 až 26 let, 30 respondentů). 

Problematicky zařaditelným respondentům jsme se při výběru 

záměrně vyhýbali, abychom eliminovali případy sedmiletých 

předškoláků nebo sedmadvacetiletých vysokoškoláků, a volili jsme 

spíše typické představitele jednotlivých věkových skupin, často 

uprostřed daného věkového rozpětí. Těchto pět věkových skupin tvoří 

děti zMŠ Dvouletky a MŠ Štěchovická, žáci ze ZŠ Gutova a ZŠ 

Jakutská a studenti Gymnázia Omská, Gymnázia Libeňský zámeček, 
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Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vše 

v Praze. 

Šestou věkovou skupinu (celkem 15 respondentů) jsme uzavřeli 35. 

rokem života, a to na základě předpokladu, že do tohoto věku většina 

lidí zakládá rodinu, a tudíž se mění nejen jejich životní styl, ale i pohled 

na život a mládí. Sedmá věková skupina (17 respondentů) je 

ohraničena 50. rokem života, kdy začíná docházet jak к jistým 

biologickým, tak i rodinným změnám. Osmé věkové skupině (20 

respondentů) jsme vyhradili následujících patnáct let, kdy lze jako 

další důležitý mezník předpokládat narození vnoučat. Poslední věková 

skupina (8 respondentů) má tedy dolní hranici 66 let a teoreticky se 

kryje s důchodovým odpočinkem. 

Skupina respondentů je vnitřně různorodá nejen podle faktoru 

věku, dosaženého vzdělání a povolání, ale dbali jsme i na to, aby byla 

co možná nejvyváženěji zastoupena obě pohlaví. Z celkového počtu 

respondentů se nám nakonec podařilo oslovit 112 osob ženského 

pohlaví a 73 osob mužského pohlaví. Tato disproporce je způsobena 

nevyhnutelnou početní převahou dívek mladšího školního věku a žen 

důchodového věku. V rámci jednotlivých věkových skupin muži 

Početně dominují v rozmezí od dvaceti do padesáti let. 

Na téma geografické různorodosti původu respondentů můžeme 

říct, že je zastoupena naprostá většina krajů České republiky. 

Z pochopitelných důvodů je nejpočetněji zastoupena Praha, a to 110 

respondenty. Středočeský kraj (Beroun, Kladno, Kutnj^i Horu, Mělník, 

Rakovník, Brandýs nad Labem a Roudnici nad Labem) uvedlo jako 

místo svého narození 15 respondentů. Z Jihočeského kraje (Českých 

Budějovic, Písku, Tábora) pochází 6 respondentů, z Ústeckého kraje 

(Teplic, Litoměřic, Děčína, Mariánských Lázní) 5 respondentů, 
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z Královéhradeckého kraje (Jilemnice, Turnova, Jičína) 4 respondenti 

a z Plzeňského kraje (Plzně, Domažlic, Klatov), Moravskoslezského 

kraje (Karviné, Ostravy), Karlovarského kraje (Karlových Varů, Chebu, 

Sokolova), Jihomoravského kraje (Brna, Znojma), Zlínského kraje 

(Uherského Hradiště, Vsetína) a Pardubického kraje (Pardubic) 

pochází vždy shodně 3 respondenti. Na Slovensku se narodilo 10 

respondentů, kteří ovšem češtinu považují za svůj mateřský jazyk. 

Zbylí účastníci výzkumu uvedli jen svou národnost, nikoliv přesné 

místo narození. 

3.2 Popis dotazníků a zpracování získaných údajů 

Vzhledem к širokému věkovému rozptylu respondentů nebylo 

možné zadání formulovat jednotně, ale s ohledem na úroveň jejich 

znalostí a mentální vyspělosti. U nejmladší věkové skupiny jsme proto 

využili neverbální metody kresby na zadané téma. Při interpretaci 

kreseb budeme nicméně vycházet nejen ze samotných zobrazení, ale 

i ze slovního doprovodu dětí (viz кар. II. 3.3.4). 

Pro ostatní věkové skupiny jsme jako nejvhodnější metodu 

výzkumu zvolili dotazník. Respondenti ve věkové skupině od 7 do 11 

let zodpovídali otázky zjednodušené verze dotazníku, který se skládal 

z těchto tří otázek: 

1 ) Co si myslíš, že je mládí? 

2) Když se řekne slovo mládí, jaké barvy si představíš a proč? 

3) Odkdy dokdy si myslíš, že je člověk mladý? 
D o dotazníku děti uváděly jen své křestní jméno (kvůli zpětné 

identifikaci pohlaví) a věk. 

Respondenti z ostatních sedmi věkových skupin byli požádáni, aby 

vyplnili dotazník sestávající se z těchto osmi otázek a úkolů: 
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1) Vytvořte tři až pět smysluplných spojení nebo vět, v nichž 

použijete slova mládí nebo mladý. 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři. 

3) Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává? 

4) Co můžete říct o člověku, který je mladý? 

5) Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý? Je mládí něčím 

ohraničeno? 

6) Jak mládí ohodnotíte na škále velmi pozitivní - pozitivní -

neutrální - negativní - velmi negativní a proč? 

7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mládí? 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naší společnosti к mládí? 

Dotazník byl vyplňován anonymně, zajímaly nás pouze údaje 

týkající se věku, pohlaví, místa narození a vzdělání. 

Tři různé způsoby získávání údajů si žádaly i tři různé koncepce 

jejich vyhodnocování - nejmladší dvě věkové skupiny respondentů 

byly vyhodnoceny zvlášť, zatímco ostatní údaje byly vyhodnoceny 

vždy podle dotazníkové otázky napříč věkovými skupinami. 

Abychom při vyhodnocování asociací barev docílili co 

nejpřesnějšího vyjádření jejich preference, museli jsme vzít v úvahu, 

kolik barev každý respondent uvedl. Pokud například někdo uvedl 

celkem tři barvy, každé z nich byla dána váha jedné třetiny. Součet 

výskytů jednotlivých barev jsme vztáhli к celkovému počtu 

respondentů dané věkové skupiny a vynesli v procentech do grafů (viz 

obrazová příloha). 

Odpovědi respondentů jsou psané kurzívou. Pokud respondent užil 

obecnou češtinu, ponechali jsme jeho odpovědi v originálním znění. 

Pravopisné chyby jsme ovšem korigovali, a to zvláště v případě 
nejmladších respondentů, kteří pravopis ještě zcela neovládají. 
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3.3 Věková skupina od 3 do 6 let 

3.3.1 Volba metody 

Člověk ve stadiu raného dětství vnímá svět okolo sebe globálně, 

neanalyticky a jeho vjemy ovládá egocentričnost a vazba na osobní 

prožitek. Vzdálenosti a časové úseky děti často přeceňují, stálá 

proměnlivost časových vztahů, např. že den včera označený jako 

„pozítří" je dnes už označený jako „zítra", je pro děti matoucí po celý 

předškolní věk. Slovní zásobu dětí v tomto období navíc tvoří 

převážně konkrétní pojmy, které jsou schopny definovat jen jejich 

užitím, např. pastelka - kreslí se s ní. 

Bylo by bláhové předškolákům klást otázky typu „Co je to mládí?11, 

ačkoliv jen o několik let starší děti na podobné otázky reagují 

překvapivě výstižně. Můžeme ale využít ten nejpřirozenější výrazový 

prostředek dětí - kresbu. „Kresba dítěte odráží kvalitu jeho vnímání, 

paměti, fantazie a kreativity, jemné motoriky, myšlení, intelektových 

schopností i povahových vlastností" (Z. Mlčák, 1996, s. 4), a tak lze 

směle předpokládat, že nám prozradí mnoho o tom, jak dítě pojem 

chápe nebo jak si ho představuje, jestli ho má spojený s příjemnými 

nebo nepříjemnými pocity apod. 

Vaňková navíc tvrdí, že mimojazykové vyjádření je souměřitelné 

s jazykovým, neboť zprávy podané v různých komunikačních 

systémech mohou poukazovat к našim kognitivním strukturám stejně 

podstatně. „Základem pro všechny způsoby vyjadřování je totiž 

hluboce uložená konceptualizace věcí, vztahů či stavů, které tak či 

onak prožíváme" (I. Vaňková, 2001, s. 20). Jako inspirace nám zde 

může posloužit její popis obrázku sedmileté holčičky, která měla za 

úkol nakreslit Štěstí a Smůlu (tamtéž, s.19). Štěstí, které naše kultura 

chápe jako něco pozitivního, dívenka zobrazila v zářivých barvách, 
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zatímco tradičně negativně vnímanou Smůlu nakreslila černou 

pastelkou. Z dětských kreseb je možné vyvodit, jestli děti chápou 

mládí podobně pozitivně a stáří negativně, nebo jestli se na tyto 

koncepty tak jednoznačná opozitnost nevztahuje. 

3.3.2 Vývojová stádia dětské kresby 

Podle Příhodova členění vývojových stádií dětské kresby děti 

během mateřské školy urazí cestu od stádia prvotního obrysu, přes 

stádium lineárního náčrtu až po předposlední stádium realistické 

kresby, ve kterém setrvají do konce prvního stupně základní školy, kdy 

dozrávají do posledního stádia — naturalistické kresby (Z. Mlčák, 1996, 

s. 5). 

Ve stádiu prvotního obrysu, které začíná záhy po třetím roce života, 

dítě už dokáže spojit kresbu s určitým přesným významem. Slovy 

Mlčáka (1996, s. 6) můžeme říci, že se „jedná o situaci, kdy dítě 

postihne analogii mezi motorickým tahem a pozorovanou realitou." 

V tomto stádiu je pochopitelně nejdůležitejší to, jak samo dítě obsah 

kresby zpětně popíše. Jak upozorňuje francouzská dětská psychložka 

R. Davidová (2001, s. 30), „často se stává, že si dítě zvolí námět, ale 

během kreslení ho mění, a tak se objevují záměry, které s původním 

záměrem nemají vůbec nic společného". Davidová tento jev vysvětluje 

tím, že dítě svůj původní záměr jednoduše zapomene, a proto je nutné 

si u dítěte po dokončení kresby ověřit, že opravdu kreslilo na zadané 

téma. 

O rok později, kdy se dítě dostává do stádia lineárního náčrtu, je 

kresba již plně uvědomělá, zaměřená nejčastěji na člověka, zvířata, 

dům, strom apod. Zvolené objekty dítě kreslí zatím velmi schematicky, 
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lidské postavy, stejně jako zvířata, vypadají jako tzv. hlavonožci. 

Kresby dětí tohoto věku ovšem začínají být relevantní pro náš výzkum. 

Ve stádiu realistické kresby, které obvykle začíná mezi pátým 

a šestým rokem života, dítě kreslí vše, co o člověku a daných 

předmětech ví, nikoliv to, co vidí v předloze. 

Obrázky předškolních dětí se od sebe liší jen málo, v určitém věku 

děti zobrazují některé objekty stejným nebo velmi podobným 

způsobem. Pro náš výzkum tudíž budou rozhodující spíše rysy, které 

konkrétní kresby odlišují od normy. 

3.3.3 Barvy v dětské kresbě 

Za povšimnutí také stojí zvolené barvy, které nám mohou mnohé 

napovědět o tom, co dítě považuje za veselé nebo smutné. Abychom 

ale byli schopni výběr barev správně zhodnotit, musíme vědět, jaké 

barvy jsou v tomto věku u dětí oblíbené a používané a jaké jsou pro 

děti naopak nezajímavé. Inge a Gerd Schillingovi (1999, s. 107) 

uvádějí, že podle výzkumu uskutečněného v roce 1994 předškolní děti 

preferují základní barvy červenou, zelenou, žlutou a modrou, odmítají 

černou a smíšenou barvu oranžovou. Davidová (2001, s. 36) uvádí, že 

dítě používá barvy dvěma způsoby. „Buď napodobuje přírodu (modré 

nebe, zelená tráva, žluté slunce), nebo se nechává vést svým 

nevědomím, a to vypovídá o jeho myšlení a osobnosti nejvíce." Uždil 

(1983, s. 56) ještě doplňuje, že „barvy teplé jsou oblíbenější než barvy 

studené - ne ovšem v tom smyslu, že by dítě pracovalo právě jen 

s nimi, spíše jimi zprvu označuje věci milé, ty, které se mu líbí a ke 

kterým má zvláštní vztah, také však ty, které považuje za vzácné, 

drahé apod." Zaměříme se tedy opět spíše na odchylky ve výběru 

barev. 
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3.3.4 Zadání a vyhodnocení dětských kreseb 

Nelze si slibovat výsledky s nějakou vypovídací hodnotou od 

zadání „Děti, nakreslete mládľ1. Davidová (2001, s. 173) sice popisuje, 

jak děti zobrazují některé abstraktní pojmy jako lásku, válku nebo smrt, 

ale tyto abstraktní pojmy mají děti spojené s nějakým jednoznačným 

dějem, který zobrazují místo daného pojmu, např. smrt mohou vyjádřit 

pohřebním průvodem. Bude nás proto mimo jiné zajímat, jestli mají 

předškoláci mládí spojené s nějakými ději. Snažíme se zadání 

formulovat tak, aby bylo dětem srozumitelnější: „Děti, pokuste se 

nakreslit, jak to vypadá, když je někdo mladý" Tento úkol jsme zadali 

v MŠ Dvouletky v Praze 10 celkem patnácti dětem. 

Davidová (2001, s. 19) upozorňuje na to, že „ten, kdo analyzuje 

dětskou kresbu, se musí snažit zapomenout, že je dospělý, aby z jeho 

strany nedocházelo к projekci." Některé kresby dětí opravdu svádějí 

к závěru, že jsou metaforické a skrývá se za nimi nečekaný záměr. 

Tříletý Filip například pokryl plochu papíru černou čáranicí, o které 

potom prohlásil, že je to vlak a dodal: „Babičce ujel vlak". Tento případ 

uvádíme spíše pro zajímavost, je zřejmé, že si chlapec dal do 

souvislosti frazém, jenž slyšel doma, se stářím babičky. 

Ostatní kresby tříletých respondentů podle jejich vlastních slov 

zobrazují zvířecí mláďata, např. králíčka, prasátko, medvídka. Ve dvou 

případech se objevila ptačí a motýlí mláďata ve společnosti rodičů, 

kteří si s nimi hrají. 

Zvláště pozitivně působí obrázek šestileté Terezy (viz obr. 3), která 

nakreslila dívčí postavu v červených šatech ve výskoku, se 

zdviženýma rukama a otevřenými ústy. V tomto věku děti kreslí své 

postavy v pohybu jen vzácně a, jak uvádí Davidová (2001, s. 33), 

vztažené ruce vypovídají o optimismu zobrazené postavy. Tento 
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obrázek je zajímavý i proto, že na nebi září tři usměvavá slunce 

a z ptačích budek na stromech vylétají ptáčata. Tereza je nepochybně 

spokojené dítě, které do kresby částečně promítlo vlastní osobnost 

a rodinné zázemí. Podle jejího komentáře lze nicméně usuzovat, že 

mládí považuje za šťastné období. 

Z kreseb lze vyvodit závěr, že tříleté děti považují za nositele mládí 

mláďata, tedy ztotožňují dětství s mládím. Je možné, že si i uvědomují, 

že mládí je něco, co tady není napořád (viz zobrazení vlaku). Děti 

starší čtyř let zobrazovaly většinou lidskou postavu, a to vždy podle 

vlastního pohlaví, často doprovázenou zvířecími mláďaty. Pozadí 

kreseb zpravidla tvoří přírodní scenerie - nechybí zelená tráva, 

květiny, stromy a modré nebe se sluncem. V několika případech se 

děti pokusily o zobrazení nějakého děje nebo pohybu, např. člověk 

jedoucí v rychlém autě (viz obr. 4) nebo výjev z přírody, kde prší, 

vychází duha a rostou houby (viz obr. 5). Celkově můžeme říct, že 

všechny obrázky jsou veselé, pestrobarevné (výběr barev zcela 

odpovídá výsledkům výzkumu Schillingových) a zobrazují děti, 

mláďata, radostné skotačení, svěží jarní či letní přírodu a pohyb. 

3.3.5 Ověření výsledků výzkumu 

Před zobecněním závěrů z této mateřské školy jsme se rozhodli 

ověřit výsledky ještě v jiné mateřské škole, tentokrát v MŠ Štěchovická 

v Praze 10, kde jsme oslovili rovněž patnáct dětí, ovšem zaměřili jsme 

se už pouze na poslední ročník. Zadání jsme formulovali takto: „Děti, 

pokuste se nakreslit někoho mladého a vedle něho někoho starého", 

abychom zjistili, jestli předškolní dítě vůbec dokáže tento rozdíl 

kresbou postihnout a jestli se budou barvy a motivy lišit. 
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Zatímco předpoklad, že děti budou volit zářivé veselé barvy při 

zobrazování postavy mladého člověka a tlumené tmavé barvy pro 

postavu starého člověka, se nepotvrdil absolutně, motivy kreseb 

a zvláště detaily na postavách jsou opravdu zajímavé. Psychologické 

autority se shodují na tom, že pro dětskou kresbu je typická přítomnost 

slunečního kotouče, a kresby dětí z MŠ Dvouletky toto tvrzení bez 

výjimky potvrzovaly. Uždil o slunci píše, že „jeho symbolika je 

neobyčejně přesvědčivá, podmanivá - slunce znamená v dětském 

obrázku cosi jako určení času (den), ale zároveň označují i oblohu a to 

znamená, že dává obrazu jednotu, kterou dítě nedovede ještě vyznačit 

jinak (např. znázorněním prostorových vztahů). Nelze však ani nevidět 

hlubší symboliku slunečního kotouče, dárce života a radosti - dítě jako 

by bezprostředně vyciťovalo, co slunce znamená pro všechny živé 

bytosti" (J. Uždil, 1983, s. 22). Právě přítomnost starého člověka na 

obrázku zřejmě způsobila, že většina kreseb slunce postrádá, přesněji 

řečeno slunce se objevuje jen na dvou kresbách. Ostatní děti zobrazily 

oblohu jen jako bledě modrou plochu s tmavšími mraky. 

Stejně, jako si byly navzájem velmi podobné kresby dětí, kterým 

jsme zadali nakreslit pouze mladého člověka, jsou si navzájem 

podobné i kresby těchto dětí. Kromě absence slunce většinou 

postrádají i zelenou svěží trávu - postavy zpravidla stojí na hnědé 

zemi (viz obr. 7) nebo šedém chodníku. Děti totiž (zcela podle zadání) 

nejdříve nakreslily mladého člověka, a to většinou tak, jak jsou zvyklé 

postavy kreslit. Pak nakreslily starého člověka a snažily se ho nějak 

odlišit od první kresby, protože cítily, že nemohou oba nakreslit stejně. 

Pozadí dotvářely až nakonec, ještě očividně v zajetí myšlenek na 

starého člověka, a tak se stalo, že obrázky bez trávy a slunce působí 

ponuře. 
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Vždy pochopitelně existuje několik možných interpretací dětské 

kresby. Davidová např. připisuje slunci v dětské kresbě ještě jinou 

symboliku, když píše, že jeho výskyt „ukazuje na vliv otce. Dítě, které 

má s otcem dobré vztahy, nakreslí teplé slunce s věncem paprsků" 

(R. Davidová, 2001, s. 45). Nejeví se ovšem jako zvláště 

pravděpodobné, že by z patnácti dětí třináct mělo špatný vztah 

s otcem, a proto se přikláníme к interpretaci, že absencí slunce 

a pošmourným počasím děti vyjádřily spíše emoci smutku. 

Ze zobrazení postav starého člověka můžeme vypozorovat několik 

opakujících se rysů. V osmi případech děti vložily postavě do ruky hůl, 

v šesti případech barevně odlišily vlasy starého člověka. Šedá 

pastelka nebyla к dispozici, a tak použily obyčejnou tužku, aby 

znázornily, že postava má už šedé vlasy. Čtyři děti projevily zvláštní 

pozorovací talent, když zobrazily starou paní s krátkými kudrnatými 

vlasy, a svou kresbu doprovodily komentářem, že jejich babičky si 

dělají trvalou. Ojediněle se na kresbách objevily i vrásky na čele (viz 

obr. 8) a úsměv na tváři, který byl o poznání skromnější než u postavy 

mladého člověka. Jedna holčička dokonce komentovala své zobrazení 

staré paní tím, že „má takový smutný oči". 

Celkově můžeme říct, že se děti ve většině případů nepouštěly do 

zobrazování žádných dějů a jejich kresby jsou mnohem statičtější než 

kresby jejich vrstevníků z MŠ Dvouletky. Pouze ve dvou případech 

postava mladého člověka „dělá" něco jiného než postava starého 

člověka, přesněji řečeno mladý člověk jde, zatímco starý stojí, opřený 

o hůl (viz obr. 9). 

Předpoklad, že se kresba výrazně změní, zadáme-li dětem 

nakreslit mladého člověka v opozici ke starému, se nám potvrdil. 

Z kreseb je patrné, že děti rozdíl mezi mládím a stářím vnímají. Oproti 
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mladým lidem staří nejsou tak veselí a usměvaví, mají zdravotní 

problémy, šedé vlasy a vrásky. Děti se nezaměřily jen na fyzické 

aspekty stárnutí, ale snažily se kresbou a následnými komentáři 

vyjádřit i pocity, které starému člověku přisuzují, tedy nejčastěji 

smutek. Přestože se to vždy neodrazilo ve výběru barev, dovolujeme 

si tvrdit, že předškolní děti vnímají mládí výrazně pozitivněji než stáří, 

pokud ne přímo jako opozici mládí - pozitivní, stáří - negativní, jak 

jsme to viděli v případě Štěstí a Smůly u Vaňkové (viz 3.3.1). 

3.4 Věková skupina od 7 do 11 let 

Zjednodušenou verzi dotazníku jsme dali к vypracování patnácti 

dětem z družiny ZŠ Jakutská v Praze 10. Z odpovědí na dotazníkové 

otázky jsme chtěli zjistit, jestli děti, které už dokáží své myšlenky 

zapsat, chápou mládí jako zcela pozitivní a jestli ho dokáží nějak 

časově či jinak vymezit a definovat. 

Na otázku „Co si myslíš, že je mládí?" osm dětí odpovědělo 

zábava, tři práce nebo dřina, tři studium a tři děti do svých definic 

zahrnuly ještě fyzickou krásu a zdraví, přičemž žádné dítě 

nedefinovalo mládí pouze jediným ze zmíněných pojmů (Mládí je 

práce, sport, svatba, natažená pleť, hnědé vlasy, Mládí je zábava, taky 

dřina, je třeba si ho užiť, Mládí je zábava a puberta, učení a starosti 

nad výběrem povolání; Člověk je mladý, když nemá moc vrásek a je 

hezký, ale má jednu vadu - studium; Mládí je veselé, nejsem často 

nemocný a jsem veselý a hbitý). Můžeme tedy říct, že děti nejčastěji 

mládí ztotožňují s nějakou činností. Pokud si uvědomí i jeho fyzické 

aspekty, což prokázala jen pětina z nich, napadne je stav pleti a vlasů, 

neboť považují vrásky a šediny za jednoznačný projev stárnutí. Jako 

čistě pozitivní vidí mládí jen pět dětí, ostatní si uvědomují jak jeho 
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kladné stránky, tak i nesnáze. Osmiletá Anička vystihla mládí definicí 

Část života, kde je tisíce překážek, která, ač podána téměř filozoficky, 

vyznívá spíše negativně. 

Na druhou otázku „Když se řekne slovo mládí, jaké barvy si 

představíš a proč?" děti většinou hledaly barvy veselé a odpovídaly 

podle toho, jaké barvy jim veselé připadaly (Pod slovem mládí si 

představuju pestrý a veselý barvy, Veselé barvy jsou růžová, modrá, 

zelená; Mládí je hodně veselé a všude je hodně veselých barev jako 

třeba žlutá, růžová, modrá, bílá, oranžová). 

Uváděným barvám (viz graf 1) jednoznačně vévodí růžová (24,1%), 

dále modrá (18,8%), žlutá (12,7%), zelená (12,1%) a oranžová (12%). 

Zdůvodnění těchto asociací děti nacházely v přírodě (modrá - nebe, 

žlutá - slunce, oranžová - kytky, zelená jako tráva - ta je pořád 

mladá), ale i ve své vlastní fantazii (modrá - krása, žlutá - můžu si 

dělat, co chci). Přestože růžovou barvu děti volily nejčastěji na prvním 

místě, nedokázaly svou volbu zdůvodnit. Nejméně děti spojovaly mládí 

s černou (3%), jež pro ně představuje něco nepříjemného (černá -

maturita a studium), a červenou (2,3%). 

Na poslední otázku „Odkdy dokdy si myslíš, že je člověk mladý?" 

jsme dostali velmi rozmanité odpovědi. Šest dětí si myslí, že mládí 

začíná narozením, a tudíž dětství pojímá jako podmnožinu mládí. Pro 

dalších pět dětí je mezníkem, kdy začíná mládí, neboli kdy končí 

dětství, které do mládí nepatří, získání občanského průkazu v patnácti 

letech, oslava plnoletosti v osmnácti nebo maturita jako zkouška 

dospělosti v devatenácti, což je zároveň pro některé děti, které chápou 

mládí jako o něco delší dětství, hraničním věkem mládí. 

Horní hranici mládí děti určovaly ještě méně jednotně, a to 

v rozmezí od dvaceti do šedesáti let, pouze na důchodovém věku se 
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všechny shodly jako na neoddiskutovatelném stáří. Třetina dětí se 

ovšem pozoruhodně ujednotila na tom, že mládí je spíše pocit než 

datum v rodném listu (Člověk je tak starý, na kolík se cítí; To záleží, 

jak kdo chce být mladý; Myslím sí, že mládí je, když člověka baví žít 

a dělat věci, které ho baví; Mládí trvá pro někoho pořád a je strašně 

veselý). 

Máme-li shrnout, co mládí přisuzují žáci prvního stupně, můžeme 

říct, že je to veselí a zábava vyvážená učením a starostmi, růžová 

barva, stav těla nebo v ideálním případě stav mysli. Na rozdíl od první 

věkové skupiny ale už nemůžeme zobecnit představu mládí jako 

něčeho pouze pozitivního. 

3.5 Věkové skupiny od 12 let 

3.5.1 Úkol č. 1 „Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení 

nebo vět, v nichž použijete slova mládí nebo mladý" 

V odpovědích žáků druhého stupně dominují syntagmata mladý 

muž, mladá žena a mladý vzhled. Téměř dvě třetiny respondentů ve 

svých větách vyjadřují velice pozitivní náhled na mládí (Užívám si 

mládí; Nejvíce zábavy si užiješ v mládí] Mládí je krásná věc: Mládí je 

to nejlepší ze života; Mládí je nejlepší věk života; Mladý člověk je plný 

energie a musí ji dobře využívat), některé věty jsou z hodnotového 

hlediska víceméně neutrální {Petr je ještě mladý), jiné v sobě skrývají 

kritický, v případě těchto dětí zřejmě z okolí převzatý, postoj к mladým 

lidem (Mladý pán jel v novém autě na červenou). Ojediněle žákovské 

odpovědi skrývají i názor, že mladí by měli sloužit starším (Mladý 

muži, podáte mi prosím tu tašku?). 

Studenti gymnázií nejčastěji uvádějí syntagmata radostné mládí 

a bezstarostné mládí. Polovina z nich napsala více než jednu větu 
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mládí vychvalující (Mládí představuje krásu, vitalitu a radost ze života; 

Mládí je nejkrásnější období z celého života; Mládí je krása života; 

Mládí by mohlo trvat věčně), pozitivně laděné věty psali všichni 

s výjimkou jediného skeptického studenta (Mládí je začátek konce; 

Kdy je člověk opravdu mladý?). Z vět je patrné, že si studenti mládí 

spojují s fyzickou krásou (Mladý člověk je krásný), bezstarostností 

(Mladý člověk neví, co jsou starosti; Mládí je bezstarostné), energií 

(Mladý člověk je plný elánu), volným časem na své záliby (V mládí 

jsem hodně sportoval) a přípravou na život (Mládí nás připravuje na 

stáří; Mladý člověk je velmi učenlivý). 

V odpovědích věkové skupiny vysokoškoláků dochází opět к mírné 

změně slovních spojení. Syntagma bezstarostné mládí se několikrát 

objevuje i zde, nicméně mládí už není jen věcí člověka jako takového 

(mladé stromky, mladý duch, mladá léta, mladé víno, mladá republika). 

Necelá polovina respondentů se o mládí vyjadřuje beze zbytku kladně 

(Je plný energie, neb je mladý; Mládí je krásná věc), ale v porovnání 

s předešlými dvěma věkovými kategoriemi u těchto respondentů sílí 

vědomí relativity a pomíjivosti mládí a řekněme předčasná nostalgie 

(Být mladý neznamená být zdravý] Mládí netrvá věčně; Mládí je 

krásné období v lidském životě, ale člověk si to většinou uvědomí až 

ve stáří; Být mladý, udělal bych všechno jinak). Některé ženy se snaží 

mládí vystihnout metaforou nebo přirovnáním (Mládí je jaro našeho 

života, ale i zima je krásná ; Mládí je východ slunce, ale i jeho západ je 

krásný a stále stejně okouzlující), muži více sází na humor (Mládí je 

subjekt této věty, Rozhodl jsem se mládí použít také jako objekt) 

a ojediněle na citáty (Mládí nám tu randí z filmu Pelíšky). 

V odpovědích následující věkové skupiny pokračuje tendence 

započatá vysokoško láky , a to přisuzovat mládí nejen člověku (opět 
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mladé víno, dále mladá demokracie, mladá láska). Pozitivní vztah 

k mládí vyjadřují jen tři respondenti (Být mladý je krásné), ale 

u mnohých je patrná orientace na psychické mládí (Mládí je stav mysli; 

Mladý jsem a mladý zůstanu). 

V dotaznících věkové skupiny do padesáti let se tato orientace 

prohlubuje (Mládí je stav duše\ Mladý člověk je tak dlouho, jak to sám 

sobě dovolí) a sílí pocity nostalgie (Když jsem byla mladá, byla jsem 

krásná; Mládí bylo úžasné; Moje mládí je ztracené; Sbohem, mé 

mládí; Chci být stále mladý). 

Ve věkové skupině do pětašedesáti let si několik respondentů 

vybavilo C. D. Payna a jeho knihu Mládí v hajzlu. Slovní spojení a věty 

se v porovnání s reakcemi předešlých věkových skupin liší známkami 

„pamětnictví", kdy se respondentům vybavuje např. heslo, text písně 

nebo název časopisu z doby jejich vlastního mládí (Mládí vpřed; Nikdy 

se nevrátí pohádka mládí; Mladý svět), dále kritiky ( V mládí každý věří, 

že svět začal jím, že vše je tu vlastně kvůli němu\ Mladý člověk si 

často neváží zkušenosti starších; ztřeštěné mládí; mladý a zbrklý), 

nebo dokonce dobrých rad (Dokud je člověk mladý, měl by se hodně 

učit). I zde se ovšem objevují věty opěvující mládí (Mládí - to je 

radost, Mladý chlap má síly za dva ; Mládí je krásné ; Mladý chlap může 

skály lámat; Mládí je neopakovatelné). 

Odpovědi poslední věkové skupiny překvapivě neodráží žádnou 

hořkost nebo nostalgii ze ztraceného mládí, naopak jsou velmi smírné, 

zdůrazňují pozitivní znaky mládí a vyjadřují podporu mladým lidem 

(Mládí je naše budoucnost, Važme si mládí; Mládí patří svět, Každý 

mladý člověk je osobnost, která si zaslouží individuální péči rodičů 

i společnosti tak, aby mohl rozvinout svůj duševní potenciál). 

55 



Celkově lze říct, že se respondentům ve spojitosti s mládím 

nejčastěji vybavuje krása, a to jak krása období mládí, tak i jeho 

nositelů. Každá věková skupina přitom do svých odpovědí promítá 

něco ze sebe - dospívající svou touhu bavit se a užívat si, studující na 

jedné straně svou bezstarostnost a svobodu a na druhé straně 

počínající obavy, třicátníci svůj pocit rozporu mezi stavem mysli a až 

přílišnou společenskou dospělostí, padesátníci své upnutí se na mládí 

jako stav mysli a důchodci svůj shovívavý nadhled daný největším 

časovým odstupem. 

3.5.2 Otázka č. 2 „Jaká synonyma slova mládí vás napadnou?" 

Formulace této otázky se neukázala jako vhodná, neboť překvapivě 

početná část respondentů zřejmě neznala význam slova 

„synonymum", a to převážně z řad žáků základní školy (polovina 

respondentů), studentů gymnázií (čtvrtina respondentů) a starších lidí. 

Výsledkem je tedy občas prázdná kolonka nebo v lepším případě 

nějaká asociace s mládím spojená (tento fakt ovšem můžeme 

interpretovat i tak, že se respondentům nepodařilo nebo nechtělo 

hledat synonymní vyjádření). 

Nejmladší respondenty nejčastěji napadá slovotvorná varianta 

mladost (v devíti případech) a částečné synonymum puberta (ve třech 

případech). Někteří žáci projevují jazykovou vynalézavost, ale možná 

i neznalost méně často užívaných slov (mladoba), jiní prokazují 

širokou slovní zásobu (jinošství), ostatní potvrzují tušení svých 

vrstevníků, že mládí končí plnoletostí (dospívání, nezletilost, dětství). 

Gymnazisté odpovídají daleko méně jednotně. Ve čtyřech 

případech se shodují na pubertě, ve dvou na dětství, ale mladost je 

zmíněna pouze jednou. Jako asociace, jež vydávají za synonyma, se 
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tu objevují slova krása, bezstarostnost, nevinnost, rozpustilost, 

nezkušenost a blbost. 

U vysokoškoláků je vidět širší aktivní slovní zásoba, nicméně 

rovněž mísí synonyma s asociacemi. Šest z nich zmiňuje adolescenci, 

čtyři shodně pubertu a dětství, dvakrát se objevuje mladost, stejně 

jako raná dospělost, dospívání, jarost, jinošství, ranost, raný věk 

a juvenilita. Z asociací se do této kolonky vloudila slova zdraví, síla, 

hloupost a šestkrát bezstarostnost. 

Respondenty do pětatřiceti let napadlo obrazné vyjádření telecí léta 

a rozkvět, v několika případech opět dětství, puberta a dospívání. 

V následující věkové skupině se nově objevují slova panenství, 

svěžest a čerstvost, ostatní odpovědi tvoří převážně asociace 

bezstarostnost a láska. Předposlední věková skupina se v několika 

případech shoduje na slově novost a nedospělost, asociace láska 

ještě posiluje svou pozici. Nejstarší respondenti navrací dominanci 

lexémů mladost, nově se objevuje slovo vývin a obrazné jaro života, 

z asociací jsou to opět láska a bezstarostnost. 

Ze specifik odpovědí jednotlivých věkových skupin zmiňme aspoň 

to, že si žáci druhého stupně základní školy uvědomují mládí veskrze 

jako vlastnost člověka, neboť jejich odpovědi postrádají synonyma 

jako novost, svěžest nebo čerstvost, jež jsou dnes užívána převážně 

pro věci a rostliny. Zajímavé je, že jak žáci a studenti gymnázií, tak 

všechny věkové skupiny starší pětatřiceti let uvádějí synonyma, ze 

kterých vyplývá jako konec mládí dospění. Výjimku tvoří pouze dvě 

věkové skupiny mezi dvacátým a pětatřicátým rokem života, jejichž 

členové častokrát odpovídají raná dospělost, a to zřejmě proto, že se 

sami ještě cítí mladí. 
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Porovnáme-li nápady respondentů s výčtem částečných synonym 

ke slovu mládí uvedeným v Českém slovníku synonymickém (K. Pala, 

J. Všianský, 2000) — mladost, dětství, mládež, mladý věk, svěžest, 

čerstvost a novost, usoudíme, že i významy výrazů jako puberta, 

jinošství, panenství, dospívání, nezletilost, adolescence, raná 

dospělost, jarost, ranost, raný věk, juvenilita nebo vývin se 

s významem slova mládí částečně překrývají, a proto by do slovníku 

mohly být rovněž zařazeny. 

3.5.3 Otázka č. 3 „Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí 

vyvolává?" 

Zatímco žáci prvního stupně základní školy si při pomyšlení na 

mládí vybavovali nejčastěji růžovou (24,1%), žáky druhého stupně tato 

barva napadla jen zřídkakdy (5,7%). Nejvýstižnější barvou mládí je pro 

ně žlutá (23,7%), červená (18,9%) a oranžová (16,3%). Z pocitů 

uvádějí volnost, štěstí, užívání si a svěžest. 

Studenti gymnázií rovněž nejčastěji barví mládí na žluto (24,1%), 

ale shodně i na oranžovo (24,1%). Na úkor ostatních barev také 

výrazně posiluje zelená (22,6%). Nejednou se objevují sice 

nekonkrétní, ale výstižné odpovědi jako pestré a veselé barvy, 

pastelové barvy, světlé a zářící barvy. Pocitům vévodí radost a nově 

láska, dále bezstarostnost, volnost a zmatenost. 

Vysokoškolákům mládí nejvíce připomíná červenou (18,2%) a bílou 

(17,8%), oproti předcházejícím dvěma věkovým skupinám naopak 

nejméně oranžovou (5,4%). Zelená (13,6%) a žlutá (14,3%) si drží 

nezanedbatelnou důležitost, vliv růžové opět roste (11,6%). 

Z ostatních odpovědí zmiňme něžné a světlé barvy, hýření barev, jarní 

barvy a kontrastní bílá a černá, o nichž Schllingovi (1999, s. 90) říkají, 
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že jsou projevem fáze vzdoru a odloučení. Mladí „touží po opuštění 

původních struktur, jako jsou rodný dům, tradice atd., a přechodu do 

méně vitálně napjatých kombinací nepestrých barev - černé (vzdor, 

odmítání, negace) a bílé (uvolnění)". Mezi pocity se nejčastěji objevuje 

radost, svoboda, láska, vitalita, pohyb a vnitřní zmatek nebo spory. 

Pro respondenty do pětatřiceti let je mládí jednoznačně zelené 

(33,3%), daleko méně potom žluté (20,8%), červené (16,7%) 

a oranžové (11,1%). К radosti a lásce se přidávají pocity vzdoru, 

neposlušnosti a pohody. 

V následující věkové skupině převažují asociace žluté (29,4%), 

zelené (14,7%) a opět růžové (14,7%). Z pocitů se pisatelům vybavuje 

radost, odvaha a očekávání. 

Respondentům do pětašedesáti let mládí nejvíce asociuje červenou 

(33,3%), o poznání méně žlutou (19%) a na třetím místě shodně 

zelenou a bílou (16,7%). Růžová se v odpovědích této věkové skupiny 

(jako jediné) neobjevila vůbec. Velká část respondentů se shoduje na 

pocitu bezstarostnosti, radosti a síly. 

Pro nejstarší respondenty je mládí opět především zelené (24,2%), 

dále žluté (18,2%), oranžové (18,2%) a červeno-modré (15,2%). 

Z pocitů uvádějí radost, volnost, zdraví a čerstvost. 

Výsledky napovídají, že se asociace mění v závislosti na věku 

dotazovaného (viz grafy 2-8), a jsou pravděpodobně ovlivněny 

i věkově specifickými preferencemi barev. Pro naše účely je tedy 

nejdůležitější poznání, jaké barvy se vyskytují v odpovědích všech 

nebo většiny věkových skupin a jaké se nevyskytují nikdy. 

Všechny skupiny dotazovaných se shodují na zelené, žluté, 

červené, oranžové a modré. Bílá a růžová se pohybují mezi oběma 

extrémy, černá se objevuje ojediněle, především u pubescentů 
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a vysokoškoláků. Naopak nikdy se neobjevila hnědá, šedá, stříbrná 

nebo zlatá. Fialová se objevila jen ve dvou dotaznících. Když výsledky 

zjednodušíme na barvu, kterou daná skupina volila nejčetněji, zjistíme, 

že mládí je zelené, červené a žluté vždy podle dvou skupin a podle 

jedné skupiny žlutooranžové. 

Zelená a žlutá jsou pravděpodobně výsledkem představy jarní 

přírody (tráva, pampelišky, kuřátka atd.). Červená — barva života, 

zdraví, lásky, radosti a agresivity — se nakonec přece jenom potvrzuje 

také jako barva mládí, přestože v korpusu jsme pro tento předpoklad 

nenašli oporu. O oranžové Schillingovi (1999, s.74) říkají, že je „tou 

nejhovornější, nejsdílnější, aktivně nejkomunikativnější, zkrátka 

nejplodnější barvou. Obsahuje světelnou sílu, teplo a světlost, 

a vyzařuje tedy jako slunce radost, lehkost a chuť do života." Není 

proto divu, že barvu, jež „se týká družnosti, společnosti, hovoru, 

výměny účastenství, součinnosti, vztahů, ale i slunce, tepla 

a smyslnosti" (tamtéž, s. 75) volili právě lidé ve věku mezi dvanácti 

a devatenácti lety, kteří si mládí se všemi těmito charakteristikami 

právě prožívají, a nejstarší respondenti, kterým se po tom všem 

stýská. 

Napříč věkovým spektrem se objevuje odpověď pastelové barvy. 

Schillingovi tvrdí, že „veškeré pastelové barvy mají něco společného 

s vitalitou - v přeneseném, duchovním, snivém a zjemnělém smyslu. 

Jedná se o smysl pro slabé a jemné stránky života, pro něžnost, 

citlivost, schopnost vnímání" (tamtéž, s. 107). Pastelové barvy tedy 

korespondují s tolikrát asociovanými pocity lásky, ale nikoliv té vášnivé 

červené lásky, ale spíše něžné mladické zamilovanosti a lásky 

mateřské. 
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Vývoj asociace lásky je zajímavý - žáky druhého stupně nenapadá 

vůbec, studentům gymnázií a vysokých škol přichází na mysl často, 

u třicátníků kulminuje, zatímco starším dvěma skupinám už zase pouto 

mezi láskou a mládím nepřipadá tak pevné. Asociace pocitů jsou 

mírně věkově proměnlivé, stálicí je jen radost. 

Na závěr našeho zkoumání barev můžeme konstatovat, že sice 

o mládí mluvíme jako o zeleném a růžovém, jak to ukazují slovníky 

a korpus, ale přemýšlíme o něm i v dalších výrazně teplých barvách, 

především žluté, oranžové a červené. 

3.5.4 Otázka č. 4 „Co můžete říct o člověku, který je mladý?" 

Reakce na tuto otázku jsou opět mírně poznamenány věkem, 

zkušenostmi a osobními prožitky jednotlivých dotázaných, nicméně se 

v určitých rysech shodují, a proto je lze rozdělit na několik tematických 

okruhů napříč věkovými skupinami. 

Velká část respondentů zmiňovala výrazy, které se objevovaly 

rovněž v mnoha odpovědích na ostatní dotazníkové otázky: radost, 

bezstarostnost, svobodu, zdraví a krásu: Je svěží, zdravý, šikovný 

a hezký (13); Užívá si života (13); Je volný, plný nadějí a energie (17); 

Užívá si života, je plný ideálů (18); Usmívá se (19); Je vitální a svěží 

(19); Nemá vrásky (20); Je radostný, nadšený a plný síly (21); Je 

energický, pohyblivý, nespoutaný, zpravidla pohlednější (29); Je 

optimistický a bezstarostný (38); Nemá starosti, je veselý a nemá 

zodpovědnost (47); Je plný optimismu, elánu, dobře naladěný, kypící 

silou (59); Je veselý, pohyblivý, radostný (73). 

Mnozí si vzpomněli spíše na to, že být mladý má i své negativní 

stránky: Často je tupý (15); Je nezkušený, přelétavý, nerozhodný 

a naivní (19); Dělá věci, nad kterými se nerozmýšlí, co s nimi způsobí 
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(24); Je nezkušený, nezajištěný (64); Je sobecký a kritický, protože mu 

chybí vlastní zážitky a prožitky pro srovnání a pochopení druhého. 

Většinou si myslí, že už všechno ví, to je ale omyl. Teprve tvrdým 

životem bude pomalu dozrávat (72). 

Pro mnohé je mladý člověk na začátku své životní cesty: Má celý 

život před sebou, dokáže si užívat každý den (13); Mladý člověk má 

ještě hodně před sebou a málo za sebou (15); Má život před sebou, je 

bez závazků, plný snů a tužeb (19); Má vše před sebou a může se 

rozhodnout, jak s životem naloží, jak ho prožije (20); Stojí na počátku 

života (32); Je nezkušený, ale má život před sebou (49); Má ještě 

možnost volby (54); Má před sebou krásný život (76). Z těchto 

odpovědí je zřejmé, že respondenti považují za klíčové charakteristiky 

mladého člověka především volnost a možnost volby. 

Někteří si všímají, že mládí člověka souvisí také s vnějšími faktory 

a jeho životní situací: Studuje, není ženatý nebo vdaná, má hodně 

kamarádů (13); Je svobodný, věkem pod čtyřicet (17). Jiní naopak 

zastávají názor, že mládí souvisí s vnitřním světem člověka: Můžu říct, 

že je to například dítě, teenager, ale i padesátiletá paní, záleží, na 

kolik se cítí (13); Může to být jakkoliv starý člověk - je důležité, jak se 

cítí (16); Nejkrásnější je mládí ducha, když už mladí nejsme (59) -

všimněme si, že mládí fyzické a psychické jsou v této odpovědi 

explicitně vyjádřeny jako dvě kontrastní charakteristiky; Je to člověk, 

který má aktuální pohled na dění kolem sebe (politika, kultura) - bez 

ohledu na svůj věk (64). 

Někteří později narození respondenti na tuto otázku odpověděli 

opatrně či vyhýbavě: Cokoliv (19); O povaze to nic nevypovídá (23); 

Každý je jiný (24); Záleží na osobnosti (25), jeden respondent 

dokonce prokazatelně nepravdivým výrokem: Mladí lidé nejsou odlišní 
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od starších ničím než věkem (22). Je zajímavé, že jsou to pouze mladí 

respondenti, kdo vyjadřují názor, že chování a prožívání člověka je na 

věku nezávislé. 

U respondentů v Kristových letech a dříve narozených tato otázka 

nejednou vyvolala emotivní reakce: Závidím mu (33), Má se nejlíp 

(38), Ten se má (61). 

3.5.5 Otázka č. 5 „Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý? Je 

mládí něčím ohraničeno?" 

Z odpovědí na tuto otázku chceme vyvodit, zda v populaci 

převažuje pohled na mládí jako na stav mysli, stav těla nebo stáří těla. 

Zároveň nás zajímá, jestli se členové daných věkových skupin sami 

zahrnují mezi mladé, resp. v jakém věku se mezi ně řadit přestávají. 

Osmina žáků druhého stupně určila jako začátek mládí narození, tj. 

považuje dětství za část mládí. Některé z těchto dětí mají dosažení 

plnoletosti za jeho konec, tj. ztotožňují dětství a neplnoletost s mládím. 

Další třetina vidí jako mezníky konce dětství a začátku mládí vstup na 

druhý stupeň, získání občanského průkazu nebo oslavu osmnáctin. 

Z šesti žáků, kteří určovali horní věkovou hranici mládí jinou než 

plnoletost, jedna polovina zvolila třicátiny, druhá čtyřicátiny, tedy ve 

všech případech se jednalo o kulatiny, pravděpodobně inspirované 

věkem jejich rodičů. Nadpoloviční většina, přesněji řečeno sedmnáct 

žáků, vyjadřuje názor, že mladý je ten, kdo se tak cítí (Člověk může 

být mladý kdykoliv, neboť záleží, na kolik se cítí; Mladý člověk je 

člověk, který se cítí mladý; Člověk v padesáti se může chovat jak 

puberťák, ale je to jenom obyčejnej chlap; I sedmdesátiletý člověk se 

může cítit mladý; Mládí si člověk může udělat). Z uvedeného vyplývá, 
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že z této skupiny respondentů se cítí být mladých minimálně 23% 

a maximálně 80%. 

Mezi gymnazisty se rovněž menšinově vyskytuje názor, že se mládí 

počíná narozením (nebo dokonce splynutím vajíčka a spermie), 

přechodem na druhý stupeň nebo zletilostí, plnoletost už ovšem nikdo 

nezmiňuje, takže se zřejmě všichni cítí být právě mladí. Šestnáct 

respondentů, neboli 80% dotázaných, vidí hranice mládí jedině 

v lidské mysli a způsobu života {Mládí je ohraničeno vnímáním světa 

a určujícími hodnotami; Tak dlouho, jak si připadá mladý, Mládí je 

ohraničeno pouze způsobem myšlení; Dokud se cítí být života plný] 

Člověk je mladý, dokud se na to cítí a stále svůj život naplňuje). Tento 

názor zastávají bez výjimky všichni chlapci, dívky к podobným 

výrokům často přidávají odhady hraničního věku {15-30, někdy může 

být ohraničeno sňatkem, kdy si oba manželé řeknou, že je konec 

mládí a začíná pořádný život, Já osobně vnímám mládí asi do 30, ale 

cítit se mladým může člověk i v 50), kupodivu shodné jako mladší 

respondenti. 

Věková skupina vysokoškoláků je statisticky identická 

s gymnazisty, i zde 80% lidí uvedlo jako nejdůležitější kritérium vnitřní 

pocit, který nadřazují skutečnému věku, ačkoliv jej nezřídka uvádějí 

{12-30, ohraničeno naší psychikou; Jak se kdo cítí, ale asi 15-30; 

Mládí je ohraničeno tím, jak se člověk cítí a jak žije). К překročení 

hranice mládí této skupině respondentů už nestačí sňatek {Založením 

rodiny člověk překračuje tu pomyslnou hranici; Od narození do chvíle, 

kdy už nemá vůli zkoušet nové věci; Od narození do chvíle, kdy jeho 

život začne fungovat na základě zvyku, stereotypu; Od doby, kdy už 

není „malej", do doby, dokud nepřestane „bojovat"). 
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Nastavený trend pokračuje i v odpovědích respondentů do 

pětatřiceti let. Ačkoliv dotazovaní neznali naše dělení věkových skupin 

a nikomu z nich nebylo ještě pětatřicet roků, jsou to právě jejich 

dotazníky, kde se poprvé objevuje názor nebo obava, že sfouknutím 

pětatřiceti svíček na dortu končí mládí (Od narození až dokud se na to 

cítí, cca 35 leť, Do 35; Tak dlouho, jak se jeho tělo cítí, zhruba 18-35). 

V dotaznících následující věkové skupiny zase už nikdo 

neztotožňuje počátek mládí s počátkem samotného života a jeho 

konec se posouvá o dekádu, což o pisatelích vypovídá, že se ještě 

necítí staří. 

Padesátiny jako horní hranice mládí opět mizí z odpovědí 

respondentů do pětašedesáti let, kteří se už mladí necítí, zůstávají 

třicátiny a čtyřicátiny. Psychické limity mládí uvádí jen 50% 

dotázaných. 

Nejstarší respondenti ve svých odpovědích slučují názory 

předcházejících dvou skupin, tj. mládí pro nikoho z nich nezačíná 

narozením a končí dlouho před padesátkou. Duševní mládí nadřazuje 

75% z nich (Mladý je ten, kdo plánuje a je zapojen do hry. Jakmile 

rezignuje, je starý v jakémkoliv věku). 

Závěr by byl zřejmý i bez čísel, nicméně podotkněme, že 64% 

dotázaných v těchto sedmi věkových skupinách považuje mládí 

především za stav mysli. Představa hranic mládí se člověku mění 

s každým životním zlomem nebo jubileem. 

3.5.6 Otázka č. 6 „Jak mládí ohodnotíte na škále velmi pozitivní -

pozitivní - neutrální - negativní - velmi negativní a proč?" 

Mládí jako období života hodnotí polovina žáků druhého stupně 

jako „velmi pozitivní" (Zažije se nejvíc věcí, které dokáží člověka ohřát, 
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Určitě velmi pozitivní, protože když člověk udělá jako malé dítě chybu, 

tak to za něj spraví rodiče; Velmi pozitivní, protože člověk ještě není 

zodpovědný za to, co dělá, je hodný, milý a je zábava; V mládí toho 

nejvíc prožijete) nebo „pozitivní" (Je to věk, ve kterém poznáváme vše 

kolem nás). Čtyři žáci jsou ve svém hodnocení střízlivější a volí pojem 

„neutrální" (Neutrální, protože mládí má své světlé a temné stránky, 

Neutrální - podle toho, jak se k tomu lidi postaví), někdy bohužel na 

základě nepříjemných zkušeností s dospělými i vrstevníky (Furt na mě 

někdo řve, pak je zas hodnej, to je strašný; Nejsou tu lidi, jaký by se ke 

mně hezky chovali). Jako „negativní" mládí označují jen dva žáci, 

ostatní neodpověděli nebo nepochopili otázku. 

U gymnazistů se nevyskytuje jiná odpověď než „velmi pozitivní" 

(Nejhezčí fáze života ; Člověk je sice tupý, ale ještě má naději) Škola je 

lepší než práce a nevržou klouby, Člověk je ještě pln ideálů 

a nezkažen společností; Člověk má téměř neomezené možnosti; 

Máme pořád ještě šanci a čas svůj život naplnit smysluplně, staří 

mnohdy mohou už jen zaplakat nad promarněným životem) 

a „pozitivní" (Má své výhody a nevýhody, ale převažují výhody, 

Nemáme starosti a jen se seznamujeme s tím, co bude; Mládí je doba 

utváření vzpomínek), přičemž druhá z uvedených odpovědí tvoří 

většinu. 

Podobně i polovina vysokoškoláků hodnotí mládí jako „pozitivní" 

(Převažuje radost, bezstarostnost a hlavně všechno je „poprvé"] Mládí 

je velká příležitost, často ale promarněná; Člověk zkouší nové věci, ale 

ne vždy jsou to dobré věci; Krásné vzpomínky v nás zůstávají napořád 

a ty špatné nás posilní), třetina jako „velmi pozitivní" (Minimální 

zodpovědnost; Člověk si užívá života, nemusí se vázat, může si dělat, 

co chce) a ani šestina zbývajících nevolí horšího hodnocení než 
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„neutrální" (Každý věk má pro a proti; Je to normální součást života 

jako ostatní fáze - každý jím musí projít a taky jej opustit). 

Reakce respondentů do pětatřiceti let se od předešlých liší 

otočením poměru mezi odpověďmi „neutrální" a „velmi pozitivní", 

nejčastější je i nadále odpověď „pozitivní", k níž pisatelé často 

přidávají jako zdůvodnění své vlastní pozitivní zkušenosti. 

Ve věkové skupině do padesáti let dochází opět ke zvratu 

a odpověď „neutrální" se objevuje jen jedinkrát (Zachoval bych 

neutrální pozici - závidím mu sice onen optimismus a bezstarostnost, 

ale ve skutečnosti vím, že mladého člověka všechno teprv čeká -

VŠECHNO), převažují odpovědi „pozitivní" a „velmi pozitivní", 

uvádějící beze změny jako důvody bezstarostnost, svobodu, čas 

a možnosti к rozvoji osobního potenciálu. 

Poměr odpovědí předposlední věkové skupiny je sice identický, 

avšak к tradičním důvodům, proč je mládí „pozitivní" nebo „velmi 

pozitivní", se přidávají pragmatické důvody (Mládí je upřednostňováno 

v práci; Mladí dokáží řešit problémy s nadhledem). 

Nejstarší respondenti jsou jedinou skupinou, kde je „velmi pozitivní" 

nejčastější odpovědí (Být mladý to je štěstí a radost), i když často bez 

vysvětlení. 

Výsledky můžeme shrnout tak, že 52% všech dotázaných hodnotí 

mládí jako „pozitivní", 23% jako „velmi pozitivní", 12% jako „neutrální" 

a jen dva respondenti z nejmladší věkové skupiny jako „negativní". 

Velká část respondentů nebyla schopna se oprostit od vlastních 

zkušeností a vzpomínek a odpovídat v obecné rovině. Tím spíše je ale 

zřejmé, že lidská mysl má tendenci na jedné straně barvit vzpomínky 

narůžovo a pamatovat si více toho dobrého (Líbilo se mi být mladá 
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a tu dobu jsem si uměla užít), na druhé straně se nechat pohltit 

současnou situací. 

3.5.7 Otázka č. 7 „Znáte nějaké české frazémy (napr. přísloví) 

0 mládí? 

Přestože přísloví patří do učiva druhého stupně, více než polovina 

žáků nevěděla, jak na tuto otázku odpovědět. Ostatní naopak projevují 

dobrou znalost českých přísloví - čtyři žáci si vzpomněli na frazém 

mladost - radost, jednotlivci potom na lepší mladé osení, nežli stará 

tráva, lepší mladé tele, nežli stará kráva; co se v mládí naučíš, ve stáří 

jako když najdeš; mladí ležáci, staří žebráci a mladý může, starý musí. 

V jednom případě se dále vyskytla aktualizace mladost — starost 

a frazém nebuď zvědavá, budeš brzo stará. 

Počet respondentů, kteří se к této otázce nevyjádřili, nijak 

dramaticky neklesá ani ve skupině gymnazistů. Několik studentů 

odpovídá opět mladost - radost a co se v mládí naučíš, ve stáří jako 

když najdeš a jejich aktualizacemi mladost - starost a co se v mládí 

naučíš, později (ve stáří) zapomeneš, dále mládí se má držet stáří; 

1 v mladé hlavě se někdy starý rozum skrývá; mladí ležáci, staří 

žebráci a idiomy vypadá jako stará mladá; hřeje ho mládí a mládí 

vpřed. 

U vysokoškoláků je nejznámějším příslovím co se v mládí naučíš, 

ve stáří jako když najdeš, neboť je odpovědí více než dvou třetin 

dotázaných, a proutek se musí ohýbat, dokud je mladý jako odpověď 

pětiny z nich. Tito respondenti se očividně v mládí naučili čerpat 

moudro z Internetu, a tak mnozí z nich využili stránek 

http://citatv.kukulich.net/temata/mladi-a-stari, aby kolonka nezůstala 

potupně prázdná. Za české frazémy vydávají přísloví a citáty: učení 
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v mládí je rytím do kamene, učení ve stáří je psaním do písku (čínské 

přísloví); v mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme (finské 

přísloví); mládí nekoupíš, stáří neprodáš (ruské přísloví); mládí žije 

z nadějí, stáří ze vzpomínek (francouzské přísloví); kdyby mladí věděli 

a kdyby staří mohli (Ondras); mládí se má chránit, stáří ctít (německé 

přísloví). 

Respondenti do pětatřiceti let rovněž odpovídají nejčastěji co se 

v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš a mladí ležáci, staří žebráci. 

Mnozí si vzpomněli na mládí vpřeď, mládí má zelenou a starý mladý. 

Následující věkové skupině se kromě všech výše zmíněných 

frazémů vybavuje mládí pryč a do důchodu daleko a veškeré jeho 

vulgárnější varianty. 

Nejstarší dvě věkové skupiny už do seznamu frazémů přinášejí jen 

málo nového (mládí není zásluha), a tudíž ani nepotvrzují předpoklad, 

že starší lidé budou znát více přísloví než dorůstající generace. 

V jejich odpovědích se opět nejčastěji setkáváme s příslovím co se 

v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš; ostatní frazémy jsou 

zmíněny vždy nejvýše dvěma respondenty. 

Stejně jako u všech předchozích otázek i zde se ukazuje, že 

odpovědi jsou determinovány nejen znalostmi respondenta, ale také 

jeho věkem a zkušenostmi, např. žáci a gymnazisté uvádějí mladost -

starost, aby vyjádřili svůj nesouhlas s tím, že mládí přináší jen radosti, 

jak praví přísloví mladost - radost, mládí pryč a do důchodu daleko 

vzpomínají jen respondenti mezi šestatřiceti a šedesáti lety, ani 

mladší, ani důchodci. 

Unifikované odpovědi nenaplnily naše očekávání, že různorodost 

původu respondentů bude zdrojem různorodých frazémů. 
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3.5.8 Otázka č. 8 „Jaký si myslíte, že je postoj naší společnosti 

k mládí?" 

Výsledky výzkumu ukazují, že tato otázka není formulována natolik 

jednoznačně, aby nepřipouštěla dvojí interpretaci. Někteří chápou 

mládí konkrétně jako ,mladé lidi', jiní abstraktně jako ,první období 

života' a s ním spojený stav těla. Z mnohých odpovědí není možné 

vyčíst, jak slovo mládí respondent pochopil (Různý; Dobrý; Řekla 

bych, že pozitívni). 

Respondenti prvních dvou skupin bez výjimky chápou mládí jako 

,mladé lidi', tj. sebe, a reagují tedy podle toho, jak se sami ve 

společnosti cítí. Jedni mají výhrady: Mladý člověk nemá žádnou 

autoritu (13); Nějací lidé nedokáží pochopit ty lidi, kteří se potřebují 

něčím lišit, např. punkery. Když se jim to líbí, tak jim to nechte (13); 

Mladí lidé prý jen škodí pověsti národa a dělají nerozumné věci (15); 

U nás převládá názor, že mládí se rovná výtržnictví, fetování, hlasitá 

hudba, nezodpovědnost (17); Starší lidé nedokáží pochopit dnešní 

mládež, zřejmě důsledkem doby (18), druzí jsou spokojeni: Podle mě 

dávají na ně větší ohled než na starší (13); Postoj je spíš tolerantní 

(13). 

Téměř polovina vysokoškoláků se shoduje, že společnost vychází 

mladým lidem vstříc (Mladí lidé mají spoustu výhod; Celkem pozitivní 

- má hodně možností, jako vzdělání, kroužky, kluby, kina, ubytování), 

někteří vidí klady i zápory {Je zároveň podceňováno - málo úsilí 

vynakládáno na rozvíjení talentů mladých lidí, ale i přeceňováno -

v profesní sféře, na úkor zkušeností starších), ostatní si vzpomínají na 

negativní zkušenosti (Část ji zatracuje, část ignoruje; Starší je rádi 

poučují; Společnost je často nechápe; Staří kritizují mladé, když je 

nepustí sednout v MHD, neuvědomují si, že na tom mohou být 
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zdravotně i hůř). Tři respondenti se shodují na tom, že jsou mladým 

lidem záviděny výhody, které mládí s sebou přináší (Závist, Najdou se 

tu závístívcí, kteří mladým nepřejí a pořád je kritizují). Dvě dotázané ve 

své odpovědi použily klišé (Společnost se snaží brát mladé lidi jako 

„naši budoucnost"; Mládí je nadějí lidstva, naší budoucností). V této 

skupině se poprvé vyskytuje odlišné chápání mládí (Mládí je dnes 

velmi ceněná vlastnost. Mnoho lidí se snaží zůstat mladistvými jak 

vzhledem, tak i chováním, např. české stárnoucí hvězdy, které se 

nesmyslně snaží čelit svému věku; Určitě pozitivní. Každý by byl rád 

mladý). 

V následující věkové skupině sílí vedle názorů, že společnost 

mladé podporuje, preferuje nebo naopak kritizuje, také názor, že je 

ignoruje (Neutrální, nikdo se tím nezabývá; Dnes si nikdo nikoho 

nevšímá, ani mladých, ani starých, taková je dnešní společnost, Mládí 

společnost nezajímá - důležité jsou jen materiální hodnoty). 

Podobně reaguje i třetina respondentů do padesáti let 

{Nerespektuje jej; Přehlíživý, Mírně přezíravý pro malé životní 

zkušenosti; Společnost na mladé klade vysoké nároky a někdy je 

к nim lhostejná; Myslím, že velmi kritický, ale neoprávněně), ostatní 

zdůrazňují výhody dnešních mladých (Dobrý - dává možnost získat 

zkušenosti v zahraničí; Dobrý - umožňuje vzdělání, podporuje kariéru 

mladých, dělá programy pro studující). 

Mezi názory respondentů nejstarších dvou skupin panuje 

rovnováha - jedna část společnost a sebe jako její nejvyzrálejší členy 

kritizuje: Málo finančně štědrý (50); Co svět světem stojí, staří dí: „Ach, 

to je dneska mládež" (59); Společnost by se měla zaměřit na bydlení 

pro mladé rodiny, aby ubylo rozvodů (61); Špatný, protože se 

nedostanou na školy a pak nemají uplatnění a zaměstnání, nemají 
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praxi, protože je nikam nevezmou (63); Kritický ze strany starších (64); 

Měl by být lepší - umožnit všem vzdělání s menšími náklady. Pro 

společnost není problém dát narkomanům injekční stříkačky, ale je 

problém dotovat učební pomůcky (72), druhá část je přesvědčena 

o tom, že společnost mladé zvýhodňuje: Nikdy nebyl lepší (62); 

Společnost mladé zvýhodňuje - odívání, zaměstnání, možnosti (64); 

V řadě zaměstnání dávají přednost jen mladým a starší odepisují, 

chybí úcta ke stáří a zkušenostem (68); Jsme až příliš tolerantní 

vůči některým radikálním skupinám jako jsou neonacisté (76). 

Tato část ankety sice nepřinesla odpověď na otázku, jaký je postoj 

společnosti к mládí jako stavu těla a vlastnosti ducha, ale na druhé 

straně je z ní zřejmé, že v populaci převládají dva protikladné názory 

na postoj společnosti к mladým lidem, zhruba stejně početně 

zastoupené, a to nehledě na věk dotazovaného. V závislosti na stáří 

se nicméně mění důvody, proč si respondenti myslí, že postoj 

společnosti к mládí je negativní. Zatímco respondenti, kteří jsou 

součástí mladé generace, kritizují starší generace spíše za 

nepochopení mladých a nedůvěru v jejich schopnosti, starší 

respondenty trápí více ignorace ze strany společnosti a nedostatečná 

péče o jejich sociální zabezpečení, tedy to, co si sami mladí 

neuvědomují. 

Na odpovědích respondentů je opět vidět, že mládí jako období 

lidského života je jen těžko časově, resp. věkově vymezitelné -

zatímco někdo mluví o učebních pomůckách pro děti do školy, jiný 

zmiňuje bydlení pro nově založené rodiny, tedy lidi o dvě nebo tři 

dekády starší. 
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ZÁVĚR 

Tři různé informační zdroje nám posloužily k tomu, abychom zjistili, 

jak čeština a její rodilí mluvčí vnímají, chápou a hodnotí mládí. Ve 

slovnících, korpusu a odpovědích respondentů jsme sledovali, 

v jakých významech, metaforách a barvách o mládí přemýšlíme, co 

v nás představa mládí vyvolává a jaký к tomuto konceptu máme vztah. 

Výkladové slovníky uvádějí jako první a základní význam slova 

mladý jsoucí v prvním období svého života nebo vzrůstu', a za 

prototypické nositele mládí tedy považují vše živé — člověka, živočichy 

a rostliny. Synonymické slovníky ukázaly, že významy slov mládí 

a dětství se částečně překrývají, takže je možné mládí chápat podle 

kontextu buď jako hyperonymum dětství, nebo jako jeho synonymum. 

Frazeologické slovníky odhalily, že o lidském mládí hovoříme 

metaforicky jako o mládí ptáka nebo jako o nezralé rostlině, jež mládí 

v našem chápání dává zelenou barvu. Česká přísloví mládí 

charakterizují jako období radosti, růstu, zdraví, energie, pohyblivosti 

a učenlivosti na jedné straně, na druhé potom jako dobu nezkušenosti 

a nerozumu. 

Některá česká přísloví (Mladost výší, starost hrbí), stejně jako 

posunky znakové řeči neslyšících, vycházejí z naší tělesné zkušenosti 

s orientací v prostoru. Fyzické mládí je růst těla vzhůru, čemuž 

odpovídá orientační metafora MLADÝ JE NAHOŘE (resp. MLÁDÍ JE 

SMĚR NAHORU). Fyzické stárnutí naopak znamená zmenšování těla 

a zdravotní problémy nutící člověka ulehnout, což lze vyjádřit 

metaforou STARÝ JE DOLE (resp. STÁRNUTÍ JE SMĚR DOLŮ). 

V souladu s Lakoffem a Johnsonem (2002), kteří dokazují, že co je 

NAHOŘE, to je DOBRÉ, a co je DOLE, to je ŠPATNÉ, můžeme říct, 

že fyzické MLÁDÍ JE DOBRÉ, zatímco fyzické STÁŘÍ JE ŠPATNÉ. 
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Obecně tato opozice ale neplatí, neboť nezkušenost a nerozum nejsou 

hodnoceny kladně, zatímco psychickému stáří připisované vlastnosti 

jako zkušenost, moudrost a rozvaha ano. Na rozdíl od opozice 

konceptů štěstí, zdraví a života, na něž metaforicky nahlížíme jako na 

dobré, a smutku, nemoci a smrti, jež chápeme jako špatné (viz kap. 

1.4.), není ani mládí, ani stáří chápáno jako výhradně dobré nebo 

špatné. 

Další poznatky o tom, jak se nám mládí jeví, přinesly korpusové 

texty. Ukázalo se, že lidské mládí chápeme trojím základním 

způsobem, a to jako nejasně ohraničené období, jako stav těla a jako 

stav mysli. Tato chápání mládí spojuje představa krásy - krásné je 

období mládí, krásní jsou mladí lidé a krásné je cítit se mladý. 

Abstraktně chápané mládí je předmětem adorace a představuje 

těžko definovatelnou sílu, živel podobný bouři. Konkrétně chápané 

mládí v podobě ,mladých lidí' je potom předmětem hodným ochrany 

pro svou zranitelnost, zároveň však předmětem kritiky pro svou 

psychickou nezralost. Abstraktní mládí je vnímatelné multisenzuálně, 

přičemž je prototypicky voňavé, sladké, horké a zářící. Barvy mládí -

růžová a zelená - vycházejí z konotací jarní přírody a dětské pleti 

a ukazují na děti a pučící rostliny jako na prototypické nositele mládí. 

Naše konceptualizace mládí se částečně kryje s konceptualizací 

času a života, neboť mládí je obdobím života, a tak ji můžeme popsat 

shodnými metaforami MLÁDÍ JE ZÁSOBA a MLÁDÍ JE CENNÉ ZBOŽÍ 

a analogickými metaforami MLÁDÍ JE POHYBUJÍCÍ SE BYTOST 

a MLÁDÍ JE ZAČÁTEK CESTY. Naše chápání tohoto konceptu je 

ovšem specifické ontologickými metaforami MLÁDÍ JE JARNÍ 

PŘÍRODA a MLÁDÍ JE OHEŇ. 
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Obraz mládí v češtině dotvořily odpovědi a kresby sto osmdesáti 

pěti respondentů. Předškoláci ve svých zobrazeních toho, „jak to 

vypadá, když je někdo mladý", nejčastěji kreslili zvířecí mláďata, děti, 

jarní rozkvetlou přírodu v pestrých barvách a v jejich komentářích se 

nejednou vyskytlo adjektivum „veselý" a substantivum „radost". 

Zobrazení starého člověka naopak postrádají slunce a v několika 

případech také zelenou trávu. Postavy starého člověka nevykazují 

dynamiku pohybu, opírají se o hůl, mají vrásky a šedé vlasy a podle 

komentářů dětí je jim smutno. Předškolní děti tedy podle všeho 

chápou mládí jako veselé období, zatímco stáří jako smutné období. 

Dětem mladšího školního věku slovo mládí konotuje činnosti 

typické pro toto období (studium, práci, zábavu, sport), zdraví 

a fyzickou krásu, kterou ztotožňují s vypnutou pletí bez vrásek 

a nešedivějícími vlasy. Vedle pocitů štěstí a radosti zmiňují ale též 

starosti a nesnáze tohoto období, čili nechápou mládí jako 

jednoznačně pozitivní. Mládí je v očích dětí vesele pestrobarevné 

a jako veselou barvu vidí nejčastěji růžovou, dále modrou, žlutou, 

zelenou a oranžovou. Třetina dětí považuje dětství za část mládí, pro 

třetinu je mládí doba rané dospělosti a zbylá třetina za mládí považuje 

stav mysli. 

Odpovědi respondentů starších dvanácti let prokázaly, že obraz 

mládí, jenž se nám v mysli vytváří do konce mladšího školního věku, 

bude ve svých základních obrysech shodný po zbytek života (a rovněž 

zastoupení jeho variant v populaci bude pořád obdobné). Těmito 

základními obrysy, určitou prototypickou představou, jsou konotace 

radosti, bezstarostnosti, volnosti, pohybu, fyzického zdraví a krásy. 

Vidění mládí skrze tyto konotace se nějakým způsobem promítlo do 

většiny odpovědí všech věkových skupin. Jako věkově proměnlivé, ale 
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přesto hojně sdílené se ukázaly konotace lásky, energie, odvahy, síly, 

vzdoru, vnitřního zmatku, nevinnosti, nerozumu, nezkušenosti 

a starostí. 

Vztah к mládí mají tři čtvrtiny respondentů kladný (resp. 23% z nich 

jej hodnotí jako „velmi pozitivní" a 52% jako „pozitivní") a čtvrtina 

neutrální, což podporuje náš závěr učiněný na základě výzkumu 

slovníků, že mládí nelze považovat za bezvýhradně pozitivní koncept. 

Zároveň je z těchto výsledků zřejmé, že poměr lidí v populaci, kteří 

mají к mládí velmi kladný, kladný a neutrální vztah, se v závislosti na 

věku výrazně nemění. Osobní prožitky mají na hodnocení mládí vliv, 

ale procentuální zastoupení jednotlivých postojů není výrazněji 

poznamenáno tím, jestli si daná věková skupina toto období teprve 

prožije, právě si jej prožívá nebo už jej má za sebou. 

Výsledky zkoumání barevnosti mládí prošly zajímavým vývojem. 

К zelené a růžové, jež mládí přisuzujeme, jak ukázaly slovníky 

a korpus, přidali školáci modrou, žlutou a oranžovou. Starší 

respondenti rovněž hledali barvy pestré, veselé a zářící a takové jim 

připadají zelená, červená, žlutá a oranžová. Jedinou barvou, která je 

jak výsledkem zkoumání textů, tak i odpovědí všech skupin 

respondentů, je tedy zelená. 

Otázka hranic mládí je překvapivě předmětem největšího 

názorového nesouladu a zároveň největší shody mezi respondenty. 

Jako časový úsek začíná mládí narozením, a tudíž se částečně kryje 

s dětstvím, jen podle názoru předškoláků a desetiny respondentů 

starších sedmi let. Názory na spodní i horní hranici mládí jsou 

determinovány věkem a s ním spojeným pocitem, nicméně 60% všech 

dotázaných starších sedmi let spatřuje limity mládí především v naší 

mysli. 
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S hranicemi mládí úzce souvisí otázka, kdo je jeho prototypickým 

nositelem. Výzkum slovníků a korpusových textů nás vedl к závěru, že 

z živočišné říše jsou to děti a zvířecí mláďata, což následně potvrdila 

analýza kreseb předškolních dětí. Na základě předpokladu, že 

rozhodující je pocit samotných rodilých mluvčí češtiny, jsme 

z odpovědí respondentů vyvozovali, zda se cítí být mladí. Jediné dvě 

věkové skupiny respondentů, kteří se bez výjimky považují za mladé, 

jsou gymnazisté a vysokoškoláci, tedy lidé ve věku od 16 do 26 let. 

Ostatní věkové skupiny, dokonce i samy děti, jsou názorově velmi 

nejednotné. 
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Obr. 7 

Obr. 8 
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Obr.9 

b) grafy 

Věková skupina 7-11 let 

zelená žluté červená oranžová modrá bílá černá růžová fialová 

Graf 1 
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Věková skupina 12-15 let 
2 3 . 7 % - -

1 8 . 9 % 

I 6 . 3 0 / 

1 0 . 8 % 

1 2 . 5 % 

5 . 2 % 

6 . 9 % 

• 5 . 7 ° / i 

1 I T 

0 . 0 % 

i 1 

zelená žlutá červená oranžová modrá bílá černá růžová fialová 
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Věková skupina 16-19 let 
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Věková skupina 20-26 let 
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zelená žlutá červená oranžová modrá bílá černá růžová fialové 

Graf 4 

Věková skupina 27-35 let 
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zelená žlutá červená oranžová modrá bílá černá růžová fialová 

Graf 5 
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Věková skupina 36-50 let 
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Graf 6 

Věková skupina 51-65 let 
3 3 . 3 % 

zelené žlutá červená oranžová modrá bílá černá růžová fialová 

Graf 1 
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Věková skupina 66 a více let 
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c) dotazníky 

(Lúh $ 
Moje křestní jméno je a je mi V let. 

1) Co si myslíš, že je MLÁDÍ? 
M 

/ 

2) Když se řekne slovo MLÁDÍ, jaké barvy si představíš a proč? 

ЩмЬлХа/ 

m&t> 

3) Odkdy dokdy si myslíš, že je človék MLADÝ? 

Ш Ш Ж Ж : 

Vím 

Dotazník 1 
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Moje křestní jméno je / / ^ / V a je mi .7 let 

1) Co si myslíš, že je MLÁDÍ? 

ШЛр ЪЬр Ic^f o* 
^fa/rt&Jk OU ILlĹ v 

2) Když se řekne slovo MLÁDÍ, jaké barvy si představíš a proč? 

Р^ль/уля&А*^ tulbn*/ fJb- ÁrUw jU, jb 
MihJ*. 

3) Odkdy dokdy si myslíš, že je človék MLADÝ? 

Dotazník 2 



Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: 

Pohlaví: Â/yic, 

Místo narození a národnost: ijr^ (ел Ус,' xy-* 

Vzdělání:5ic,^<T-& - ť b í t facL) 

1) Vytvořte tři až pěĵ  smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři 
Ш.щ., .-j .ил nu... ..yrvi^r^^cfa^aí. c t o k V . 

3)Jakp aso/napebarev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává? , . 
Ш Ж г ^ . x r , A r . JäJk.«Иьок/леят*.G.HvzMňlďÁÁ'* 

.. svr.sKnťbcAx. .M. . ас,*?:*,?, ухш.к'лл. / ./teàsù... sur. <mVb čA да .-хуи^л. t.^ca^^yv?^. 

4) Co můžete řícto člověku, který je .mladý? / J 
Vmom'.. ЛЛЪ'Л&г/. MM«. 'АЯ. .-rJL ùSb . A-JuiaJ.. 

5) Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý? Je mládí něčím ohraničeno9 

. fácfíit. Jû&a.. M. .ль., /а.. . л.'. .cároch и.. 

6) Jak mládí ohodnotíte na škále velmi pozitivní - pozitivní - neutrální - negativní - velmi 
negativní a proč? ( > /t / i r 

M. . у.МЪ. Â.'. 

7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mládí? 

8Uaký si myslíte, že je postoj naší společnosti к mládíl 

Dotazník 12 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: J 2 H í í 

Pohlaví: t E ^ A 

Místo narození a národnost: 

Vzdělání: W - l y / x t ЫJ 

1 ) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 

nebo mladý - /híijá^jo,1 tu Щ\г$1о 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři. 

3 )M^^oc íace b ^ v a pocitů ve^'ás s ^ ^ m t ó ^ v y w l á v á ? ( ^ ^ 

4) Co můžete říct o člověku, který je mladý? 

; ." : t « / i» Ä 1 " ! ; ; ; Ä' ; ; ̂ ^ ; Ä ^ w? i ä ^ « * , ' 

5K)dkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý? Je mládí něčím ohraničeno'' 

V t*4 jM W - c f e ü t i ^ M ^ ( j l j , Л ж ^ j J ИИ»...«. C O N i a W I 
6) Jak m/óíň' ohodnotíte na škále velmi pozitívni - pozitivní - neutrální - negativní - velmi 
negativní a proč? negativní a p r o č , i л p 

J tluc* л«. 
7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mládfr 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naáí společnosti k mládil 

Dotazník 12 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: -f g 

Pohlaví: f*\U2 

Místo narození a národnost: PRAHA С Ш 
v- "

 y 

Vzdělání: S í ře P i i И tL СИ E 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojem nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladý. , у 

jíf.l»! .^J&y. 
iá ; . . i . . Í0á, . . . . 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři 

3) Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává? 

4) Co můžete říct o člověku, který je mlqcjý? 
НЫ... Jttitif. „..Ж.. Ж 

5) Od^dy dokdy^si myslíte, že je člověk mladý? Je mládí něčím ohraničeno? 

6) Jak mládí ohodnotíte na š k á l ^ v d n ů ^ ^ - pozitivní - neutrální - negativní - velmi 
negativní a proč? - , . ^ 

7) Znáte nějaké české firazémy (např. přísloví) o mládí? 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naší společnosti к mládli 

ТкШУЖ.'. 

Dotazník 14 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: у/Ç 
Pohlaví: 

t Ľ 
Místo narození a národnost: 3>£G-/AJf ë(L 

_ / 
Vzdělání: -JT&äbAJ' 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladý., , / , / / / 

....ЛЯ/РЖ..<r...ÛV/ЖУ... àjû^e^oŕ ^^тшше..ж/асЖ. 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři 
.. ' 

3) Jaké asociace bareva pocitů ve vás slovo mládí vyvolává9 

MhQÁň+. .ЛШОАГ..,. .m&toQil 

4) Co ipůžete říct o člověku, který je mladý? 

5) Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý? Je mládí něčím ohraničeno9 

.....jt..wL. jKÍacL. к-шм'.,. .jak. k..c.û 

6) Jak mládí ohodnotíte na škálefvelmi pozitivní/- pozitivní - neutrální - negativní - velm' 
negativní a proč? _ , 

7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mládí? Znáte nějaké české trazémy (napr. ] 
^Ш.'../dí... ШШ*'.-.. 
" tím Ш lufadk'. 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naší společnosti к mládí? 
МШ. QJJ^UXP./QLO., . ̂ .Шчи. 

Dotazník 6 



Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: 2 О 

Pohlaví: f f í y A -

Místo narození a národnost: n A E i A ^ í f f ' žh->ďt C č S ľ f l , ' 2 С?о § с | ť / f 

Vzdělání: S T ^ C bOStOí S t " 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladý. _ , ^ . , , .-0 j > ê . / / 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři. 

/XCVofi MÚf.^WtZ. ÍL I i.. фгв'Ш.. : 

4) Co můžete říct o člověku, kterv je mladý? 
.Ocňfa.ML..má...AtjTfyíXW;.***..,4<.. fitUo^nJ, 

.... jňk?. .û..<2. i.mMb.. л/м.й.'..} J.4. А г /дffi у ^ / 

^ли / - >ûx^(e(o~ Щ. )) 
6) Jak mládí ohodnotíte na škálefvelmi pozitivní- pozitivní - neu^áTní - negativní - ve>ní 

7) Znáte nějaké české frazémy (např. příďoví) o mládí? 

ŕ м м - b^íffiL-.., 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naší společnosti к mládí? 

/ v ^ c M / V -

Dotazník 12 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: Щ 

Pohlaví: UV Ž 

Místo narození a národnost: ^řA^Ay 

Vzdělání: VX 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladý. 

. И H'f Í'. .. yO... ЯЛ^ .;..(. фёй^Шу. 
2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři 
. . . . Л . . 1 . . . « Я ^ . р Г С т - v r 

3) Jaké asociace barev apocitů ve vás slovo m/óc/í vyvolává'' 
.. . i. .fyfeš&ř* 

4) Co můžete říct o člověku, který je mladý? 
.. .dfe.. .. <ív£. cXW.<řeyrtAvs. i/eXo, 

о е ^ . ^ ш ^ ^ . ъ : : 1 x 

5) Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý? Je mládí něčím ohraničeno'' 
. . . . , T ® h \ + . . . J 6 ř . t w i . • 

6) Jak mládí ohodnotíte na škále velmi pozitivní - pozitivní - neutrální - negativní - velmi 
negativní a prpč? , - _ 

7) Znáte nějaké české frazémy (např přísloví) o mládí? 
y\ uAT?0 Jrt- .. -J«APt7ír 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naší společnosti к mládí? 

^ . ® ....?.. ^ 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: 3 4 
v 

Pohlaví: 

Místo narození a národnost: " F i T t v l r ^ " C e s t a . 

Vzdělání: V - i 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 

nebo mladý. ^ ^ ^ „^ Г M l h 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři. 

. &'Ш??. './.. '4. çf'tf*. ?. №. 
3) Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává? 

idcoltle a • * Í-
4) Co můžete říct o člověku, který je mladý? 

« n j u „ j n H . í m í n i l i » ?» Л л „ а i . i^js . ' . 

7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mládf! ' v 

" " ' ľf 'j. ïS 

..(ž.Ж....^..Š^H&.'s??.?.*rfytï'ù*^. 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: дг LET и 
Pohlaví: ZEftA 

' - ь 

Místo narození a národnost: P l 5 ÉK ( £ £ 

Vzdělání: 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladý. < „ ' ' / / / / 

шь им.,.. ш.тл.. .J.É.. .. и г... 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři. 

.' ' 'nim.'.'. Ш '.,. 'Щм. !"шкШг.. '.'.' 
3) Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává? 

4) Co můžete říct o člověku, který je mladý? 

ШВ ^ ww л own кеыекпнт ' ̂  j e s t A ^ ' ss/f^À 
5) Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladýl Je mládí něčím ohraničeno? 

mç'Lûiw "* : 9'Ш. '...'.ú'-., м 'Шу '. '. 'ЩШШ.. 'Ш'.'.'.ШШш- хм и», 
" 2I/W ЮЕМЕ MDYCH ) У£ 6Ш/ 
6) Jak mládí ohodnotíte na škále velmi pozitivní - pozitivní - neutrální - negativní - velmi 
negativní a proč? 
; ; ; Щ), m '[ '.-.'.'. шш '".Ж. ш'хт.. Ш/. .яж УЖ. не. ' [4.. /геп'У/ ' M 

2/tof<£ ZJ'MZK? 
7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mladil 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naší společnosti к mládí? 

ж 
HE2E 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: 38 
Pohlaví: MU'2 

Místo narození a národnost: N Y M B U R K č f S i ^ C 

Vzdělání: V Š 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladý. __ ( ^ 
. p t a c i t a . .mlacAi'r. ГОШ.. V M . Q , л . noc . j<2. .ještě. y.nückt'. МЫ*:. BoUy 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři. 
. rtť Ikošti )OStf. fttttaaóiCSx.. 

3) Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává? 
.. kpíq. • áytó'.. ilataÇ. omxMĹ .svá-ííe. .želem'. 

4) Co můžete řict o člověku, který je mladý? 
. byv*.', т о . . JnsbaC. ш Л а Ь . bf.. ophmu j^us . . d.. 2 i U d ä \ C h o d ^ . . b e z d a t t o d u o s h 

VKUo-^d. . /потех. . . r .KXJt .^ iv j í c f . . SMtt.CMZKYť). j УК SvýС* 
.itáecb.. ň. .ffláj'.. b t f f r . 1 Я Ь Ц Г . M.. She.. .35: /»Jev,. flkmfö'ßz). 
6) Jak mládí ohodnotíte na škále velmi pozitivní - pozitivní - neutrální - negativní - velmi 
negativní a proč? x x 

» c h o u l . . b y c h К & Л 1 Ш Л W . - ^ U . м м . o r n í . . a . b e a s f a r o s W 
ale. .v«. . s b k t u c s í v . ц т г . зё . УяЬсЫю.. clcWta. .v bed im . tepvv. c k U l .V.ŠEOi 

7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mládí? 
... w Walu v.. .pťckUf. cb. . .důcÁxh.. .cfeleLc.. (é>) w.-.-.,) 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naší společnosti к mládí? 
•ideál. Anw*.a.mUéU.^.U.áoucASKo^'.. .юдеЬвп. .^Ьие/яТ. >« f ^ soùàUsmи 
ud^.^'fMn,'...ípokcHCÄH-.^ivjimoily..pMetâh'. ztsIw^Y IxúcIL 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: ý í 

Pohlaví: £ 

Místo narození a národnost: ( Л / 

Vzdělání: j / f 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladý' < 

t м^въь.. mш /sr.teï.fiMÂÏ/ 
" ' ' НУ). UČ. '. 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři 
žfi'Wfr'. 

3) Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává? 

. " ^ j ç r ^ / v i î * * " . * " ľ . * . * . " . ' " . " . " . " J " " " . " . " 

4) Co můžete říct o člověku, který je mladý? 
HUjjW y&EV.....rf?. .^rf...^^. 

...НЧШ.....ШШП...ľľ? Ш...PPHßi*,. fifč...&0/P/9.Жт^ШнО'^.À. 
5) Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý? Je mládí něčím ohraničeno9 

нсв'Зг нФ.'yŕ fPi.í... '$é.. m. fpyç.Qe:. 

6) Jak mládí ohodnotíte na škále velmi pozitivní i ^ z í t h ^ - neutrální - negativní - velmi 
negativní a proč? , , 

. .. Py^f ?Otjze\ rOWy.r, «оъ/уе-
i a г 7ё'Ое~7Г Ай5;У?р»/(» / ŕr/уЯипт „ ' . . r.. Т¥.'псж.. лво/Тсгезыс*..шЯ&ъ » ' 

7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mládí? 

• i £ ' З й Й Ш ' 'Wëtô. '.if." ' ' ' ' ý f 'Pť : - - - ') ' ygfc 
нсяЪ'г \. л;?. ̂  Ш&ыРъ. 
Afc в'DC. f.7 

^ . . Л=..».... <?.4fi . fè.mfrTçic. mir.л. 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naši společnosti k mládí? №Л>(0 to'ft psïcMî>,f~ 

'"ШК..'Ш.ШШ&ШЖШС ШШ?' №мг • Ш Р П „ 
f fi ЬСЙ%ТЫ EUDVUCAjOtr Ш.ШФ^'Г/ 

у Hn'tê ичмоъы P>Î! HI£OM'AJÏ 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: v i " Ч 

Pohlaví: z £ /V А 
уУ ' S У 

Místo narození a národnost: f^l ě L N / K £ £S /С A 

Vzdělání: ^ T r ť ^ P A / / " 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladv. s w - / ^ > 

" frLAp/ N£ Ytrl&OVfičHE - MLApj U E CO 
.. п., .Ш.. .. Ж.Ш.. 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři. 

.. Р.ияя. Л ТА..., BRVA,'.;... МЛ^Л. У. . .-ž-.T.&ML is H 
3 ) Jaké asociace barev a pociíů ve vás slovo mládí vyvolává0 ^ 
& V . T A f . ; " 

c>.S. 
4) Со můžete říct o člověku, který je mladv? ^ ^ ^ . 
MZX/CßA.Г..Ш.АЖ..Ж.Map; ^СУ^/А 

5) Odkdydokdy si myslíte, že ieWoyěkmWr? temládi něčmi ohraničený • U 

6) Jak mládí ohodnotíte na škále velmi pozitívni - pozitivní - neutrálni - negativní - velmi 

ЖрЖ.^клт^ж^ис^г/,. жя&А.1иш -

8) Jaký si myslíte, žeie postoj naší společnosti к mládí1 . - , 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Vëk:jT^ 

Pohlavi: А/ 

Místo narození a národnost -JC/mS/- It £ / t E Sua / 

Vzdělání: I (£ 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladým / , / , 
. '.. У. .̂ Mbv ыр rh n& f j.. WWP.'t 77?./. Hříf/>.ľ!.. ^ 
*l't-A 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři 

3) Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává? 

.... 7ŤŤ.*?.,. Äv . ^ f os^ kijhbi.VVAb&S?:. 

4) Co můžete říct o člověku, který je mladý? 
... СЛ?.',ff.Ж.. .'.. . P^.V.. с??'*.'. ^.ш'ш, /SAMÙP^S ' 
..&Ж ľ.&lkW. ' 

5) Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý? Je mládí něčim ohraničeno' 
.. M.. V«r-.yí'.Ш'....PSA. If/rßl.. ' M ç j ç v ĺ'^^ie-if 
. ШУШ . лмк&я&ъ. ...4. WWMfa. "" r •" 

6) Jak mládl ohodnotíte na škále velmi pozitivní - pozitivní - neutrálni - negativní - velmi 
negativní a proč? ... v . 

я м к е ^ ^ . ^ . ш ж < 

7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mládí? 

8) Jaký si mysljte, že je postoj naší společnosti к mládí') 
.... Ъ з т m ! . . .4.. ... flwwe. /L i.. . К с я и р & Т / ^ 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: 

Pohlaví: a ü ä - с У 
/ 

Místo narození a národnost: i - X - Z ^ / 

Vzdělání: ^ у / ' ж Ч и ' - V ^ Z ^ í í c ^ S W ^ - ^ y 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladý. „ 

:m&Z&í . cúť. 
. ф.:. :.... (žčxď. 

sz&éaczthřs....ťíU?.^(z.<:..Zte 
2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři 

^lÁTT.Ki^?^: 

3) Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává7 

< . .SZUf^r.fZ, . 

4) Co můžete říct o člověku, který je mladý} 
dtZaff^.y./Ztef..^ ^..yf*-. . 

5) Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý], Je mládí něčím ohraničeno9 

z z z z ^ M ^ } ^ ^ ^ - ^ ^ 
6) Jak mládí ohodnotíte na žkále($elmi p o ž i t ý pozitivní - neutrální - negativní - velmi 
negativní a proč? , <_- y> , 

.. . 
Syťjr V r . -JSO 
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Tento dotazník je anonymní. Uvedené údaje poslouží pro diplomový lingvistický výzkum. 
Děkuji za jeho vyplnění. 

Andrea Vašíčková 

Věk: "VY 

Pohlaví: s k e » 
i 

Místo narození a národnost: Hre l&Cs Ç&ïr-Q 

Vzděláni: O b j e d u ' t kolQ 

1) Vytvořte tři až pět smysluplných slovních spojení nebo vět, v nichž použijete slova mládí 
nebo mladý. , , , , ( , 

r а С! с7... . Х'Л7... .Í.'^Ä ..ml.s.d'. 
VO^jll A . . ( • • ' . l<j(J.i. 
:ji Л':.Ш ĹrfÙb.JMv:. .Ш. .Up« 

2) Jaká synonyma slova mládí vás napadnou? Zapište první tři. 

г.мпя... 'Шы h i " " " " ! " " ! " ! ! ! ! " " ! " " " " " ! " " " " " " " " " " ! ! 

3) Jaké asociace barev a pocitů ve vás slovo mládí vyvolává? 

. . . Я к ч п ы - . . 7 . . C f . ' . y . í r . O . . О Й п , . . ' b A ' / . K Q Ç j . ç . 

4) Со můžete říct o člověku, který je mladý'? 

.. H'í'.ívŕv. i-̂ íciíf! гг. : . лч УЛТл д i.'ŕ-̂ i ^ŕí i : ŽK 
5) Odkdy dokdy si myslíte, že je člověk mladý? Je mládí něčím ohraničeno9 

. JMii /... Л. W.WJJ. i.M.Z. (&qçj.Çtâiti.. hlSiM .7<=. íí?../?.? !ílс• <. л с-

6) Jak mládí ohodnotíte na škále velmi pozitivní - pozitivní -/neutrální - negativní - velmi 
negativní a proč? 

fi.VtflW/ 

7) Znáte nějaké české frazémy (např. přísloví) o mládí? 

8) Jaký si myslíte, že je postoj naší společnosti к mládí? 

c H a L H . . ïwt*."-jir», itfityfti 
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