
Posudek bakalářské práce Lindy Boháčkové 
Hlad a nasycení v českém jazykovém obrazu světa 

V předložené bakalářské prácí se její autorka soustředila na zajímavý výsek českého obrazu 
světa, který je vzhledem ke kontextu kognitivní lingvistiky s její akcentací tělesné zkušenosti 
závažný i v širších souvislostech. (Vždyť podle některých je právě hlad a potřeba nasycení 
hlavním motorem rozvoje člověka a lidských společenství až k výšinám našich manuálních, 
intelektuálních i všech dalších schopností.) 

Fenomén hladu autorka nejprve ukotvuje do psychologických a sociologických 
souvislostí, opírajíc se při tom mezioborově o relevantní literaturu psychologickou, 
etnologickou a sociologickou. Tento základ jí pak slouží jako předchůdná půda zkoumání 
jazykových údajů. 

Pro postižení jazykového obrazu hladu, sytosti a dalších jevů z tohoto výseku 
skutečnosti autorka - v souladu s metodologií J. Bartminského - využívá relevantních 
jazykových dat. Sémantické souvislosti směřující k formulaci konotací vyvozuje 
z etymologicko-motivačních údajů, ze sekundárních významů (týkajících se základních 
výrazů i jejich derivátů), a zejména z frazeologie. Soustřeďuje se tedy zejména na tzv. 
konotace systémové Gazykové) a v souladu se zadáním práce při tom vychází z různých typů 
slovníků. Zároveň, aby se jí odkrylo větší množství kolokací v různých kontextech, využívá 
také korpusových dat. Textové konotace, zejména ty vycházející ze specifických typů textů 
(např. uměleckých, publicistických aj.), však předmětem jejích úvah už nejsou a vzhledem 
k povaze a rozsahu práce ani být nemohou. K takovému "druhému dílu" práce by však 
autorka mohla směřovat v dalším zkoumání, poté co dospěla k "pevné půdě pod nohama": 
poté co propracovala základ, od něhož se všechny posuny, proměny konotací a 
rekonceptualizace odvíjejí - ať už jsou dány např. přístupem ovlivněným uměleckou reflexí 
skutečnosti, anebo proměnou doby a našeho vztahu k hladu a sytosti (zdravá výživa, změny v 
náhledu na půst a hladovění, obezita a kult štíhlosti apod.). V této souvislosti bych měla 
jediný dotaz - co by podle autorky bylo nejplodnější k dalšímu zkoumání, a kdyby práce měla 
pokračování, čeho by se toto "pokračování" týkalo. 

Součástí zmíněné "pevné půdy pod nohama" je i pokus stanovit (na základě Lakoffovy 
a Johnsonovy práce) základní metaforická konceptualizační schémata s hladem, sytostí a 
nasycením v češtině spojená. 

Práce je velmi přehledně strukturovaná, vstřícná ke čtenáři. Po formulační, jazykové a 
i formálně-grafické stránce je zcela v pořádku. Autorka se vyjadřuje přesně a funkčně, 
dodržuje zásady odborného stylu - snad jen místy (např. v závěrečném shrnutí) by se dalo 
polemizovat se zvoleným "lehčím", trochu popularizujícím tónem. 

Obecně vzato, pokud by byly takto kvalitní i jiné bakalářské práce, mohli bychom jich 
v budoucnosti cíleně využívat pro výzkum v oblasti kognitivní lingvistiky. 

Práce beze zbytku splnila zadání a její autorka v ní prokázala jak schopnost 
teoretického uvažování na základě odborné literatury, tak citlivost v zacházení s materiálem 
na úrovni, která odpovídá stupni "bakalář". Jako vedoucí mohu konstatovat velkou míru 
samostatnosti v době vznikání práce, ale zároveň i zájem o spolupráci při psaní jednotlivých 
kapitol. Proto práci ráda doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm ,~výbornr. 
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