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Rigorózní práce A. Vašíčkové je příspěvkem k bádání v oblasti kognitivní lingvistiky, 

jak je prezentována prací Lakoffa, Johnsona, Vaňkové, Nebeské a dalších autorů. Autorka 

v ní navazuje na svoji diplomovou práci Koncept mládí v českém jazyce. 

Teoretická část práce je věnována vymezení problematiky kognitivnělingvistických 

zkoumání, termínů, s nimiž v práci operuje a základním myšlenkám disciplíny.

Ve druhé části, nazvané Výzkum mládí v češtině, autorka řeší několik dílčích úkolů. 

V prvé řadě se zabývá tím, jak jsou ve slovnících popsány významy slov mládí, mladý, jaká je 

jejich etymologie, zkoumá a hodnotí vhodnost synonym uváděných ve slovnících. Dále si 

všímá toho, jak se mládí strukturuje ve frazeologii, a v neposlední řadě dosud zjištěné 

výsledky aplikuje i na to, jak je strukturováno gesto vyjadřující mládí a stáří ve znakovém 

jazyce. 

A. Vašíčková se též zaměřila na výskyt slov mládí / mladý v Českém národním 

korpusu – co korpus prezentuje, že je mladé (v sémantických okruzích člověk, rostliny, 

živočichové, neživá příroda, lidské produkty a sídla). Na rozdíl od diplomové práce se již i 

věnovala více výskytu slova mladý právě v názvech sídel. Stejně tak se věnovala zdvořilému 

zastarávajícímu oslovení prodavaček a úřednic mladá paní, které po roce 1989 na nějakou 

dobu opět přišlo do módy, ale nejspíš ho lze stále považovat za okrajové. 

Další část je věnována mládí v kolokacích, konotacích a metaforách, autorka práce 

prezentuje to, jak metaforicky mládí uchopujeme, jak také o mládí hovoříme – všímá si i 

nestandardních případů – pozdní mládí (když je řeč o padesátileté ženě). 

Třetí kapitola je věnována dotazníkovému průzkumu a zjišťování dat mezi českými 

respondenty různých věkových kategorií. Za velice zajímavou považuji první část – práce dětí 

předškolního věku. Od nich získávala materiál na základě kresby (vycházela přitom 

z psychologických prací R. Davidové a Z. Mlčáka) a z myšlenky, že pro výzkumy kognitivní 

lingvistiky můžeme využít i jiné způsoby vyjádření a komunikace, než jen verbální 

prostředky. Některé kresby jsou uvedeny v příloze práce. 



Dotazníky pro děti mladšího školního věku a pro děti staršího školního věku a 

adolescenty i dospělé byly uzpůsobeny, aby je jednak všichni pochopili, jednak aby nebyly 

náročné časově (pro děti mladšího školního věku připravila autorka zkrácenou verzi). Vcelku 

pak získala zajímavý a podle mého názoru i reprezentativní soubor asociací a představ 

českých rodilých mluvčích o mládí. Některé dotazníky jsou uvedeny v příloze.

Po pasážích věnovaných výzkumu mládí v českém jazyce zpracovává autorka práce 

materiál získaný z anglických, německých a španělských zdrojů a od anglicky, německy a  

španělsky mluvících rodilých mluvčích. Jazykový materiál získává stejnými metodami jako 

materiál český – excerpcí slovníků a slovníkových příruček, z korpusů přístupných v on-line 

verzích na internetu a dotazníkovým průzkumem. Rozdíl je ve věkovém složení respondentů 

– autorka získala odpovědi pouze od dospělých respondentů (Angličané 27–68, Němci 16–53, 

Španělé 19–56 let), k práci využívala, aby odpovědi bylo možno srovnat s českým 

materiálem, stejné otázky, které pokládala českým rodilým mluvčím. Výsledky jsou 

prezentovány po jednotlivých otázkách, provádí srovnání mluvčích jednotlivých jazyků. 

Andrea Vašíčková se zhostila úkolu, který si vytyčila, velice dobře. Domnívám se, že 

na základě volených okruhů textů a dotazníkového materiálu podchytila koncept mládí

v českém jazyce a jeho srovnání s dalšími evropskými jazyky. Připravila i půdu pro jeho další 

možné zkoumání. Práce je kultivovaně napsaná, bez pravopisných chyb. Závěr práce by mohl 

být obsáhlejší. 

Součástí příloh jsou kromě zmiňovaných kreseb žáků předškolního věku a dotazníků 

ostatních také grafy znázorňující, jaké barvy přiřazují jednotlivé věkové skupiny mládí. 

K práci nemám zásadnější poznámky a doporučuji ji k obhajobě. U obhajoby by 

autorka mohla pohovořit zejména o shodách a rozdílech, které se vyskytují ve vyjadřování a 

uchopování konceptu u mluvčích různých jazyků. 

V Praze 10. 1. 2010 PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
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