
Oponentský posudek bakalářské práce Lindy Boháčkové "Hlad a nasycení v českém jazykovém obrazu 

světa" 

Konceptuální pole hladu a nasycení je rozhodně vhodné téma ke zpracování v rámci kognitivní 

lingvistiky, s jejím ústředním konceptem tělesné zkušenosti. Navíc pojmová oblast hladu a sytosti se 

pod vlivem proměňujících se společenských podmínek od 19. století dodnes výrazně proměňuje, 

takže sledování tohoto jazykového obrazu světa je i tématem atraktivním. Linda Boháčková se svou 

prací explicitně přihlašuje ke kontextu polské školy kognitivní lingvistiky, i když v několikastránkových 

teoretických východiscích práce zmiňuje zejména základní texty amerického původu (Lakoff

Johnson, Roschová). Vlastní část práce se odděleně věnuje nejprve hladu, poté sytosti, přičemž obě 

kapitoly jsou strukturovány podobně (nejprve autorka uvede psychologické a sociologické souvislosti, 

v rámci popisu jazykového obrazu světa se pak věnuje postupně etymologii, významům hladu/sytosti, 

jejich derivátům a kompozitům ve výkladových slovnících, paradigmatickým a syntagmatickým 

vztahům a frazeologickým jednotkám. Poslední podkapitola se zabývá konceptualizaci hladu/sytosti.). 

V krátkém závěru se autorka pokouší oba pojmy usouvztažnit. Přílohou práce je schéma zachycující 

pozici hladu a sytosti v systému hypero-hyponymických vztahů různých pocitů. 

Při obhajobě bych autorku práce prosila, aby se vyjádřila k následujícím dotazům a komentářům: 

- vzhledem k již zmíněnému - mohla by autorka specifikovat, v čem přesně se opírá o teorii a 

metodologii polské školy? 

- na str. 9 čteme: "Pro kognitivní lingvistiku je příznačné, že v souvislosti s popisem významu 

upřednostňuje teorii prototypu ... " Dále se tento přístup staví do protikladu s pojetím významu ve 

strukturní lingvistice. Mohla by autorka ukázat, jak se toto "upřednostnění" prototypu projevuje 

konkrétně v její práci? 

- na s. 29 - "Přesto všechno se lidé potěšení dál bojí: příliš nás tíží břemeno náboženské tradice, která 

nás naučila tento pojem spojovat s pojmy viny a hříchu, a ani smělá provolání kultury, jež se 

prohlašuje za )aickou", nedokážou tuto stopu smazat ( ... ) Jídlo, které je "zdravé", je nepochybně dál 

přijímáno s větším nadšením." (Montanari, 2003, s. 168-169) Mohla by autorka kriticky posoudit, 

nakolik jsme dodnes kulturně podmíněni ve vztahu k sytosti náboženskou ukotveností našich předků 

a jak by se dalo doložit, že existuje přímá korelace mezi náboženskou tradicí a naším dnešním pojetím 

jídla a sytosti? Nakolik autorka hodnotí Montanariho citát jako adekvátní? 

Moje poslední poznámka je zásadnější. Autorka v sociologických souvislostech hladu na s. 12n. uvádí 

krátký historický přehled hladovění a hladomorů v českých zemích a v podobné pasáži v rámci 

kapitoly Sytost (str. 28n.) pojednává o vývoji v posledních desetiletích. Toto řazení má vnitřní, 

historickou logiku, neboť dostupnost dostatku je pozdější jev. V současných souvislostech autorka 

pochopitelně naráží na soudobé tendence ve společnosti spojené se zdravým životním stylem, 

kultem štíhlosti, poruchami příjmu potravy a podobně. V té souvislosti zarazí, že autorka tyto 

sociologické postřehy nezohlednila při sběru materiálu pro vlastní lingvistickou práci. V analýze 

sytosti se například neobjevuje pozorování vztahu mezi konceptem nasycení a přejezení, při studiu 

kolokací se nevyužívá jazykový materiál například z publikací nebo internetových zdrojů 

specializujících se na životní styl či poruchy příjmu potravy, nepracuje se ani s těmi publicistickými 

texty, jejichž názvy autorka zmiňuje na str. 28. Z mého pohledu se tak práce ochuzuje o zásadní zdroj 

materiálu, který by jí pomohl zachytit konceptualizaci hladu a sytosti přesněji. Předpokládáme-Ii totiž 



spolu s panchronicky koncipovaným pojetím polské školy, že náš jazykový obraz těchto pojmů je 

otisknut do přísloví typu Čechové tehdáž zpívají, když se najedli, je možné předpokládat totéž o 

chatech o hubnutí. Podobné rozšíření materiálové základny a zformulování očekávaných korelací 

mezi společenskými a kulturními podmínkami a jazykovým ztvárněním by umožnilo podat koncepty 

hladu a sytosti v pevnější a hlubší spleti souvislostí kulturních, sociálních a jazykových, než je tomu 

v současné verzi. 

Po formální stránce práce nevykazuje vážné nedostatky (např. občas se místo pomlčky vyskytne 

spojovník, na str. ll, nebo chybějící čárka, např. za infinitivní konstrukcí na str. 28), splňuje nároky na 

ni kladené. Pokud jde o naplnění rysů odborného stylu, i zde má práce dobrou úroveň, jen v pasáži o 

sociálních a kulturních souvislostech sytosti se autorka místy uchyluje k publicistickým obratům, 

někdy nenáležitě generalizujícím nebo hodnotí sociologické aspekty, což působí v kontextu práce o 

jazyce nepatřičně ("Tak zní některé z obvyklých (a nutno podotknout, že vděčných) titulků ve všech 

současných médiích" str. 28; "Zdá se, že zdravý vztah k jídlu si budou lidé teprve pozvolna vytvářet" 

str. 29). 

Celkově se domnívám, že bakalářská práce Lindy Boháčkové vzhledem ke svému atraktivnímu tématu 

mohla být zajímavou reflexí konceptualizace hladu a sytosti v českém jazykovém obrazu světa, jeho 

proměn a aktualizací. Zdá se mi, že v naplnění tohoto cíle došla jen do půli cesty. Předložená 

bakalářská práce však rozhodně splňuje nároky kladené na tyto práce a doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení práce: velmi dobře 
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