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Abstrakt 
 

Diplomová práce zkoumá konceptualizaci života v textech českých populárních písní 

60. let 20. století.  Teoreticky a metodologicky vychází z kognitivně a kulturně založených 

přístupů k jazyku, zejm. z teorie pojmové metafory a metonymie  (Lakoff a Johnson) 

a z pojetí jazyka jako obrazu světa (lublinská škola).  

Na základě slovníkových dat nejprve analyzuje sémantiku lexému život a dospívá tak 

k základům jazykového obrazu života, jak je ukotven v běžné češtině; bere přitom v úvahu 

i obraz života (v kontrastu se smrtí), jak ho podává odborná literatura o české lidové kultuře. 

Jádro práce tvoří interpretace téměř stovky písňových textů ze zkoumaného období, 

ve kterých je tematizován lidský život v různých jeho fázích (etapách) a podobách 

(prostřednictvím opozic život – smrt, mládí – stáří apod.); sledovány jsou relevantní 

sémantické prvky, které se podílejí na jeho konceptualizaci. Systematicky a podrobně jsou 

popsány zejména metafory (strukturní, ontologické a orientační), metonymie a představová 

schémata spojená se životem (schéma CESTA, CYKLUS); pozornost je věnována jejich 

konkrétní jazykové realizaci.  

 

 

Klíčová slova 

 

kognitivní lingvistika, jazykový obraz světa, konceptualizace, metafora, metonymie, 

představová schémata, život, píseň, populární hudba, písňový text  

 



Abstract 

 

This thesis examines the conceptualization of life in the lyrics of Czech popular songs 

of 1960s. The thesis derives theoretically and methodologically from cognitively and 

culturally-based approaches to language, especially from the theory of conceptual metaphor 

and metonymy (e. g. Lakoff and Johnson) and the concept of language as a picture of the 

world (school of Lublin).  

At first the thesis analyses the semantics of lexeme life. The analysis is based on the 

data from dictionaries and it reaches the basics of the linguistic picture of life as it is anchored 

in common language. Simultaneously the thesis works with the picture of life (in contrast 

with death) how it is served in the literature about Czech folk culture.  

 

The main part of this study consists of almost a hundred interpretations of lyrics from 

the examined period, which depict human life in its various stages and forms (through 

oppositions of life - death, youth - old age, etc.). The analysis follows relevant semantic 

elements which participate on its conceptualization. The thesis describes systematically and in 

detail particularly metaphors (structural, ontological and orientational), metonymy, and also 

the image schemes which are associated with life (scheme of JOURNEY, CYCLE). The 

attention is paid to their specific language implementation. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

 

bibl. biblicky 

č. číslo 

Čerm. Slovník české frazeologie a idiomatiky  

euf. eufemizmus 

expres. expresivně 

Hall. Český slovník věcný a synonymický 

kap. kapitola 

kniž.  knižně 

nář. nářečně 

poněk. poněkud 

přen. přeneseně 

PSJČ Příruční slovník jazyka českého 

psl. praslovanský 

resp. respektive 

řidč. řidčeji 

srov. srovnání 

SSČ Slovník spisovné češtiny 

SSJČ Slovník spisovného jazyka českého 

Tezaur. Tezaurus českého jazyka 

ust.  ustálené 

zast. zastarale 

zejm. zejména 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: 

 

 

Život je píseň – zpívej ji. 

Život je hra – hraj ji. 

Život je boj – přijmi jej. 

Život je sen – uskutečni ho. 

Život je oběť – nabídni ji. 

Život je láska – užívej si ji. 

 

 

(Satja Sáí Bába) 
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1. Úvod 
 

 Ve svém citátu – viz motto – přirovnává slavný indický duchovní učitel a vůdce 

Satja Sáí Bába
1
 život k písni, která se postupem doby stala součástí lidského života a hraje 

v něm důležitou roli. V průběhu času se píseň vyvinula z první hudební „komunikace“ 

primitivních národů, která napodobovala bubnování deště, kvílení větru, hučení ohně, tón 

tětivy luku, rytmus dechu a srdce či běžících nohou, což byl určitý předobraz zvuků umělých, 

kterými si člověk přisvojoval skutečnost kolem sebe (Merta, 1990, s. 91). 

V pozdějších dobách začala píseň doprovázet člověka „od narození až do hrobu“, 

tzn. po celý jeho lidský život. „Ukolébavky, rozpočítávadla, dětské písně doprovázející hry, 

obřadní písně při příchodu jara, pracovní písně (trávnice), rekrutské zpěvy, halekačky, 

zbojnické rozkazovačky, taneční písně, a nakonec plačky nad mrtvým a pohřební zpěvy... 

Zpívalo se o svátcích i ve všední den, v kostele, v hospodách, ve vězení i pod šibenicí.“ 

(Merta, 1990, s. 92). 

 

V této práci se podíváme na danou skutečnost z obrácené perspektivy a pokusíme se 

ukázat, jak je naopak život tematizován v písni. Zaměříme se na konceptualizaci života, 

resp. na utváření a fungování pojmu ŽIVOT v lidské mysli v rámci českého jazykového 

obrazu světa (dále JOS), a to na základě představových schémat a především metafor, 

nalezených ve zkoumaném materiálu. Vycházíme z přístupu kognitivní lingvistiky, která 

považuje za základní prostředek fungování a utváření lidského konceptuálního systému právě 

metaforu, a z rozdělení metafor na tři základní typy (strukturní, orientační a ontologická) dle 

Lakoffa a Johnsona (viz kap. č. 4.3).  

Materiálem pro tento výzkum budou texty českých populárních písní 20. století, 

neboť písně dokážou ze sociologického hlediska vypovídat o tom, jací byli lidé žijící v době, 

kdy dané písně vznikly (případně kdy byly zpívány), jak tito lidé žili, jak přemýšleli, v co 

věřili a doufali. Témata, která se v písních objevují, jsou ovlivněna především osobou autora 

a dobou, v níž tento autor žije, a není jich mnoho (například život, smrt, láska, mezilidské 

vztahy atd.). Proto je velice zajímavé sledovat, jak rozličně se s písňovými tématy jejich 

autoři vypořádávají a jak k nim přistupují (Dvorník – Brabec, 2000c, s. 3).  

                                                 
1
 Satja Sáí Bába (1926 – 2011) byl jedním z nejuznávanějších duchovních učitelů současnosti, jehož učení vedlo 

lidi k morálnímu životu založenému na základních vrozených hodnotách pravdy, spravedlivosti, duchovního 

míru, nesobecké lásky a nenásilí.  
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V rámci našeho rozboru budeme vycházet z písní populárních, jednak proto, že  

výzkumem konceptualizace života na základě jazykových údajů, lidových písní a pohádek se 

již zabývala jiná diplomová práce (srov. Patočková, 2006), jednak proto, že populární písně 

jsou pro zkoumání JOS také velmi významným svědectvím. 

Populární písně se velmi rychle šíří a dostávají do povědomí lidí, a to především díky 

médiím, jako je rozhlas, televize a dnes i internet. Populární hudba obecně má širokou 

konzumní základnu a převážná část její produkce má zbožní charakter, tzn., že se podřizuje 

ekonomickým mechanismům a zákonitostem (tedy zákonu poptávky a nabídky) 

(Matzner – Poledňák – Wasserberger, I., 1983, s. 311 - 312). Pokud je píseň u posluchačů 

v oblibě (melodicky, textově a interpretačně) či se s jejím obsahem přímo ztotožňují, dosahuje 

úspěchu a je často hrána v médiích i na koncertech. V případě, že píseň této obliby 

nedosáhne, postupem času se úplně přestane hrát a vytrácí se z lidského povědomí. 

Z populárních písní tedy můžeme vyčíst lidský pohled na svět v určité době, kdy daná píseň 

vznikla. 

Jelikož si však velmi dobře uvědomujeme, že se jedná o úkol časově i materiálově 

velmi náročný a v rámci jedné diplomové práce v úplnosti nerealizovatelný, musíme učinit 

určitá omezení. Zaměříme se na písňové texty, ve kterých se život (případně určitá životní 

etapa, jako je mládí nebo stáří) výslovně tematizuje a které vznikly a staly se hitem 

v 60. letech 20. století. Toto desetiletí bylo v rámci české populární hudby jedním 

z nejrušnějších a zároveň nejrozpornějších obdobích. Důvody výběru tohoto desetiletí 

uvádíme níže, viz kapitola č. 3.1. 

U velmi oblíbených a často hraných písní se setkáváme s  pojmenováním hit. 

Toto slovo pochází z angličtiny a z mnoha významů, které má, jsou pro nás podstatné 

významy jako trefit se, zasáhnout, ale i hodit se. Hit se tedy nějakým způsobem „trefil“ 

do ducha své doby, do vkusu svých posluchačů, a zasáhl jejich mysl a srdce. Může se však 

stát, že si na hit, který byl oblíbený minulý rok, letos již nikdo nevzpomene, neboť doba 

i vkus posluchačů se neustále mění. Vedle hitů máme ještě tzv. evergreeny (z překladu se 

jedná o písně vždy zelené neboli stále svěží), ze kterých se zrodí stálice na celá léta  

(Dvorník – Brabec, 2000a, s. 3).  

 

Při zkoumání konceptualizace života budeme vycházet z těchto hitů a evergreenů, 

které vznikly v 60. letech 20. století. Zdrojem nám bude korpus o celkovém počtu 94 písní. 

Korpus byl vytvořen pro účely této práce a obsahuje písně, ve kterých se tematizuje život, 
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případně určitá životní etapa. Při sestavování tohoto korpusu jsme vycházeli ze zpěvníků 

a různých hudebních nosičů, které se zaměřují na populární písně šedesátých let.  

V rámci tištěných publikací jsme čerpali ze zpěvníků s názvem České a slovenské 

hity 20. století 1-5, ve kterých tvoří písně z let šedesátých samostatnou kategorii, dále 

ze zpěvníků Karel Gott 1-2, z knihy Waldemar Matuška 2, 100 písní z období 1960 - 1983, 

včetně písní ze Semaforu let šedesátých, z knihy s názvem Písničky z muzikálů a hudebních 

filmů 1- 2 a z knihy Zpěvník – Jiří Suchý, Jiří Šlitr. 

V rámci hudebních nosičů (CD, DVD a LP/SP). jsme vycházeli ze tří druhů alb. 

Prvním z nich byla alba, která jsou již sestavena z písní, které se staly hitem v šedesátých 

letech minulého století. Jedná se tedy o kolekce písní pocházejících od různých textařů 

i zpěváků, jako například edice Hity 1960 - 1969; České hity 60. let; To byl váš hit! Léta 

šedesátá; Filmové hity 60. let; Největší české hity 1965-1969; České fláky - tentokrát 

z padesátých a šedesátých let; Další fláky ze šedesátejch let 2; Hitparáda 60. let; Rebelové - 

písničkový retrofilm z let šedesátých; Rebelové / .... co se do filmu nevešlo - Písničky z let 

šedesátých.  

Druhým typem jsou alba jednotlivých hudebních interpretů, na kterých nalezneme 

jejich písňové hity z let šedesátých, jako například Marta Kubišová - Zlatá šedesátá; 

Hana Zagorová - Gvendolína 1968 - 1971 nebo Karel Gott - Lady Carneval, Hity 60. let.  

Třetím typem je kolekce 11 CD s písněmi z divadla Semafor s názvem  

Jiří Suchý & Jiří Šlitr – Semafor (léta šedesátá), jednoho z nejvýznamnějších divadel daného 

období. V tomto divadle, jak už samotný název kolekce napovídá, vznikaly písně především 

od autorské dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr.  

 Seznam všech písní, ze kterých se pracovní korpus skládá, přikládáme na konci této 

práce v Příloze č. 1 společně s uvedením zdroje, ze kterého jsme danou píseň převzali, 

a pořadovým číslem, pod kterým tuto píseň nalezneme v Příloze č. 2. Pro svůj velký rozsah je 

tato druhá příloha v případě zájmu k dohledání v elektronické verzi diplomové práce nahrané 

ve Studijním informačním systému FF UK, a lze v ní najít celé znění všech písňových textů, 

ze kterých jsme při našem výzkumu vycházeli. 

Našim cílem bude na základě tohoto materiálu dospět k vymezení sémantických 

okruhů a pojmů, které jsou s pojmem ŽIVOT v českém JOS spojeny. 
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V rámci teorie budeme vycházet z odborné literatury z oblasti kognitivní lingvistiky, 

dále z etnologických studií o české lidové kultuře, a zároveň muzikologických encyklopedií 

zaměřujících se na českou populární hudbu. Materiálem nám budou zejména již zmiňované 

písňové texty českých populárních písní, ale i výkladové a frazeologické slovníky češtiny.  

Jelikož život velmi úzce a nevyhnutelně souvisí také se smrtí jakožto koncem života, 

okrajově se v této práci dotkneme i jejího jazykového obrazu. Primárním okruhem našeho 

zájmu však zůstane pojem ŽIVOT.  
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2. Písňové texty a populární píseň  
 

Při konceptualizaci života vycházíme z materiálu písňových textů. Jelikož se jedná 

o určitým způsobem specifický jazykový materiál, nejprve si definujeme pojmy píseň 

a populární píseň, abychom objasnili, s jakým typem textů budeme pracovat. 

 

2.1 Píseň 

 

 Podle Slovníku spisovného jazyka českého se pod pojmem píseň skrývá jednak 

jednoduchá, zprav. kratší básnická skladba určená ke zpěvu, řidč. k jinému hudebnímu 

vyjádření, případně melodie takové skladby (písně národní, duchovní, husitské, pohřební, 

sborové, písně práce atd.), jednak báseň (často v názvech básnických sbírek), například Ohlas 

písní českých a Ohlas písní ruských od F. L. Čelakovského, Písně kosmické od J. Nerudy, 

Píseň Šalamounova atd.  

Jádrem písně, jako jednoho ze základních hudebních vyjádření, je vokální projev 

(zpěv nebo jiný hudební hlasový projev) opatřený textovou složkou (písňový text). Pokud 

bychom se chtěli pokusit o určitou analýzu písňového textu, žádná metodologie pro kritéria, 

která musí takový text splňovat a která určují jeho následné hodnocení, v zásadě neexistuje. 

Proto se obvykle přistupuje k písňovým textům jako k textům básnickým, čili k poezii. Mezi 

básní („standardní“ formou poezie) a písňovým textem však existují zjevné rozdíly,  

mezi které patří především jejich produkce, recepce a interpretace (Jiříková, 2010, s. 10). 

Písně obsahují hudební složku, zpívají se, a při vzniku písňového textu se již předem 

počítá s jeho zhudebněním a následnou veřejnou produkcí a interpretací. Píseň je celek 

složený z jazykové a hudební vrstvy a je s ním i nutné při jeho produkci a recepci takto 

pracovat. Písňový text sděluje myšlenku písně, hudba má za úkol text umocňovat, dokreslit 

a podtrhnout jeho atmosféru. V kontrastu k básni, při jejíž interpretaci vycházíme pouze 

ze samotného básnického textu, píseň je složena ze dvou složek, a to písňového textu 

a notového záznamu melodie, na kterou byl text napsán. Teprve tento záznam v podobě 

textu a not se následně stává potencionálním základem pro interpretaci písně. V rámci 

populárních písní bývá kromě textového a notového záznamu součástí písně i složka vizuální 

v podobě videoklipu písně (hudební video). Tyto videoklipy jsou obvykle hlavní náplní 

vysílání tzv. hudebních televizí, a díky nim se píseň lépe dostává do podvědomí posluchačů 

(diváků).  
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V rámci zobrazení konceptualizace života na základě populárních písní však budeme 

vycházet pouze ze samotných písňových textů, které jsou pro náš výzkum a JOS primární, 

a hudební složku písní ponecháme mimo okruh našeho zájmu. 

Z hlediska interpretace si píseň buď sami zazpíváme, nebo ji vyslechneme v podání 

jiné osoby, což je v současné době zřejmě nejrozšířenější (Titěra, 2005, s. 47). V mnoha 

případech je však cílem při setkání s písní podíl samotného posluchače na její interpretaci, 

jednodušeji řečeno společně si zazpívat. Nemusíme znát celou píseň zpaměti, stačí nám pouze 

určité záchytné body z jejího textu, jednoduchý a zapamatovatelný refrén nebo možnost 

opakovat po zpěvákovi (Titěra, 2005, s. 54). Osobnost zpěváka, celistvý člověk, který vám 

píseň zprostředkovává a který mnohdy může být autor a vypravěč v jedné osobě, sehrává 

v písni velmi důležitou roli (Merta, 1990, s. 15, 17). Některé písně jsou i za účelem 

společného zpěvu přímo skládány a tato možnost posluchače přidat se ke zpívanému textu 

a podílet se tak na interpretaci písně z ní činí něco výjimečného v rámci ostatních uměleckých 

děl (Titěra, 2005, s. 54). 

Písňový text v jeho primární podobě může recipienta zastihnout kdykoliv a kdekoliv, 

bez ohledu na jeho vůli, vyžaduje po posluchači sluchovou orientaci a jednou ztracené slovo 

již navždy uniklo, neboť čas písně neúprosně plyne. (Merta, 1990, s. 23). Tento typ textu  

„ [...] klade zvýšený důraz na přesnost, rytmičnost, poslechovost (fonetičnost), pravidelnost 

(např. rýmu). Textu sluší kratší přirovnání, stručné věty, pádná metaforika, podřízení 

zákonům hovorového jazyka, sloganovitá přehlednost základní myšlenky nebo – chcete-li – 

její vlezlost“ (Merta, 1990, s. 23). Při jeho vytváření se využívá verše jako asociativní metody 

pro zapamatování informace (Jiříková, 2010, s. 11). 

Základní složkou většiny písní je refrén. Jedná se o samostatnou část písně, určitou 

odlišnou sloku, která se vkládá mezi sloky ostatní (Titěra, 2005, s. 79). Refrén vyčnívá 

ze střídání strof, může, ale nemusí, obsahovat slogan písně, neboli její základní myšlenku, 

nebo shrnovat její význam a funkci (Titěra, 2005, s. 81). Někdy může mít pouze minimum 

prostředků, ale přesto se vryje hluboko do duše. Refrén se často opakuje s drobnými 

obměnami, které sledují vývoj děje písně, nebo využívá opakování jediného slova v textu. 

Někdy se opakuje celá otázka, a to buď v samotném refrénu, nebo na začátku každé strofy 

(Merta, 1990, s. 111 - 112).  

Základními vlastnosti písní je původnost, hodnověrnost, pravost, opravdovost, 

ryzí životní zážitek vyjádřený bezprostřední životní výpovědí, která obsahuje zkušenost 

doby. Z písně musíte mít dojem citového spoluprožívání, které je podmínkou sdělnosti vůbec, 



16 

 

a pocit, že právě teď a zde vás oslovuje něco jedinečného a neopakovatelného  

(Merta, 1990, s. 11).  

Požadavek, který je kladen na textaře všech hudebních žánrů, je tvořit tzv. lehkou 

rukou, aby slova působila pod melodií přirozeně, jako by k ní patřila odedávna, a zároveň se 

autenticky v textu vyjádřit o době, ve které autor žije (Merta, 1990, s. 42). Jak říká 

Vladimír Metra, velké básně a eposy, romány či některé melodie a lidové písně přečkávají 

někdy i staletí, ale pouze málokdy objevíme v naší hudební tradici umělou píseň, která by 

stále oslovovala lidi a promlouvala k nim, když se změní klima doby, ve kterém tato píseň 

vznikla. Mezi vzácné výjimky řadíme například písně Voskovce a Wericha, Suchého a Šlitra 

a možná ještě pár dalších (Merta, 1990, s. 16). 

  

2.1.1 Funkce písní 

 

Kromě poetické funkce můžeme u písní rozlišovat funkce z hlediska motivace jejich 

vzniku, jako například funkci expresivní (vznik na základě potřeby vyzpovídat se a vyjádřit 

své pocity), funkci zpravodajskou (informovat o událostech, např. kramářské písně), funkci 

doprovodnou (doprovod k práci, tanci, životní události), funkci etickou – programovou 

(vázána na určitou skupinu lidí, např. hymna), funkci rituální a sakrální (doprovod 

k obřadům a slavnostem, např. svatební pochod), funkci zábavnou (snaha o pobavení 

posluchače) a funkci materiální.  

V případě materiální funkce vycházíme se skutečnosti, že píseň může sloužit i jako 

předmět uměleckého vystoupení a zdroj obživy, a je psána za účelem získání finančních 

prostředků, které z ní autorovi plynou. Motivací k sepsání písně je především zapůsobit 

na spotřebitele, píseň prodat a vydělat tak co nejvíce peněz. Právě tato materiální funkce se 

hojně uplatňuje především v písních populárních, ze kterých budeme při našem výzkumu 

vycházet, a v oblasti populární hudby obecně (Titěra, 2005, s. 21 – 46).  

 

2.2 Populární píseň a písňový text 

 

 Populární píseň spadá do okruhu populární hudby, která jako kulturní jev zasahuje 

s různou intenzitou téměř celou společnost (Kuchař – Stich – Rulfová, 1973). Pojmenování 

tohoto typu hudby vychází z anglického slova popular neboli lidový, oblíbený 

(Vysloužil, 1995, s. 230). Jde tedy o hudbu všeobecně známou a v běžné mluvě o každý druh 

a žánr lehké (zábavné) hudby (Vysloužil, 1995, s. 230). Pokud bychom však chtěli vymezit 
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pojem populární hudba, definic, které tento druh hudby charakterizují, nalezneme hned 

několik. 

 Pro nás jsou zajímavé především některé její charakteristické rysy, jako například 

zeslabený význam jedinečnosti díla, zvýraznění podílu interpretace, spontaneita vnímání 

a spotřeby, zastoupení sociálních a psychických funkcí, a jak již bylo v úvodu zmíněno, 

široká konzumní základna a zbožní charakter převážné části své produkce, která se 

podřizuje zákonům nabídky a poptávky (Matzner – Poledňák, – Wasserberger, 1983,  

s. 311 – 312). 

 Mezi její další typické rysy patří fakt, že je spjata s hromadnou produkcí 

a spotřebou, má rozsáhlé institucionálně-organizační zázemí a významný ekonomický dosah. 

Její produkce má většinou profesionální ráz, je šířena pomocí profesionální distribuční sítě 

(například moderními masovými médii) a obvykle v ní ustupuje estetická složka ve prospěch 

složky užitné. 

 Z hudebního hlediska je typická svojí standardizovanou skladebnou strukturou, 

melodickými a harmonickými konvencializovanými obraty, příznačnou formou a rytmem 

a ustáleným rozsahem přidružených vokálních projevů.  

Tematika textů populární hudby obvykle určuje i náplň a název skladby, 

zároveň má však tato hudba schopnost rychle asimilovat nejširší podněty z ostatních 

hudebních rodů a tím přizpůsobovat svou strukturu dobovému hudebnímu a kulturnímu 

vývoji. 

Primárním úkolem populární hudby je poskytovat rekreaci, relaxaci a funkční užití 

(zvuková opora k tanci a pochodu, pojítko nejrůznějších společenských shromáždění, 

východisko k laickému zpěvnímu a hudebnímu projevu, zvuková kulisa zvyšující při 

mechanické práci celkový pracovní výkon apod.).  

 

 Jak jsme již naznačili výše, text populární písně je psán většinou za komerčním 

účelem, snaží se především dosáhnout úspěchu u posluchačů, a to znamená, že je předurčen 

k jiné metodě tvůrčího procesu než například báseň (Jiříková, 2010, s. 10). 

 Další zajímavostí u populární písně je fakt, že je více závislá na interpretaci než 

například píseň s označením lidová. Závisí na lidském hlase a je úzce spjata s tím, kdo ji 

nazpíval. V současné době jsou zpěváci písní známější a slavnější než jejich skladatelé 

a textaři.  

U populárních zpěváků by posluchač nikdy neodpustil nedokonalost a interpretační 

neškolenost. Naopak u zpěváků jiného hudebního žánru, jako například tzv. písničkářů, kteří 
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podávají autorskou interpretaci vlastních textů, klademe důraz spíše na osobitost podání 

v souvislosti s obsahem jejich písní a nedokonalou profesionalitu provedení tolerujeme  

(Titěra 2010, s. 56).  

Jak říká Vladimír Merta, populární píseň se tím zásadně liší například od písně 

folkové. „Písničkář prodává svou duši, pop hvězda svou legendu. Písničkář je odměňován 

novými impulsy, byť by měly podobu kopanců. Pop hvězda sbírá popularitu, peníze a prodává 

svůj lesk.“ (Merta, 1990, s. 103). Nesmíme však při tom zapomínat, že Merta patří 

do generace českých písničkářů a jeho názory na populární zpěváky a populární hudbu mohou 

být v některých případech příliš vyhrocené.  
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3. Vývoj české populární hudby ve 20. století 
 

Abychom lépe pochopili, na co se v šedesátých letech v oblasti české populární 

hudby navazuje, nyní si stručně uvedeme její historický vývoj a přehled od roku 1900  

až do padesátých let 20. století, s následným podrobnějším popisem let šedesátých, ve kterých 

se všechny okruhy a druhy dosavadní populární hudby sloučily a vznikl tak nový  

stylově-žánrový druh hudby s označením pop (viz níže, kap. č. 3.1). Pro lepší přehlednost 

a orientaci rozdělíme toto období na jednotlivá desetiletí a u každého z nich uvedeme, jaký 

druh hudby byl oblíbený, respektive moderní, případně kdo patřil k jeho populárním 

a významným hudebním představitelům. Poté se podrobněji zaměříme na 60. léta, která jsou 

pro náš výzkum primární, a uvedeme důvody výběru tohoto desetiletí jako výchozího období 

vzniku zkoumaných písňových textů.  

 

 

Na začátku 20. století k nám nová generace přinesla zkušenosti pařížského 

a mnichovského kabaretu a do popředí se dostala výrazná osobnost K. Hašlera a studentské 

sdružení Červená sedma. Jejím východiskem byly především kabaretní písně a šanson. 

Vedle těchto žánrů se již koncem 19. století začal u nás rozvíjet i okruh tzv. salónní hudby. 

Počátkem 20. let se k nám začíná šířit jazz, podle kterého se nazývá toto období 

tzv. jazzovým věkem. Zároveň byla stále oblíbená i domácí populární písnička a trampská 

píseň. Dalším zprostředkovatelem jazzových vlivů se stala revue, kombinace jazzu, tančících 

dívek a přepychu s pikantními komickými výstupy a zpěvními čísly. Typickým příkladem 

jsou první hry Osvobozeného divadla.  

Ve 30. letech měla největší předpoklady k prosazení jednoduchá, melodická 

a především snadno zapamatovatelná populární písnička, která měla většinou taneční nebo 

tanečně aplikovatelný rytmický půdorys. Velké obliby dosáhla domácí opereta a písně 

z českého zvukového filmu. Rovněž se začala silně profesionalizovat a prosazovat trampská 

píseň. Velmi významně byla zasažena jazzem písničková tvorba související s malými 

scénami, zvláště s činností Osvobozeného divadla, ve kterém působil již kromě Voskovce 

a Wericha také Jaroslav Ježek. Koncem třicátých let již začíná působit vliv swingu  

(Matzner – Poledňák – Wasserberger, 1983, s. 263 - 265). 

 Ve čtyřicátých letech se swing projevil již naplno. Jeho tvorba se inspirovala vlivy 

domácí trampské písně a písněmi Voskovce a Wericha, ale nejrozsáhlejší a nejoblíbenější část 
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swingové produkce tvořily písně taneční. Nový hudební styl poznamenal módu šansonů 

a výrazněji se projevil v dobových filmech a v písničkách dvou malých scén, které po roce 

1945 navázaly na Osvobozené divadlo, tj. Divadlo satiry a Divadlo V + W   

(Matzner – Poledňák – Wasserberger, 1983, s. 265 - 267). 

 Po únoru 1948 došlo ke kulturně politickým změnám, a to i v oblasti populární 

hudby. Nositelem ideovosti a zárukou demokratizace se proto jevily žánry, které byly spjaty 

s kulturně politickou činností souborů lidové = umělecké tvořivosti, tj. především masová 

a mládežnická píseň a populární hudba vycházející z domácích zdrojů, například tradiční 

tance a pochody, pololidové písně v pojetí regionálních dechových kapel apod. Estrádní 

hudba začala využívat ve druhé polovině padesátých let ohlasů moderní americké populární 

hudby, hlavní proud se však nadále realizuje především ve swingu a swingových písních. 

V této době začínala být písničková tvorba námětem různých soutěží vypisovaných Svazem 

československých skladatelů (1949), Českým hudebním fondem, rozhlasem a dalšími 

kulturními institucemi. Koncem padesátých let přichází nástup tzv. malých divadel, jejichž 

písňová tvorba se stala předzvěstí nové a mocné vlny rocku (beatu) a jím silně poznamenané 

populární hudby, stylových směrů tak typických pro šedesátá léta  

(Matzner – Poledňák - Wasserberger, 1983, s. 267 – 269). 

 

3.1 Šedesátá léta – přehled a dobové události 

 

 Nyní přecházíme k šedesátým létům 20. století, která jsou pro nás primární. Dobovou 

atmosféru tohoto desetiletí bychom asi nejvýstižněji mohli vyjádřit stylově písní, kterou 

otextoval Zdeněk Rytíř a nazpíval Petr Spálený s názvem Šedesátý léta. Na této písni 

lze velmi dobře pozorovat, jak se v písních může odrážet dobové klima, ve kterém vznikly. 

V textu písně se popisují zásadní skutečnosti tohoto desetiletí, jako například móda 

v oblékání, éra gramofonových desek, příchod rokenrolu a skupiny Beatles na hudební scénu, 

vznik hnutí hippies (tzv. květinových dětí) nebo náznak událostí tzv. pražského jara roku 

1968, kterým také píseň symbolicky končí.  

 

Šedesátý léta se v rokenrolu vzhlídla / 

auta měla ploutve a všechny písně křídla / 

A žít to za to stálo, tak se mi to zdálo / 

bylo v nás hodně lásky a peněz bylo málo // 
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Holky byly věrný, tak den dva nebo týden / 

a neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň / 

Jen ze starých magazínů a z potrhaných stránek / 

černobílý Beatles hlídali můj spánek // 

 

A o to jsme stáli / 

životem tak plout a písně hrát / 

Svět byl kdesi v dáli / 

jenže náhle dal o sobě znát / 

 

Co zbylo z tý krásy, jen vzpomínání asi / 

na nalepený řasy a podvazkový pásy / 

Šedesátý léta řeknu v jedný větě / 

končí divným létem v rozděleným světě // 

 

Šedesátý léta, vinylový mládí / 

květinový děti, naděje a pády / 

Tak podej dál tu dýmku za všechny hříchy světa / 

už taky ke mně kráčí mý vlastní šedesátý léta // 

 

Šedesátý první, šedesátý druhý / 

Šedesátý třetí, šedesátý čtvrtý / 

Šedesátý pátý, šedesátý šestý / 

Šedesátý sedmý, šedesátý osmý
2
 // 

  

 S rokem 1968 úzce souvisí i píseň s názvem Modlitba pro Martu, která vznikla v daném roce 

a byla nazpívána zpěvačkou Martou Kubišovou. Píseň původně vznikla pro televizní pořad Píseň pro 

Rudolfa III a byla napsána přímo pro zmiňovanou zpěvačku. Je založena na citaci J. A. Komenského, 

která zní: „Vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí!“. Pozdější hit nazpívala Kubišová pouze 

pár dní po okupaci Československa v roce 1968 a pásek s nahrávkou písně se podařilo provézt do 

rozhlasu, který tenkrát burcoval k odporu proti okupantům. Citát z písně byl v dané době ihned pochopen 

jako protest proti okupaci. Skladba se tak stala jedním ze symbolů pražského jara a představovala 

vyjádření odporu českého národa proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. 

O dva roky později již měla zpěvačka zakázáno veřejně vystupovat. Další veřejné vystoupení s touto písní 

měla Kubišová až v listopadu roku 1989 na Václavském náměstí, a skladba se stala „soundtrackem“ 

sametové revoluce (http://kultura.idnes.cz/pripomente-si-nejvetsi-hity-roku-1968-d7c-

/hudba.aspx?c=A080417_161227_hudba_kot ze dne 25. 4. 2015) 

 Tato píseň dobře dokládá schopnosti a sílu písňového textu, v tomto případě vyjádřit určitou 

myšlenku a lidské pocity, odrážet dobové klima (v tomto případě politickou situaci), a v neposlední 

řadě i schopnost  stmelovat lidi.  

Ať mír dál zůstává s touto krajinou / 

Zloba, závist, zášť, strach a svár / 

ty ať pominou, ať už pominou / 

Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých / 

zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí // 

 

Z oblohy mrak zvolna odplouvá / 

a každý sklízí setbu svou / 

Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím / 

                                                 
2
 Spálený, P.: Jackpot, Supraphon, 2005 (CD). 

http://kultura.idnes.cz/pripomente-si-nejvetsi-hity-roku-1968-d7c-/hudba.aspx?c=A080417_161227_hudba_kot
http://kultura.idnes.cz/pripomente-si-nejvetsi-hity-roku-1968-d7c-/hudba.aspx?c=A080417_161227_hudba_kot
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která zloby čas nespálil / 

jak květy mráz, jak mráz
3
 // 

 Jak už jsme výše naznačili, šedesátá léta jsou jedním z nejrušnějších, 

nejpřelomovějších a zároveň i nejrozpornějších období v rámci české populární hudby 

z hlediska jejího vývoje, šíření i propagace, a proto bude jeho hudební tvorba primárním 

zdrojem materiálu při našem rozboru.  

Od první poloviny 60. let dochází v populární hudbě k zásadní všeobecné tendenci. 

Ta shrnula všechny romantizující okruhy a stylově-žánrové druhy dosavadní populární hudby 

(včetně hudby salónní, operetní, lidové apod.) a sloučila je s rytmickou výrazností staršího 

swingu a nastupujícího rocku. Pro tento stylově-žánrový druh se začalo užívat označení pop.
4
 

I toto hudební odvětví je velmi závislé na masových médiích, koncertních vystoupeních  

a na přitažlivosti pěveckých hvězd. 

 V této době dále dochází k rozvoji sdělovací techniky a elektroakustiky a masová 

média se stávají klíčovým prostředníkem ovlivňující vývoj obecného hudebního vkusu 

(Matzner – Poledňák – Wasserberger, 1983, s. 269). Teprve sdělovací prostředky dokázaly 

zajistit trvalý a technicky snadno manipulovatelný záznam, který se mohl distribuovat 

mezi libovolný počet zájemců, což je pro šíření populární hudby velmi důležité. 

 S tím souvisí i rozvoj kritického hodnocení a hlubšího teoretického zázemí celé 

populární hudby, na základě kterých vzniklo nové specializované pracoviště s názvem Ústav 

pro hudební vědu, založené roku 1962 v rámci Československé akademie věd.  

Zájem o populární hudbu v šedesátých letech spatřujeme i ve vzniku různých 

festivalů a anket, které se na tento druh hudby zaměřují. Mezi nejpopulárnější a největší 

hudební festivaly populárních písní v Československu patřila tzv. Bratislavská lyra  

(1966 - 1989), kterou následovaly i podobné hudební akce regionálních významů, jako 

například Festival mladých pěveckých talentů v Jihlavě konaný od roku 1967 a festival 

a soutěž písní s rekreační tematikou s názvem Děčínská kotva konaný od roku 1968.  

Roku 1962 vznikla i anketa o nejoblíbenější písničku a zpěváka roku (ve smyslu 

jednoho interpreta) s názvem Zlatý slavík, která byla každoročně organizována časopisem 

Mladý svět. Později se kategorie zpěváka rozdělila na dvě samostatné kategorie, a to zpěváka 

a zpěvačku roku, a přibyla k nim ještě kategorie skupin. Časem se ze Zlatého slavíka stal 

Český slavík a nakonec Český slavík Mattoni, který setrvává až dodnes. 

                                                 
3
 Kubišová, M: Zlatá šedesátá, Supraphon, 2012 (CD). 

4
 Jedná se o anglickou zkratku termínu pop music = popular music, doslovný překlad však nelze zaměňovat 

s významem populární hudby, který je v českém prostředí širší a popu nadřazený, neboť znamená označení pro 

celý mnohostranný hudební rod. 
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Někteří zpěváci, soubory, orchestry, ba i skladatelé, začali od šedesátých let 

zaznamenávat úspěchy také v zahraničí, mezi přední evropské hvězdy se vypracoval 

především K. Gott. Možnost prosadit se však dostali i úplní amatéři, neboť od prosince roku 

1964 do března roku 1969 existoval rozhlasový soutěžní pořad s názvem Dvanáct 

na houpačce, ve kterém korespondenčně hlasovali posluchači. Díky nim hitparáda 

zpopularizovala doslova přes noc například rockera Petra Nováka nebo folkovou dvojici 

Paleček a Janík, se kterou začala éra prvních písničkářů u nás.  

 

3.2 Vývoj hudebních žánrů v 60. letech 

 

V šedesátých letech začala hudební vkus uplatňovat nejmladší generace a věkový 

průměr zájemců o populární hudbu se postupně snižoval až k pubertální hranici. 

Už koncem padesátých let se u nás opět projevil zájem o starší, rytmicky vyhrocenou taneční 

hudbu, jak ji v souvislosti s tradičními jazzovými kapelami reprezentoval návrat charlestonu. 

V této době k nám přichází mohutná vlna tzv. rocku, v Evropě se však spíše užívalo 

označení big beat, později zkráceno na beat. Rock a později i rockem silně ovlivněný pop 

(viz níže) měl (stejně jako kdysi jazz a swing) charakter generačního manifestu, plnil 

sdružovatelskou funkci a odrážel kolektivní pocity nastupující mladé generace. Jeho 

nepostradatelnou součástí byl uvolněný zpěvní projev, a to především citově vypjatý 

až křičený zpěv sólisty a vícehlas samotných hudebníků, který byl výrazově umírněnější, ale 

často velice intonačně dost náročný. Rock vstupoval do povědomí mládeže především také 

jako výrazná hudba taneční, která sebou přináší nové, pohybově i párově zcela uvolněné 

tance, jako byl například twist, madison, jive aj. Podněcovatelem tohoto hudebního žánru se 

stal mimo jiné právě rozvoj zmiňované sdělovací techniky a elektroakustiky a jeho masový 

objem a sdělnost závisely na vhodných sdělovacích prostředcích.  

Nadšení a radost z pohybu a nových příchozích tanců se hojně projevuje 

i v dobových písňových textech, které vznikaly. Právě pohyb, energie a elán jsou příznačné 

jak pro mládí, tak pro život obecně v kontrastu ke stáří a smrti, a to vše v sobě tanec obsahuje. 

Byl chápán jako něco moderního a jako součást životního stylu, jak můžeme vidět 

v následujících ukázkách z jednotlivých písní: 
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Až nám bude dvakrát tolik
5
    Babičko, nauč mě charleston

6
 

Až nám bude dvakrát tolik, nežli je nám teď / 

budeme mít jiné zájmy, nejen o parket. / 

Ale dneska- jak by ne – hrozně rádi tančíme. // 

 

Až nám bude třikrát tolik, to je jasná věc / 

sotva budem ještě myslet na ta - na tanec. / 

Ale dneska - jak by ne - hrozně rádi tančíme. // 

 

Dnes jak zazní z dálky jen pár tónů / 

Ča-ča, či charlestonu - tančit jdem. / 

Jdem, jdem tančit – zvláště, když nás k tomu / 

uvítá sólo na buben. // 

 

Až nám bude trochu více, zvážní každý z nás / 

jednou řeknem: 

„Podívej se, první šedý vlas!” / 

Ale na to - ale na to / 

na to máme ještě čas. // 

Babičko, viď, že mi splníš přání / 

natoč svůj stařičký gramofón. / 

Zanech teď na chvilku štrikování / 

řekni mě, jak se tančí charleston. // 

 

Představ si, bábi, jak holky budou kulit oči / 

až jim zítra povím, jak se to tancuje. / 

Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, ó jé. / 

 

Babičko, prosím Tě, nech ten svetr / 

do Vánoc času dost, nač ten shon. / 

Já Ti ho upletu zítra metr / 

a co chceš, budu večeřet, a po sobě uklízet /  

a ve všem Tě poslechnu, a hned – no čestně  

bábi. / 

Jen mě nauč charleston. // 

   
Gina7   Popocatepetl twist8 
 

Gina, jé, jé, já to vím, že tohle není zrovna české /  

jméno, ó, ó, snad bych jí měl přeci jenom říkat / 

Magdaléno, světice, z jižní ulice, jenomže / 

já, já, já, já Ginu mám rád. // 

 

Magdaléna chodí do školy, Gina dá pusu bez ptaní / 

Magdaléna píše úkoly, Gině spad měsíc do dlaní / 

Magdaléna doma uklízí, Gina zná twist a madison / 

Magdaléna kávu nabízí, a Gina la-la-la-la lá, ó….// 

 

Jde o to, kdo to, toto může říct / 

bez chyby „popocatepetl twist“ / 

Zkuste, že nejde to hned vyslovit / 

Problémy bude každý mít. // 

 

Twist, twist, twist – tahleta slova / 

twist, twist, twist – a zase znova / 

twist, twist, twist – všichni si zpívají / 

Zpíváme – hrajeme / 

Zpíváme – hrajeme / 

Zpíváme twist jen pro Vá-á-á-ás // 

 

 

Nová hudba s rockovými prvky se u nás formovala víceméně svépomocně. S prvním 

přílivem rocku se nejprve kopírovaly zahraniční vzory, hudba opisovala nebo kopírovala 

angloamerický repertoár a až do poloviny 60. let se zpívala anglicky. Teprve od druhé 

poloviny 60. let začaly české skupiny formovat svůj vlastní repertoár, který byl různě 

diferencován. Mezi první české skupiny s novou orientací patřil tzv. Accord Club  

(1956 – 1958), ve kterém začali společně pracovat i J. Suchý a J. Šlitr.  

                                                 
5
 Lady Carneval, Karel Gott, Hity 60. let, Supraphon Music a.s., 2006 (DVD). 

6
 České hity 60. let, Reader´s Digest, 2011 (CD). 

7
 Rebelové, písničkový retrofilm z let šedesátých, Supraphon, 2001 (CD). 

8
 Rebelové (…co se do filmu nevešlo…), Supraphon, 2002 (CD). 
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Novou etapu v rozvoji rocku předznamenala vlna twistu. V letech 1962 - 1964 tak 

vznikly desítky rockových skupin, například karlínská Karkulka (Karlínský kulturní kabaret), 

ze které později vznikla skupina Olympic, jež se stala dlouhodobým ohniskem české rockové 

písně působící dodnes. Druhá etapa českého rocku vrcholí vznikem a působením souboru 

Mefisto, ve své třetí etapě byl rock ovlivněn tzv. R & B soundem.  

Kromě rocku přichází v šedesátých letech i velká vlna malých divadel. Nositeli 

nových podnětů se staly zejména studentské skupiny, které kombinovaly satirické scénky se 

zpěvem a pantomimou. Spojovaly je drobné satirické jevištní útvary s jednoduchou hudební 

složkou a zvláště s novým typem populární písničky, která měla taneční rytmus. Z těchto 

písní začala malá divadla vytvářet celá samostatná pásma.  

 

K prvním inscenacím tohoto druhu patřily hry a pásma pražského divadla Rokoko. 

Hlavní iniciativu a zároveň největší písničkové úspěchy načas převzalo Divadlo Na zábradlí, 

z něho se však brzy odštěpilo divadlo Semafor (zkr. SEdmMAlýchFOrem) s ústřední tvůrčí 

a hereckou dvojící Jiří Suchý a Jiří Šlitr, kteří svou tvorbou navázali na tradice českého 

kabaretu se scénickými písněmi a taneční hudbou. Šlitr tyto tradice spojoval s prvky 

nastupujícího rocku, texty Suchého vnášely do dosavadní populární produkce ohlasy 

nezvalovského poetismu dvacátých let. V jejich písních se objevovala reflexe společensky 

aktuálních témat, myšlenek a dobových nedostatků, na které je však pohlíženo 

s nadhledem a laskavým humorem. Právě písňové texty zmiňované autorské dvojice budou 

tvořit podstatnou část materiálu našeho zájmu. Na velkém úspěchu semaforských písniček se 

také podílela nová generace špičkových zpěváků, které dokázal na své scéně Semafor 

shromáždit.  

V této době se také objevily velmi úspěšné hudební filmy, jejichž důležitou součást 

tvořily populární písně nazpívané špičkovými zpěváky. Z těchto filmů uvedeme pro příklad 

Starci na chmelu (1964), Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964), Kdyby tisíc klarinetů 

(1965) a Dáma na kolejích (1966). S některými písňovými texty, které zazněly v uvedených 

filmech, budeme v našem výzkumu konceptualizace života v 60. letech dále pracovat. 
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4. Jazykový obraz světa a přístupy k významu v rámci 
kognitivní lingvistiky 

 

4.1 Jazykový obraz světa: antropocentrismus a antropomorfismus 

 

4.1.1 Jazykový obraz světa 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, cílem této práce je ukázat konceptualizaci života 

v rámci českého jazykového obrazu světa. Tímto termínem rozumíme svébytný přístup 

k jazyku, jehož koncepce předpokládá, že struktura lidských soudů o světě je ukotvena 

v gramatice, ve slovníku i ve frazeologii a každý jazyk podává specifickou a daným 

společenstvím sdílenou interpretaci světa a jeho skutečností  

(Vaňková a kol., 2005, s. 47). Způsob lidského porozumění věcem společně s jejich 

hodnocením je obsažen v textech daného jazyka, ať už v textech běžné komunikace, 

kolokacích, frazémech a všeobecně známých textech folklorních, ale i v textech 

uměleckých, básnických, písňových, (ze kterých budeme dále v našem výzkumu vycházet) 

aj. JOS vychází z perspektivy běžného rodilého mluvčího daného jazyka a představuje tak 

tzv. „naivní obraz světa“, jenž tvoří opozici k obrazu teoretickému – vědeckému (Vaňková, 

2009, s. 251).  

V popředí zájmu je to, co je spojeno s kolektivní myslí daného jazykového 

společenství, a národní jazyk je tedy úzce spjat s národní kulturou (Vaňková, 2007, s. 47). 

Z toho vyplývá fakt, že jednotlivé jazykové obrazy světa jsou v různých jazycích odlišné, 

a v některých případech dokonce velmi výrazně (Pajdzińska, 2007, s. 27). JOS vychází 

především z toho, že konceptualizace, schémata, konstrukty a scénáře jsou členy určitého 

komunikačního a kulturního společenství sdíleny společně, a tak „propojují individuum 

obdařené myslí se společenstvím (s „kolektivní myslí“, jež má i svou paměť) a s kulturou. 

Ta představuje jeho (jazykový) obraz světa, jeho archiv zkušeností, zvyků, tradic a hodnot. 

V jazyce se nám otevírá sdílený svět naší kultury.“ (Vaňková, 2009, s. 248). 

 

4.1.2 Antropocentrismus 

 

Jedním z hlavních principů JOS je antropocentrismus, objevující se v každém 

přirozeném jazyce. JOS vždy obsahuje hodnocení, které vychází z lidského stanoviska, 

lidských možností, zájmů a potřeb (Vaňková, 2007, s. 57).  
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Antropocentrismus je důsledkem faktu, že jazyk vytvořili lidé. Jestliže tedy mluvíme 

o jazyku jako o lidském výtvoru, který má lidem sloužit, nemůže nás překvapit, 

že představuje svět z lidského pohledu, orientovaný na člověka (Pajzdińska, 2007, s. 27). 

Za centrum světa je považován člověk jakožto nejvyšší bytost a míra všeho nejlepšího 

a nejhodnotnějšího (Vaňková a kol., 2005, s. 59 - 66). 

„Svět nahlížíme z lidského pohledu, lidskýma očima, v lidském měřítku, uchopujeme 

ho jazykem, rovněž bytostně lidským. Proto je jazykový obraz světa nutně antropocentrický, 

etnocentrický, subjektivní a hodnotící. V rámci kognitivní lingvistiky tedy nelze oddělovat 

jazyk od člověka a chápat jej jako nějaký abstraktní systém. Jazyk je zohledňován jakožto 

lidská schopnost umožňující rozumět světu specificky lidským způsobem“ 

(Kacetl, 2009, s. 263). 

O důkazu antropocentrismu svědčí například velké množství výrazů a frazémů, které 

se vztahují k lidskému tělu a jeho částem. Tento fakt můžeme sledovat například u vyjádření 

míry (měrná jednotka loket; stopa; krok; palec; je to o vlásek / o chlup menší; co by se za 

nehet vešlo), prostoru (mít něco po ruce / u nosu), dokládání směru (šel, kam ho oči vedly 

a nohy nesly) a času (už je to za námi; mám před sebou zkoušky).  

S částmi lidského těla se setkáváme i v mnoha lexikalizovaných metonymiích 

(být jednou nohou v hrobě) a pojmenovacích metaforách (hrdlo lahve; krk houslí; hlávka zelí 

či ucho džbánu) a frazémech (Vaňková a kol., 2005, s. 62 - 64). V případě, že člověku hrozí 

nebezpečí a je v ohrožení života, užijeme metonymické frazémy, ve kterých část lidského těla 

zastupuje celého člověka (ve smyslu jeho existence), typu je to o hubu / držku / kejhák; jde 

mu o hlavu / krk; nasazovat svoji kůži aj.  

Pokud chceme někoho označit za velmi mladého, užijeme frazém má ještě mléko 

na bradě / teče mu mléko po bradě; má ještě chmýří pod nosem / na bradě; má mladé kosti; 

má mladou krev atd. V případě vyjadřování stáří užíváme naopak frazémy typu má staré 

kosti; na stará kolena aj. 

Mnoho somatismů nacházíme rovněž ve frazémech, které vyjadřují, že je někdo 

na pokraji smrti, tzn. těsně před smrtí (má smrt na jazyku; smrt mu hledí z očí; být jednou 

nohou v hrobě; dívat se smrti do tváře; mít smrt za pasem), nebo že tato smrt již nastala: být 

o hlavu kratší; zavřít oči navždy; zlomit si krk / vaz; skončit vlastní rukou; něčí srdce 

dotlouklo / dobilo; srdce vypovědělo službu / zastavilo se; podřezat si žíly; mít na rukou něčí 

krev (zapříčinit něčí smrt) atd. (Mrhačová – Ponczová, 2004).  

Velmi častá jsou v jazyce i slovesa, která vyjadřují základní lidské polohy a pohyby 

a nejsou spojována s člověkem, například čas běží; kolik to stojí; ty šaty dobře sedí atd. 
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(Vaňková a kol., 2005, s. 62 - 64). Vyskytují se jak v běžné řeči, tak i v textech populárních 

písní, jak se ukazuje i v materiálu písňových textů, ze kterých budeme vycházet. Tato slovesa 

nacházíme nejčastěji v rámci vyjádření pohybu a plynutí života, jako je tomu například 

v písni Slavíci z Madridu:
 9

 Žízeň je veliká, život mi utíká / nechte mě příjemně snít / 

nebo v písni Tvé vlasy kvetou:
10

 Jak ten čas utíká, jak rychle stárnem /  

(viz dále, kap. č. 6.3.5). 

 

4.1.3 Antropomorfismus 

 

S antropocentrismem také velmi úzce souvisí pojem tzv. antropomorfismu, který 

představuje promítání lidských schopností, vlastností, podoby a rysů do mimolidských 

skutečností a jevů. „Máme tendenci si „polidšťovat“ (reps. chápat jako lidi) nejen zvířata 

(kočka se naštvala, pes žárlí), ale i věci, např. přístroje (pračka dobře slouží, stroj stávkuje) 

nebo části těla (zlobí ho srdíčko) či nemoci (skolila ho chřipka). Také o počasí nebo 

přírodních dějích mluvíme často slovy primárně určenými lidským subjektům (slunce se 

směje, uplakaný den)“ (Vaňková a kol., 2005, s. 64).  

Mezi písňovými texty, sloužícími jako materiál pro náš výzkum, jsme našli například 

v písni Barová lavice
11

 zpověď lavice, umístěné čtyřicet let v baru, která touží žít jako 

pták. Toto přirovnání zde symbolizuje především volnost, svobodu a rozlet v kontrastu 

k životu, který lavice „prožívá“ doposud: Škoda, že jsem jen lavice / a nemám špetku nadání / 

já kdybych měla ambice, pustila bych se do psaní / žila bych jako pták, byla bych veselá / teď 

jsem však, teď však, šedivá – omšelá...//. 

S antropomorfizací se velmi často setkáváme ve folklorních textech, jakými jsou 

například pohádky, ve kterých mohou zvířata, stromy, rostliny, přírodní síly, ale třeba i život 

a smrt jednat a mluvit jako lidé. Velmi častá je v lidové kultuře a v pohádkách 

antropomorfizace smrti (konce života), která je ztělesněna jako lidská bytost (Smrtka, 

kmotřička Smrt, Smrťák), kostlivec / kostra. V některých případech byla smrt zobrazována 

i jako apokalyptický jezdec. S antropomorfizací života se ve folklorních textech příliš 

nesetkáváme, oproti tomu v písňových textech se objevuje více, a to především v podobě živé 

bytosti s lidskými projevy a pohyby, viz níže, kap. 6.3.5. 

 

                                                 
9
 Hity 1968, Supraphon, 1994 (CD). 

10
 České a slovenské hity, Díl 2, s. 32. 

11
 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 

 

http://www.karaoketexty.cz/
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4.2 Význam v kognitivní lingvistice 

 

Význam je centrálním pojmem kognitivní lingvistiky, který má v tomto pojetí 

především subjektivní a zkušenostní základ a je pojímán z hlediska zkušenostního realismu. 

Je obrazný, antropocentrický a je podmíněný lidskou tělesností (zkušenost vychází z těla), 

která je viděna jako neoddělitelná od ukotvení člověka v prostoru. Důležitou roli sehrává 

motorika, smyslovost a kognitivní procesy. Při jeho zkoumání je velká pozornost věnována 

kategorizaci, metafoře, metonymii a jejich roli v našem konceptuálním systému (Vaňková, 

2009, s. 245 - 46).  

Význam je vykládán jako prototypový způsob pojetí předmětu v lidské mysli, „jako 

(jazykový) obraz daného jevu, tak jak se vynořuje v různých metonymických, metaforických 

a jiných modelech, jak se větví do různých významových rovin a celků. Jde o celistvý obraz, 

který má ve svém základě naši lidskou zkušenost, včetně té tělesné a smyslové“ 

(Vaňková a kol., 2005). Pro význam v kognitivní lingvistice je vždy zásadní hledisko 

kontextu a snaha o komplexní, holistický pohled na význam jak v souvislosti s porozuměním 

textu, tak celému světu a jazyku, snaha zařadit do jeho studia konotace a vycházet tak 

z životní zkušenosti mluvčích (Vaňková, 2007, s. 75).  

 

Při zkoumání významu jazykového výrazu je třeba zabývat se kromě jeho denotační 

(referenční) polohy, která je obsažena ve slovníkových definicích, i  jeho konotacemi, a „je 

třeba zohlednit jednotlivé aspekty významu, které pro rodilého mluvčího tento výraz 

představuje, které sdílí s ostatními a díky nimž je schopen porozumět kontextům, v nichž se 

slovo [....] může vyskytnout, a to, alespoň potencionálně, i těm málo typickým...“ (Vaňková, 

2010, s. 427). Dle Tokarského nejde pouze o to, co určitý výraz znamená, ale zároveň i o to, 

co všechno může znamenat (Vaňková, 2010, s. 428).  

Zdrojem zjišťování konotací „...jsou krátké ustálené texty, zejména folklorní (kromě 

přísloví, pořekadel a dalších průpovídek zahrnutelných do větné frazeologie to jsou hádanky, 

lidové písně aj.), dále také texty všeobecně známých hitů, reklam, sdílených úryvků 

z literatury, filmů, tradovaných textů vycházejících z historicko-kulturních reálií daného 

jazykového společenství apod.“ (Vaňková a kol., 2005, s. 89). Tím však přecházíme z oblasti 

jazykových konotací (viz kap. č. 5.3) do sféry textových konotací (doložitelných pouze 

v rovině textu, resp. textů), které bychom měli při popisu významu brát rovněž v úvahu 

a cíleně zkoumat (Vaňková a kol., 2005, s. 89). 
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4.3 Metafora 

 

 Dříve, v antické rétorice, platila metafora za jeden z tropů a většinou byla 

považována pouze za prostředek básnické obraznosti a řečnických obratů, v užším slova 

smyslu za užití slova či slovního spojení v přeneseném či posunutém významu na základě 

podobnosti (Lakoff – Johnson, 2002, s. 15). Dnes je jedním z hlavních pojmů filozofie jazyka, 

hermeneutiky, lingvistiky (sémantiky) a především kognitivní lingvistiky, z jejíž přístupů 

vycházíme i v této práci. Podle Lakoffa a Johnsona se nejedná pouze o druh tropu užívaný 

v poezii, ale o podstatný jev mysli. Toto poznání se promítlo do knihy Metafory, kterými 

žijeme
12

, která představuje jeden ze zlomových okamžiků v rámci kognitivní lingvistiky 

(Turner, 2005, s. 250). Tato kniha přinesla úplně nový pohled na metaforu jako na základní 

prostředek fungování a utváření lidského konceptuálního systému (Vaňková, 2007,  

s. 45 – 46). V pojetí kognitivní lingvistiky se tedy metaforami nerozumějí jazykové tropy, ale 

mentální vzorce (Turner, 2005, s. 254). Autoři podotýkají, že metafora prostupuje celý náš 

každodenní život. Nejedná se tedy o záležitost slov, ale o jednu z tvůrčích kognitivních 

struktur, „která působí na veškeré lidské myšlení a činnosti, včetně každodenního jazyka 

a jazyka básnického“ (Turner, 2005, s. 257), o určitý konceptuální jev. V metaforách nejen 

mluvíme, ale i přemýšlíme, a metaforičnost je podstatným rysem pojmové soustavy. Jedná se 

o přenášení struktury poznání z jedné pojmové oblasti do jiné, tedy z oblasti zdrojové 

do oblasti cílové. 

 Oblasti zdrojové mají většinou základ v elementární tělesné či smyslové zkušenosti 

a vztahují se k prožitkům, které jsou dány tělesností a jejím poměrem k okolnímu světu. 

Oblasti cílové, k nimž chceme pomocí zdrojových oblastí vztahovat, mají abstraktní 

charakter (jedná se například o konceptualizaci emocí, kognitivních procesů, sociálních 

vztahů, etických či náboženských principů atd.) (Vaňková, 2007, s. 67).  

 V knize Metafory, kterými žijeme rozdělují autoři Lakoff a Johnson metafory na tři 

základní typy, strukturní, orientační a ontologickou metaforu, a z tohoto rozdělení budeme 

vycházet i my při našem výzkumu konceptualizace života. 

 

4.3.1 Strukturní metafora  

 

Jedná se o metaforu, kdy jeden pojem je metaforicky strukturován na základě 

druhého pojmu (Lakoff – Johnson, 2002, s. 26) a její podstatou je tzv. proces mapování 

(mapping), ve kterém se struktura zdrojové oblasti přenáší do oblasti cílové díky řadě 

                                                 
12

 Lakoff, G. – Johnson, M.: Metaphors We Live By, Chicago – London, 1980. 
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korespondencí mezi nimi. Zdrojová oblast má základ ve zkušenosti (smyslové, tělesné 

a konkrétní), cílová oblast je naopak abstraktní, jako například emoce, procesy intelektuální 

povahy či chápání času, a těžko by se bez využití metafory vyjadřovala (Vaňková, 2007, 

s. 69). Strukturní metafory se v rámci vyjadřování o životě velmi hojně uplatňují, a to jak 

v běžném jazyce, tak v písňových textech, jak ještě uvidíme níže. 

 

4.3.2 Orientační metafora 

 

Tento typ metafory organizuje celý systém pojmů vůči sobě navzájem. Jedná se 

o celé systémy metafor, které jsou dány opozicemi vycházejícími z orientace lidského těla 

v prostoru, jako například nahoru – dolu, vpředu – vzadu, dovnitř – ven, směrem k – pryč od, 

blízko – daleko, hluboký – mělký, centrální – periferní (Lakoff – Johnson, 2002, s. 26). Jejich 

fungování vychází z naší fyzické zkušenosti a je kulturně podmíněno. Co je nahoře chápeme 

jako pozitivní, směřování dolu zase negativní. Taková vyjádření se týkají například morálky 

(má vysoké morální zásady; uplatňuje na sebe vysoká měřítka; hluboko klesl; jde to s ním 

s kopce; zvykl si podvádět; je to pod mou úroveň), společenského postavení (vysoká / nízká 

životní úroveň; je na vrcholu své kariéry) nebo nálady, kdy štěstí je nahoře a smutek dole 

(zvedla se mi nálada; zvýšit si sebevědomí; cítím se skleslý, upadl jsem do deprese) (Vaňková, 

2007, s. 69) (Lakoff – Johnson, 2002, s. 27). 

 

4.3.3 Ontologická metafora 

 

Ontologická metafora vychází z naší zkušenosti s konkréty, s existujícími objekty  

a látkami. Praktickou zkušenost, kterou s nimi máme, potom aplikujeme na abstrakta, 

například: ztratit štěstí, hledat smysl života, rozbití vztahu atd.
13

 (Vaňková, 2007, s. 71). 

 

4.4 Metonymie 

 

 Metonymie byla považována v antické rétorice a poetice (stejně jako metafora) 

za jeden z tropů. Její podstatou je přenesení významu z jednoho pojmu na pojem druhý 

na základě vnitřní (věcné) souvislosti. Jedná se tedy o „užití jedné entity k tomu, aby 

odkazovala na jinou, která má vůči ní jistý vztah“ (Lakoff – Johnson, 2002, s. 40).  

                                                 
13

 U Lakoffa a Johnsona je za typ ontologické metafory označena také personifikace, ve které má konkrétum 

povahu živé bytosti, například: nemoc ho přemohla, bojoval se svým hněvem (Vaňková, 2007, s. 71). 
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 Oproti metafoře, jejíž hlavní funkcí je porozumění a která vyjadřuje způsob pojímání 

jedné věci na základě druhé, primární funkcí metonymie je funkce referenční, tzn. umožňuje 

užití jedné entity, aby zastupovala druhou (Lakoff – Johnson, 2002, s. 50).  

 

Zmíněné odkazování jedné věci ke druhé můžeme doložit na písni s názvem Paní 

v černém:
14

 Slzy nejsou dobrej nápoj / sundejte ten černej závoj / nechoďte už plakat 

k hrobům / pojďte raděj se mnou domů / a zkuste žít pro mou lásku //. V této ukázce zastupují 

hroby (plakat k hrobům) neživého člověka, smyslem textu má být tedy výzva interpreta, aby 

již žena nechodila oplakávat mrtvé, aby se soustředila na přítomnost a znovu se otevřela nové 

lásce. 

 

Typickým příkladem metonymie je zastoupení ČÁST ZA CELEK. Toto zastoupení 

celku jeho částí se také nazývá synekdochou. Ta část, kterou si vybereme, dále určuje, 

na který z aspektů celku se zaměříme. Jako příklad bychom mohli uvést metonymické 

vyjádření smrti, kdy užijeme část lidského těla k zastoupení celé lidské bytosti: být o hlavu 

kratší / přijít o hlavu; zlomit si vaz; mít na rukou něčí krev; srdce se mu zastavilo / dotlouklo; 

podřezat si žíly; Mrhačová – Ponczová, 2004), jak jsme již uvedli výše, viz kap. č. 4.1. 

Na rozdíl od metafory umožňuje metonymie více se zaměřit na jisté aspekty toho, k čemu se 

odkazuje (Lakoff – Johnson, 2002, s. 51).  

 Stejně jako metafora má významné místo v kognitivní lingvistice i metonymie. 

Nejedná se pouze o básnický prostředek, ale o součást běžného, obvyklého a každodenního 

způsobu jak myslíme, mluvíme a jednáme (Lakoff – Johnson, 2002, s. 51).  

 

4.5 Představová (konceptuální) schémata  

 

 Představová schémata jsou jedním z dalších důležitých pojmů v kognitivní 

lingvistice. Jedná se o určité obecné rámcové struktury, o mentální vzorce uložené v naší 

mysli (Čurdová, 2012, s. 89), které uspořádávají lidskou zkušenost a které se nám znovu 

a znovu vracejí v naší pohybové a smyslové zkušenosti (Turner, 2005, s. 28). Tato schémata 

vychází z interakce člověka se světem, z každodenního setkávání se s pravidelně se 

opakujícími vzorci, a často souvisí s tělesností, s prožitkem pohybu těla prostorem a skrze 

prostor, se zkušeností manipulace s předměty a s procesem vnímání (Saicová Římalová,  

                                                 
14

 České a slovenské hity, Díl 5, s. 32. 
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2009, s. 12) (Čurdová, 2012, s. 89).  Tyto představové vzorce se uplatňují v abstraktním 

myšlení (Čurdová, 2011, s. 15) a jejich fungování „lze interpretovat z jazyka (z frazeologie, 

typických kolokací, významové struktury výrazů, přenesených významů), ačkoliv se projevují 

vlastně ve veškerém lidském sémiotickém chování“ (Vaňková, 2007, s. 66). 

 Představových schémat bývá rozlišováno několik, například pohyb po cestě, 

ohraničený prostor, rovnováha nebo symetrie (Turner, 2005, s. 28). Johnson stanovil ve své 

knize Tělo v mysli 
15

 27 základních představových schémat (Čurdová, 2012, s. 89), mezi které 

patří například: nádoba, část – celek, vazba, rovnováha, centrum – periferie,  

zdroj- cesta – cíl, nahoře – dole, vpředu – vzadu atd. (Lakoff, 2006, s. 131 - 133). 

 Jednoduchá představová schémata se mohou mezi sebou navzájem kombinovat, 

a tím vznikají tzv. komplexní představová schémata. Cílem cesty může být například 

vnitřek nádoby, a toto spojení pak vytváří komplexní představové schéma dovnitř. Naopak 

vnitřek nádoby může být počátek cesty, a vytváří se tak komplexní představové schéma ven. 

Komplexních představových schémat existuje mnoho. Tato schémata užívají lidé 

ke strukturování svých zkušeností, dopomáhají jim k rozlišování předmětů a událostí 

a k jejich následnému zařazení do jednotlivých kategorií (Turner, 2005, s. 28).    

Ve spojení se životem se velmi výrazně uplatňují představová schémata CESTA 

(zdroj – cesta – cíl), a CYKLUS. Oběma bude věnována pozornost v samostatných 

kapitolách viz níže, kap. č. 6.3.4 a 6.4   

                                                 
15

 The Body in the Mind. The Bodily Basic of Meaning, Imagination, and Reason, The University of Chicago 

Press, Chicago – London 1987). 
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5. Život v českém jazykovém obrazu světa 
 

Jak již bylo výše uvedeno, konceptualizace, schémata, konstrukty a scénáře jsou 

společně sdíleny v rámci určitého kulturního a komunikačního společenství. Propojují tak 

lidského jednotlivce se společenstvím, s jeho „kolektivní myslí“ a kulturou, která představuje 

jeho JOS, jeho archiv hodnot, tradic a zvyků (Vaňková, 2009, s. 248). V jazyce se nám tedy 

představuje sdílený svět naší kultury, a proto je nutné si zde uvést kromě významových 

definic lexému život i některé koncepty života z pohledu náboženství, v našem kontextu 

křesťanského, které naše představy o životě silně ovlivňuje, a také z pohledu lidové kultury, 

která má zásadní vliv na naše zvyky, tradice a pohled na svět.
16

 

 

5.1 Život z pohledu náboženství: život věčný, nebe, peklo 

 

 „Náboženství ovlivňuje v našem každodenním životě téměř všechno; podobu budov, 

to, co jíme, co čteme, svatební a pohřební obřady, právní tradice, způsoby vlády apod. 

Formuje naše přesvědčení, mravní kód i národní identitu (Wilkinson, 2001, úvod). 

 Domníváme se, že pro naši práci je zde nutné uvést i představy o životě z pohledu 

náboženství, které silně ovlivňují lidovou kulturu (viz kap. 5.2) a odráží se v běžném jazyce,   

i v písňových textech. 

 Mezi hlavní náboženská dogmata týkající se života patří představa o tom, že smrtí 

život nekončí. Z náboženského hlediska končí smrtí pouze určitá fáze pozemského života, 

po které následuje život další, život věčný (posmrtný život; záhrobní život; život za hrobem; 

posmrtnost; život věčný; onen život; druhý život; Hall.). Tyto představy mají podle některých 

názorů lidem pomáhat, aby se lépe vyrovnali s přicházející a nevyhnutelnou smrtí. Mnohé 

starověké víry učily, že lidé jsou po smrti posuzováni podle svých pozemských skutků a že 

toto hodnocení ovlivní jejich místo na onom světě. 

Křesťanství, které naši kulturu ovlivňuje nejvíce, vychází z představy, že se Ježíš 

vrátí na zem soudit lidstvo (boží soud; SSJČ). V ten den všichni mrtví povstanou, dobří lidé 

                                                 
16

 Jsme si velmi dobře vědomi toho, že bychom mohli na tomto místě uvést definice a pojetí života i z jiných 

oblastí či disciplín, např. vědeckých. Pro naši práci jsou však nejdůležitější právě tyto dvě oblasti (křesťanské 

náboženství a lidová kultura), ze kterých se představy o životě odrážejí v běžném jazykovém obrazu světa  

i ve zkoumaných textech populárních písní. 
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budou posláni do nebe (život na nebesích / v nebi; Hall.) a hříšníci do pekla. Církev rozvinula 

představu, že takový soud proběhne i na konci života každého člověka.  

Představy o tom, že lidé po smrti odcházejí buď do nebe, kde následně žijí životem 

věčným s Bohem a anděly, nebo do pekla, které je obýváno čerty (démony, ďábly), se odráží 

i v českých populárních písních, jak následně uvidíme v kapitole o lidové kultuře (viz kap. 

č. 5.2). 

 

5.2 Život v lidové kultuře: narození, osud, smrt, duše, posmrtný život 

 

 Život člověka je chápán jako určitý vymezený čas (čas života; vyměřený čas života; 

dny života; Hall.) a prostor (čas trávený na zemi; Hall.), ohraničený narozením a smrtí  

(od kolébky do rakve / do hrobu; Hall.). Tyto mezní okamžiky života jsou v lidové kultuře 

provázeny mnoha úkony, obyčeji a rituály. Zvyky, které se pojily s narozením, sloužily jako 

magický prostředek k dosažení životního úspěchu člověka, rituály spojené se smrtí měly 

za účel definitivně vyloučit mrtvého ze světa živých (odchod ze světa živých; Tezaur.) 

rozloučit se s ním a podpořit jeho dobrou posmrtnou existenci (Navrátilová, 2004, s. 13 - 17).  

 

5.2.1 Narození 

 

Jednou z nejčastějších konceptualizací spojených s příchodem dítěte na svět je 

v české lidové tradici představa, že dívky nosí vrána, chlapce čáp (čáp jim klepe na okno; čáp 

jim přinesl děťátko; přiletěl k nim čáp / vrána; vrána lítá kolem jejich stavení; vrána jim 

vyrazila / rozbila okno; zaklepala u nich na okno vrána / čáp; Hall.). Skutečnost narození 

dítěte je chápána jako něco šťastného a radostného (čeká je radostná událost; Hall.).  

 Čas a okolnosti, které provázely narození, byly pro budoucí život dítěte z hlediska 

starého magického myšlení velmi důležité. Podle tohoto myšlení vychází s narozením dítěte 

hvězda, která člověka provází celým jeho životem (narodit se ve šťastné hvězdě; Hall.). Tato 

hvězda, jejímž hlavním atributem je světlo, září tím jasněji, čím je dotyčný člověk 

významnější, padá (zhasíná), když člověk zemře (Navrátilová, 2004, s. 51), a obecně 

symbolizuje životní osud a úděl (každý má svou hvězdu – osud; jsme na jedné hvězdě – 

máme stejný úděl; SSJČ).  

 Samotné narození (vstup do života) bývá vyjádřeno metonymií spatřit světlo světa 

(Hall.). Na Moravě a u východních Slovanů existovala domněnka, že v momentě, kdy se 

narodí dítě, mu Smrt zapálí svíci, a ve chvíli, kdy člověk umírá, plamínek svíce slábne 
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a dohasíná. Když člověk zemře, svíce zhasne nadobro (být na zhasnutí / mít na kahánku; 

svíčka jeho života dohořívá; Hall.). S představou světla jako symbolu života souvisí 

i narozeninové svíčky na dortu, které představují počet prožitých let. 

Světlo v podobě hvězdy může symbolizovat i přímo určitou osobu, zvl. o ženě jako 

o předmětu své touhy, ideálu a vzoru říkáme hvězda mého žití či má hvězda. Tato hvězda 

případně světlo může naopak i do našeho života vstoupit, jak vidíme z frazémů vnést  

do duše / do života trochu světla, ve smyslu radosti a štěstí (SSJČ). 

 

5.2.2 Osud 

 

V rámci lidové kultury existuje představa, že každý člověk má při svém narození 

předem určený osud, tj. průběh života i den a hodinu smrti. Vše v našem životě je předem 

dané a předurčené a my tento průběh nemůžeme nijak změnit.  

Motiv osudu se objevuje v populárních písních velmi často, jak vyplývá 

z následujících ukázek písně To vadí:
 17

 Ty marně čekáš potají svůj den / čeká tě osud jen 

lokají / ta věčná služba jedný z žen //; z písně Drahý můj:
 18

 V tom odkudsi přiletěla kulka / 

jak už to v bitvách bývá / Byla to náhoda, nebo osud, kdo ví //; z písně Léta  

dozrávání:
 19

 A proto kdo si neví rady / ten ať se smíří s osudem / my dokaváde budem 

tady / nikdy říkat nebudem... //; z písně Podivný spáč:
 20

 Jako by spal, leží jako by spal / 

a proč nevstane / to jenom osud ví //; z písně Nevybouřené mládí:
 21

 Tatínku, buď 

rozumný, na milost mě vem / snad se probůh dokážeš smířit s osudem //; z písně  

Kamarádi:
 22

  Mě totiž osud nadělil několik dobrejch kamarádů / a tak mi došlo, že jsem žil / 

někdy i potmě nebo v chladu //; a z písně Kubistický portrét:
23

 To už malíř pochopil, 

že se dívka vrtí / tupý předmět uchopil, umlátil ji k smrti / A tím skončil nenadále jeden osud 

lidskej, narodil se za to ale obraz kubistickej //.  

 Jindy se naopak objevuje domněnka, že sice máme nějaký osud předurčen, ale je 

na nás samotných, jak se k němu postavíme. Vlastní snahou můžeme dokázat, že osud, resp. 

                                                 
17

 Hity 1969, Supraphon, 1994 (CD).  
18

 Hity 1967, Supraphon, 1993 (CD). 
19

 České hity 60. let (CD 5 -Semaforské šlágry), Reader´s Digest, 2011 (CD). 
20

 Největší hity 1668, Prague Promotion, 1968 (CD). 
21

 České a slovenské hity, Díl 1, s. 34. 
22

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
23

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
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život, tzv. vezmeme do rukou a budeme ho řídit sami, jak vidíme v písni Smutný psaní:
 24

 

Otec říkal mi, že mám v osudu psáno / abych celej život do svejch rukou vzal //. 

Podle magického obrazu světa určují osud většinou ženské bytosti, v českých 

a slovanských zemích tzv. Sudičky (příp. Sudice, Rodičky nebo Věštice) (Navrátilová, 2004, 

s. 51 - 52), které si lidé představovali jako bílé panny éterické vysoké postavy nebo jako 

přívětivé babičky, držící při určování osudu svíce, které při vyřknutí výroku zhasly. Zjevují se 

obvykle o půlnoci v den narození dítěte a při určování jeho osudu se nad kolébkou sklánějí, 

tancují okolo ní nebo zůstávají pod okny či usedají na střechu kolem komínu. Jejich výroky se 

vztahují na počet let (jak dlouho bude dítě naživu), jaký bude jeho stav (bude-li chudé či 

bohaté) a jakou smrtí zemře (proto bývá třetí Sudička často ztotožňována s kmotřičkou 

Smrtí). Oblíbená byla představa, že Sudičky osud člověka předou, nit pak znamenala délku 

lidského života (Navrátilová, 2004, s. 51-54). V jazyce se tedy můžeme setkat s úslovím, že 

nit jeho života se přetrhla, které značí smrt.  

Jedním z obyčejů bylo zasadit v den narození dítěte strom (zelený / košatý strom 

života; Čermák, 1983), většinou ovocný (to se lišilo podle krajového území), který 

symbolizoval život obecně (strom života, SSJČ) a zároveň i růst dítěte. Když strom začal 

chřadnout, dítě mělo zemřít (Navrátilová, 2004, s. 60). Strom je v symbolice spojován se 

životem a životní sílou velmi úzce. Lidé věřili, že životní síla stromu přechází do jeho větví 

a švihání proutkem (pomlázkou) má dodat zdraví, sílu a požehnání. Zelený vánoční strom 

spolu se světly značí nový život. Podobu stromu má také grafické znázornění příbuzenských 

vtahů, tzv. rodokmen.  

 

5.2.3 Smrt 

 

I když je smrt přirozeným jevem, nebyla nikdy vnímána jako něco žádoucího, neboť 

znamenala zpřetrhání veškerých vztahů člověka se životem. Živé lidi zneklidňovaly její 

příznaky a znamení, ale zároveň o ní chtěli vědět, aby ji mohli oddálit nebo se na ni alespoň 

připravit (Navrátilová, 2004, s. 143). Umírající se loučili s rodinou a přáteli (loučit se 

s životem = chystat se na smrt, umírat), žádali je o odpuštění a pořádali svou pozůstalost tak, 

aby se každému dostalo podle jeho práv (účtovat se životem = zhodnotit uplynulý život 

a chystat se na smrt; SJČ, SSJČ, PSJČ) (Navrátilová, 2004, s. 185).  

Téměř na celém světě byla rozšířená představa smrti jako démona, zosobněné síly, 

která ukončuje či bere život. Podle lidové tradice měla podobu stínu nebo personifikované 

                                                 
24

 České a slovenské hity, Díl 2, s. 39. 
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bytosti. Jako živá bytost vystupuje Smrt na rozdíl od Života především v pohádkách,  

ale například i v populárních písních, jak vidíme z ukázky písně Mrtvá láska:
 25

 Zabil jsi 

moji lásku, stačilo jen pár vět / Zemřela má láska a smrt k ní byla vlídná /; z písně Léta 

dozrávání:
 26

 Čekal jsem, zdali přítel se mi zjeví / aby mě vyrval smrti ze klína /; z písně 

Jó, to jsem ještě žil:
 27

 Náhle si nebe kleklo na poraženou zem / aniž by se co 

řeklo, smrt zjevila se všem //; a z písně Ze soboty na neděli:
 28

 V hrstích mám koltů 

pár / ze tmy smrt na mě zuby cení /. 

Pro Slovany byla smrt ženská bytost zahalená v bílém oděvu nebo plachtě (Smrtka, 

kmotřička Smrt), později, nebo v jiných kulturách, vystupovala smrt i jako kostlivec, 

apokalyptický jezdec, střelec-lovec. V období baroka se zobrazovala jako kostra s mečem, 

kosou či přesýpacími hodinami, později i s kosou a srpem, hráběmi či pilou. V české lidové 

tradici si lidé smrt představovali ve dvojí podobě, jednak jako ženskou bytost, jednak jako 

kostlivce, tzv. Smrťáka, a to zejména v lidové slovesnosti, jak vidíme například v pohádce 

Dařbuján a Pandrhola (1959) (Navrátilová, 2004, s. 171). 

 

5.2.4 Duše 

 

Pojmem duše rozumíme především vnitřní vědomí člověka (SSJČ) a jeho nitro, jak 

dokládáme frazémy nosit něco v duši; hořet v duši pomstychtivostí; být někým tělem i duší 

(celou svou bytostí); vidět lidem do duše (znát jejich myšlenky); prohlédnout někoho  

až na dno duše (poznat plně něčí povahu nebo úmysly); otevřít někomu svoji duši (odhalit své 

nitro) atd. (SSJČ). Motiv duše můžeme najít i v písňových textech, jak nalézáme v písni 

s názvem Léta dozrávání:
29

 Tu opět přítel objevil se náhle / nadávky jeho vyřklé 

z plných plic / to byly kapky do mé duše zprahlé / a z té mé smrti nebylo zas nic //; a písní 

Klementajn:
 30
 Do duše jí padla tíseň / tak se vrhla na kokain /. 

Duše je rovněž chápána jako zástupce člověka, jak dokazují frazémy typu je to 

hudebně založená duše; ta dobrá duše se mi tolik věnovala; nebylo tam živé duše (nikdo tam 

nebyl); bojovat o každou duši (o každého jednotlivce); získávat / kupovat duše (přívržence); 

město o padesáti tisících duší (obyvatel); statek s padesáti dušemi (poddanými, nevolníky) 

                                                 
25

 Zagorová, H.: Gvendolína 1968-1971, Bonton, 1996 (CD). 
26

 České hity 60. let (CD 5 -Semaforské šlágry), Reader´s Digest, 2011 (CD). 
27

 České a slovenské hity, Díl 2, s. 40. 
28

 České a slovenské hity, Díl 5, s. 40. 
29

 České hity 60. let (CD 5 -Semaforské šlágry), Reader´s Digest, 2001 (CD). 
30

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
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atd. (SSJČ). Tuto představu opět nacházíme v písni s názvem S nebývalou ochotou:
 31

 

Těžké je být sám, těžké jak velký prám / a lék na to zná jenom duše příbuzná //. 

V lidové kultuře existovala představa nehmotné, časem a prostorem nespoutané, 

a především nesmrtelné duše, která je svázaná s tělem, ale zároveň je na něm nezávislá. 

Jestliže tělesnost pominula a zůstalo pouze neživé tělo a kosterní pozůstatky, duše byla 

nositelkou kvality života, hodnoty života a naděje spjaté s pokračováním posmrtného 

života.  

Smrt byla vnímána jako okamžik, ve kterém se s lidskou duší děje něco zásadního 

a bytostného, a ve kterém dochází k její proměně. Etymologické paralely  

duše – dech – duch vyjadřovaly především oživující princip těla neboli životodárnou sílu, 

která po smrti z těla vyprchá (vypustit duši) (Navrátilová, 2004, s. 145). 

Za sídlo duše byla považována prsa nebo srdce a předpokládalo se, že duše může 

tělo opustit ve spánku nebo v bezvědomí. Velmi rozšířené bylo přesvědčení, že ihned po smrti 

vychází duše z těla. Aby mohla duše v klidu odejít a odebrat se k poslednímu soudu (letí 

nahoru, stoupá vzhůru), bezprostředně po skonu člověka se otevírala okna. Po chvíli se ale 

opět zavřela, aby se duše nemohla vrátit zpět (Navrátilová, 2004, s. 147 - 149).  

K zapuzení démonů a zamezení návratu duše umírajícího se užívalo hluku a světla. 

Světlo hromničních svíček (nebo olejové lampičky) má osvětlovat umírajícímu cestu 

na věčnost, vyzváněním zvonů (zvoní mu hrana / umíráček; Hall.) je duše lákána k nebi 

(Navrátilová, 2004, s. 190), jak se odráží i v písni s názvem Blues na cestu 

poslední:
 32

 Jen kopyta koní hrany tobě zvoní / málo lidí dnes pro tebe slzy polyká / 

a v poetickém textu písně Purpura:33 Tiše a ochotně / purpura na plotně voní / stále voní / 

nikdo si nevšímá / jak život mění se v dým / Snad někde v podkroví / básnící bláhoví pro ni 

slzy roní / hrany ji odzvoní / rampouchem křišťálovým //.  

 

5.2.5 Posmrtný život 

 

Podle lidové tradice se měla duše člověka po smrti odebrat do věčné radosti v ráji, 

případně nastoupit trest v pekle nebo očistci (Navrátilová, 2004, s. 156), jak dokládáme 

                                                 
31

 Rebelové / .... co se do filmu nevešlo, Písničky z let šedesátých, 2002 (CD). 

 
32

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
33

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
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textem písně Jean
34

 nazpívané Hanou Zagorovou: Tak vstávej, Jean, máš venku trojspřeží / 

vstávej, duše tvá peklu náleží...//. 

Existovaly dvě podoby prostoru věčné radosti a blaženosti, kam se duše po smrti 

člověka odebírala, a to předkřesťanský ráj a církevní nebe. Termín ráj byl celoslovansky 

rozšířen a po přijetí křesťanství splynul v lidovém vědomí s nebem. Vycházelo se z představy, 

že nebe je blaženým místem, kde se mají všichni lidé rádi, nestrádají pozemskými starostmi 

a setkají se v něm se svými zemřelými příbuznými a známými (Navrátilová, 2004,  

s. 154 - 155). V nebi sídlí andělé a Bůh (z této představy vychází i výraz být v pánu), který si 

bere k sobě na nebesa dobré a nevinné lidi (resp. jejich duše) po jejich smrti. Tato představa 

se odráží i v písni s názvem Smutný psaní:
 35

 Tak tu sedím, v ruce mám tak smutný psaní / 

máma píše, že si Pán Bůh tátu k sobě vzal //.  

Tento motiv odchodu do nebe se velmi často objevuje i v populárních písních, jak 

dokládáme následujícími ukázkami z písně Schody do nebe:
 36

 Není tu místo pro tebe, 

zkrátka musíš jít do nebe / abys tam žila a šťastná byla, v ráji, kde jsou jen andělé //; z písně 

Poprava blond holky:
 37

 I když žila v hříchu, měla právo žít / ubohá / v nebi je jí možná 

líp //; a z písně To vadí:
 38

 Snad najdeš mír / u nebes zápraží //;  

Mezi věčnou blažeností a zatracením byl prostor zvaný očistec, kterým měly projít 

duše všech zemřelých, aby se v něm očistily od všech hříchů fyzickým utrpením (Navrátilová, 

2004, s. 156 - 157). 

Peklo bylo trestem za hříchy spáchané v životě na Bohu a na lidech a hříšníci zde 

museli snášet duševní muka i tělesné tresty. Církevní středověké peklo bylo umisťováno dole, 

zpravidla pod zem, do jeskyň, do hlubokého úvozu, do lesa atd. V lidové tradici bylo peklo 

vylíčeno mnohem barvitěji a zobrazováno jako místo velké výhně, plné hořící smůly, síry 

a zápachu, jako sídlo zlých duchů a místo věčného zatracení, z něhož není návratu ani 

vysvobození. Do pekla přišli ti největší hříšníci, jako například zloději, opilci, podvodníci 

a surovci, kteří se zde smažili v kotli, pod kterým zatápěli zlí ďáblové (Navrátilová, 2004, 

s. 163). Vyobrazení pekla nacházíme opět v písni Jean:
 39

 Ve snu ďábel ho prý hlasem 

záhrobním / zve na pekelný flám / horká smůla a dým / oheň plápolá a tam v kotli on sám //. 

                                                 
34

 Zagorová, H.: Boublík, Supraphon, 1970 (CD). 
35

 Hity 1965, Supraphon, 1992 (CD). 
36

 Hity 1965, Supraphon, 1992 (CD). 
37

 České a slovenské hity, Díl 5, s. 31. 
38

 Hity 1969, Supraphon, 1994 (CD). 
39

 Jean, Zagorová, H.: Boublík, Supraphon, 1970 (CD). 
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Naproti tomu existuje i druhé pojetí posmrtného života, podle kterého se duše 

zdržovala poblíž pozůstalých a časem se převtělila a přebývala ve stromech a rostlinách 

(Navrátilová, 2004, s. 147). Podle lidového podání se stěhovaly duše zemřelých do stromů, 

květin a keřů, které vyrostly na jejich hrobech, aby tam mohly rozmlouvat s příbuznými 

(Navrátilová, 2004, s. 148). Jako příklad tohoto pojetí bychom mohli uvést úryvek básně 

Kytice ze stejnojmenné sbírky od Karla Jaromíra Erbena: I zželelo se matce milých dítek / 

duše její se vrátila / a vtělila se v drobnolistý kvítek / jím mohylu svou pokryla //. Ve 

zkoumaných písňových textech jsme však toto převtělování duše nenašli.  

 

5.3 Život v jazyce 

 

V této kapitole se zaměříme na postavení  lexému život v češtině a na jeho jazykové 

(systémové) konotace (tzn. fixované v jazykovém systému). 

Pro kognitivisticky orientované lingvisty jsou základní složkou významu právě 

konotace. Podle A. Wierzbické je význam to, co si lidé u daného slova vybaví a k čemu ho 

vztáhnou, jak mu rozumějí a co jím sami míní, když ho užijí (Vaňková a kol., 2005, s. 80). 

Důkazem toho, že konotace nejsou pouhými individuálními asociacemi, je jejich sdílenost, 

která může být potvrzena jednak kvantitativním hlediskem (opakovanost v různých 

výpovědích a kontextech), jednak kvalitativním hlediskem, které zohledňuje fixovanost 

dané charakteristiky v jazyce (Vaňková a kol., 2005, s. 88).  

Na míru fixovanosti v jazykovém systému a sdílenosti určité konotace poukazuje 

etymologie (motivační poukazy), vedlejší (přenesené) významy, významy derivátů, které 

se shodují s dokládanou konotací, nebo existence frazémů, jejichž význam se shoduje 

s vymezeným rysem (Vaňková a kol., 2005, s. 88 - 89).  

 

Aby byl náš pohled na postavení lexému život v češtině celistvý, nejprve si uvedeme 

etymologický rozbor tohoto lexému, následně se zaměříme na jeho slovníkové definice 

a synonyma a s ním spojené lexémy živý, žít (žíti) a jejich deriváty.  

Budeme vycházet z Příručního slovníku jazyka českého (PSJČ), Slovníku spisovného 

jazyka českého (SSJČ), Slovníku spisovné češtiny (SSČ) a slovníků etymologických 

a synonymických (viz níže). 
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5.3.1 Etymologie 

 

 Při etymologickém rozboru lexémů život, živý a žít / žíti vycházíme 

z Etymologického slovníku jazyka českého (Machek, 1968), Stručného etymologického 

slovníku jazyka českého (Holub – Leyer, 1969) a Českého etymologického slovníku 

(Rejzek, 2001). 

Lexém život pochází z původního psl. výrazu životъ a znamenal život či přeneseně 

střední část těla čili břicho. Výrazy život, expr. přen. živůtek (část oděvu) i živý jsou odvozeny 

od *živъ, tj. z původního indoevropského základu pro sloveso žít (žíti). Mezi odvozeniny 

lexému živý patří například výrazy živ, jakživ, živiti (živnost, živný, příživný), výživiti (výživa, 

výživný), obživnouti (obživa, obživnosti), živobytí, živořiti, živec, živáček (živý tvor), živočich, 

živel, živina.  

Sloveso žíti se objevovalo v několika významech. V prvním významu ve smyslu  

žíti – býti na živu (stč. žíti, živu, živeš) s předponami prožít (něco) či přežít (například válku). 

V dalších významech bylo sloveso žíti chápáno jednak ve smyslu výrazů uzdraviti se, 

zotaviti se z nemoci, vyhojiti se, s odvozeninami ožit (okřáti), požit (zotavit se) a ožít 

(vzkřísit se), ve smyslu něco dostat, něčeho nabýt, s odvozeninami užíti něčeho (ve svůj 

prospěch vzíti, přibrati), užitek a užitečný, ve smyslu zesílení (tělesného i majetkového), 

a v neposlední řadě i ve smyslu nasycení s odvozeninami požíti (snísti, vypíti), požívat (mít 

požitek), sžíti / zažíti (dobře stráviti), vyžiť (vytráviti) a žito (obilí které živilo).  

 

5.3.2 Jazykové slovníky výkladové 

 

 Na základě současných výkladových slovníků češtiny vidíme, že lexém život má 

hned několik významů, ve kterých se v jazyce objevuje a užívá, a které si zde představíme. 

Jak již bylo výše uvedeno, budeme vycházet ze tří základních slovníků, a to Příručního 

slovníku češtiny, Slovníku spisovného jazyka českého a Slovníku spisovné češtiny. Jednotlivé 

významy lexému život, které zde popisujeme, jsme nalezli ve všech třech zmiňovaných 

slovnících, pokud neuvádíme jinak. V případě, že se daný význam objevuje pouze 

v některých z nich, v závorce uvádíme ty slovníky, ve kterých jsme lexém život v tomto 

významu našli.  
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Lexém život 

 

1. souhrn jevů charakterizující organizmus (výměna látek a energií, schopnost 

reagovat, rozmnožovat se); biologická existence 

 vznik a vývoj života; zákony života; nejevit známky života; lidský život 

2. lidská existence   

 obětovat život; uhájit holý život; být v nebezpečí života; jde mu o život;  

3. doba mezi narozením a smrtí  

 prožít dlouhý život; mít život před sebou; jednou za život / nikdy v životě;  

 vyměřený čas života; čas trávený na zemi; dny života; doba života 

4. živé bytosti, organismy; lidská bytost, člověk   

 život na jiných planetách / v podmořských hlubinách; ztráty na životech 

5. souhrn vlastností příznačných pro živou bytost, živého člověka  

(činnost, aktivita, zdatnost, energie atd.)  

 muž plný života; vjel do něho nový život;  kypět a překypovat životem 

6. komplex činností, projevů živé bytosti, lidí, institucí  

 život zvířete / člověka / rostliny; život našeho lidu; politický život; život ústavu 

7. společenský pracovní proces, do kterého je člověk začleněn  

 učit se pro život; odnést si ze školy něco do života; uplatnit se v životě 

8. způsob, jak člověk žije  

 klidný / radostný / lehký / pohnutý život; duchovní život; vnitřní život 

9. vlastnosti, které lidé vtiskují prostředí (pohyb, neklid, ruch atd.)  

 noční život; život velkoměsta; život na pláži; ulice vře životem 

10. způsob existence a průběh změn u věcí  

 most měl krátký život; prodloužit život žárovky 

11. pobyt (SSJČ, PSJČ)   

 život v lázních; dva roky pařížského života 

12. životní potřeby, živobytí (SSJČ, PSJČ)   

 život na venkově je lacinější; vydělat si na život; život obstarával 

13. břicho (zast. – SSJČ, PSJČ) x část lidského těla od prsou do třísel (PSJČ) 

 stála, ruce na životě sepjaté; byl střelen do života; těhotný život; chytit se za život; 

mít v životě bolesti; bibl. plod života tvého 

 zakroutila životem (trupem – PSJČ); lačný život (žaludek – PSJČ) 

14. žaludek (Hall., PSJČ) 
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 napil se na lačný život 

15. děloha (zast. – LsaÚ)
40

 x pohlavní ústrojí ženské (Hall.)  

 nosit dítě v životě 

16. šat (krátký kabát nebo jeho část) x součást oděvu kryjící horní část těla  

(i šněrovačka), zvláště prsa a břicho, zdrobněle živůtek x živůteček (zast. PSJČ) 

 šaty měly kratinký život a kratinké rukávy, obrátila život na ruby (kabát) 

 

Lexém živý (příslovce živ, živa, živo) 

 

1. takový, který žije, má v sobě život, žijící  

 živý člověk / organismus; chytit živé zvíře; živá / neživá příroda; živá tkáň; živý plot 

2. plný života, energie; čilý, temperamentní, bystrý, pohyblivý; plný ruchu, hluku 

 dění (o člověku, o jeho projevech ap.)  

 živé dítě; živá dopravní křižovatka (frekventovaná); živé pohyby; živé oči (jiskrné)  

3. skutečně existující x působící dojmem něčeho skutečného; opravdový, skutečný  

 živá skutečnost / přítomnost / představa; být na obraze jako živý; mít živý sen (jako 

skutečný); živé vysílání; živý přenos (přímo vysílané) 

4. stále trvající nebo působící; účinný, působivý; názorný; poutavý  

 problém stále živý (stále trvající); otázka byla stále živá (aktuální); jeho bolest je 

stále živá (neutlumená); mít něco v živé paměti (ještě si to dobře pamatovat) 

5. značně intenzivní; prudký, čilý; mocný; neochabující; neotupený (SSJČ, SSČ) 

 živá zábava / diskuze; živý zájem / touha 

6. jsoucí v pohybu, pohyblivý, bystře proudící (poněk. kniž. - SSJČ, PSJČ) 

 živé mračno; živý plamen; živá voda (dravá / která křísí, oživuje) 

7. jasný, sytý pestrý (o barvách)  

 živá zeleň; šátek živých barev; líčit se živými barvami (výrazně, svěže) 

8. červený, rudý (nář. - SSJČ, PSJČ) 

 oči měla od pláče živé; živé rty 

9. být živ (opak nezemřít); žít (čím, z čeho, od čeho), mít jako obživu 

 udržet nemocného na živu; být dlouho živ; jsou spolu dobře živi (dobře se snášejí); 

nemocný je živ jen ovocem (jí jenom ovoce); musil jít sloužit, aby byl živ  

10. ve spojení „přísahat při živém bohu, zapřísahat živým bohem“ apod. 

 (kniž. a poněk. zast. – SSJČ, PSJČ) – vyjadřuje zesílení 

                                                 
40

 Doležal, A.: Lékařský slang a úsloví, Galén, Praha 2007 
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 přísahám skrze živého boha; dokládám se živým bohem 

11. pramenitý; bystře proudící tekoucí; čerstvý (o vodě) (PSJČ) 

 v rybnících ležících na živé vodě; živá studánka 

12. zdůraznění naprostého popření (u záporného vyjádření) (expres. – SSJČ, PSJČ) 

 za živého / pro živého boha to nedělej (vůbec ne); živá moc mě tam nedostane (nic); 

živá duše tam nebyla (nikdo) 

13. podiv, údiv, úžas, zděšení (v různých zvoláních) (SSJČ PSJČ) 

 pro živého boha; pro živý svět; pro živé milosrdenství; pro živé umučení 

14. (do čeho) dychtivý (čeho) (SSJČ, PSJČ) 

 do práce je celá živá 

15. ztělesněný, vtělený (PSJČ) 

 bývala živý žert; byla živou kronikou dalekého okolí 

16. zasáhnout někoho velmi citlivě (PSJČ) 

 tít do živého 

17. žijící člověk, osoba (PSJČ) 

 v tento čas mrtví s živými chodí 

 

Lexém žít (žíti) 

 

1. být živ, naživu (při životě)  

 její rodiče ještě žijí; žil po operaci jen několik dní 

 ať žije svoboda; až žijí kosmonauti; (zvolání na počest někoho, na zdraví nebo  

na oslavu – ust. spojení Ať žije!) 

2. vést, trávit život (jistým způsobem, za určitých podmínek) 

 žít v kolektivu; žít vlastním životem (po svém); bezstarostně žít 

3. živit se něčím, brát odněkud prostředky; udržovat se při životě  

 žít z malé penze; žít na cizí účet / náklady / za cizí peníze; žít nadějí 

4. bydlet  

 žít ve městě / na venkově; manželé žili odděleně; rodiče žili u své dcery 

5. být v jistém společenském vztahu (SSČ, PSJČ) 

 žít se ženou (v manželství) 

6. být v nějakém duševním stavu (SSČ) 

 žít ve strachu / klidu; žít v očekávání; žít v přesvědčení 

7. spatřovat v něčem smysl svého života, věnovat své úsilí něčemu  

 žít jen pro děti; žít pro své povolání 
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8. prožívat (trávit nějakou dobu) x prožívat (intenzivně pociťovat)  

 žít slavnou dobu; žila jsem zvídavě všechno, co mě obklopovalo 

9. být, existovat, udržovat se, trvat  

 vzpomínka na něho ještě žije; v těch dobách žil ještě starodávný mrav 

10. žít si (expr. ve smyslu vést spokojený a bezstarostný život) (SSJČ, PSJČ) 

 vy si žijete; špatně si nežijí;  

 

Deriváty lexému život, živý a žít  

 

Mezi deriváty lexémů život, živý a žít dle SSJČ, PSJČ a SSČ patří:  

 živnouti – nabývat života, probouzet se k životu, stávat se živým (PSJČ) 

 živonosný –  přinášející / dávající život (PSJČ) 

 živoplot – živý plot (PSJČ) 

 živo – (k živý) – rušně, hlučně vesele  (je tu živo!) (PSJČ) 

 živost – vlastnost toho, kdo je živý (italská živost = temperament;  

mladistvá živost = čilost; živost líčení / vyprávění = barvitost;  

živost koloritu = sytost; panovala tam živost = ruch,neklid) (PSJČ, SSJČ) 

 životář / životářka – peněž. slang. zaměstnanec / zástupce pojišťovny provádějící 

životní popř. úrazové pojištění osob; dělník / dělnice pro šití životů  

(ve smyslu oblečení) (PSJČ, SSJČ) 

 životeček /životek / živůtek / živůteček – od život i živůtek, živůtek od život, živůtkový 

od život ve smyslu část oděvu (PSJČ, SSJČ) 

 životně – 1.(k životní) významně, podstatně (životně nezbytná investice); 2. (k životný) 

věrně, výstižně, pravdivě (postavy dramatu zobrazit životně), 3. (k životní) ve vztahu 

k životu (cítit se životně příliš mocný), 4. (k životní / životný) – osobně (životně býti 

doprovozeni do Prahy), 5. (zast. a nář.) opravdu, skutečně (ty věci jsem životně spatřil) 

(PSJČ, SSJČ) 

 životněti – stávat se životným, životnějším, živým, živějším, nabývat života, ožívat, 

oživovat (životněla v mé představě) (PSJČ, SSJČ) 

 životní – 1. týkající se života (projevy / podmínky / osudy); 2. velice důležitý, 

rozhodující, významný, základní, zásadní (nutnost / otázka / problém); 3. po celé 

období života (partner / láska / krédo / dílo / zklamání); 4. skutečný (příběh / socha 

v životní velikosti) (PSJČ, SSJČ, SSČ) 
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 životný – 1. věrně zobrazující životní skutečnost (životná postava románu); 

2. mluvnická kategorie podstatných jmen mužského rodu, označující zpravidla živé 

bytosti a přídavných jmen a zájmen vztahujících se k nim (mužský rod životný; životné 

a neživotné tvary) (PSJČ, SSJČ, SSČ) 

 životnost – doba existence, fungování (prodloužit životnost výrobku) (PSJČ, SSJČ, 

SSČ) 

 životňovati, životniti – s předponou od-, ze-, (SSJČ) 

 živoucí = knižně živý (živoucí bytost) (SSJČ, SSČ) 

 živoucný – řidč. kniž. živoucí (vzduch dává živoucnou barvu tvářím) (SSJČ) 

 živovati= jen s předponou do- se, o-, o- se, ob-, při-, při- se, u-, u- se, vy-, podvy- 

(SSJČ) 

 živoživoucí – exprt. velmi živý opravdový, skutečný (bolest, ve snu živoživoucím) 

(SSJČ) 

 

Synonyma lexému život  

 

 Podle Slovníku českých synonym
41

 a Slovníku českých synonym a antonym
42

 je 

jedním z hlavních synonym lexému život žití, bytí nebo obecně existence, ať už organismu 

nebo lidská, protože kdo je na živu, je při životě, a tedy žije. Lexém život zároveň označuje 

toho, kdo nebo co existuje, tedy vegetaci (život na jiných planetách; život pod vodou) nebo 

přímo člověka (ztráty na životech; škoda mladého života). Mezi jeho další synonyma patří 

aktivita, energie a vitalita (vjel do něho nový život; muž plný života; životaplný), tedy 

vlastnosti, které jsou příznačné pro živou bytost (člověka) v kontrastu k mrtvé bytosti 

(člověku), která se vyznačuje naopak tím, že je pasivní a bez energie. S tím úzce souvisí 

i další synonyma, jako je pohyb, ruch a neklid (život velkoměsta; noční život), které jsou 

opět příznačné pro živý organismus, oproti organismu mrtvému, pro který je typický klid 

a ticho. K dalším synonymům patří i živobytí (vydělat si na život) a v neposlední řadě je 

lexém život také označením pro životnost neboli trvanlivost (délku „života“) věcí 

(prodloužit život žárovky; most měl krátký život).  

 

 

 

 

                                                 
41

 Pala, K. – Všianský, J.: Slovník českých synonym, NLP, Praha 2001. 
42

Slovník českých synonym a antonym, Lingea s.r.o., Brno 2007. 
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Pojem ŽIVOTA z hlediska významových kategorií 

 

 Tematický slovník Tezaurus českého jazyka řadí slovní jednotky podle významu 

a ukazuje, jakými slovy můžeme daný význam vyjádřit. Podobá se synonymickým 

slovníkům, ale jeho záběr je mnohem širší. Lze z něj vyčíst pojmové kategorie, které se 

k pojmu ŽIVOT v češtině vážou. 

 Podle Tezaura značí život především žití, tedy obecně existenci a bytí (pobyt), které 

je charakteristické životní schopností, sílou a energií. Pojem ŽIVOTA významově souvisí 

i se vznikem, zrozením, narozením, tedy obecně s počátkem a následným dalším 

rozmnožováním (reprodukcí). 

 Organizmus obdařený životem je živý tvor, živočich, živok. O člověku mluvíme jako 

o živáčkovi, bytosti, stvoření, osobě, jedinci, jednotlivci či smrtelníkovi. V tomto výrazu se 

reflektuje jednak lidský osud (úděl), jednak křehkost bytí v podobě smrtelnosti, tedy smrti. 

Z této skutečnosti vyplývá i vymezení života jako určité doby (cyklu; koloběh), která bývá 

u každého jinak dlouhá. 

 S životem úzce souvisí i lidské nitro, tedy srdce, mysl a duch neboli duše. Mezi 

hlavní životní funkce (základní životní funkce; životně důležité funkce; přežití) patří činnost 

srdce a dech, který v případě oživování musíme kříšenému dodat (umělé dýchání; dýchání 

z úst do úst; přístrojové dýchání). 

 Život znamená živost, životnost a životaschopnost. Je charakteristický především 

činností, elánem, vitalitou, čilostí, temperamentem, dynamikou, ruchem, neklidem 

a obecně určitým děním a pohybem. S ním souvisí i pojem tok významově spjatý se životem 

jakožto nepřetržitý pohyb, neustálá změna, průběh, probíhání, proudění a plynutí. 
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6. Konceptualizace života na základě populárních písní 
60. let 20. století 

 

 V úvodních kapitolách jsme vyložili teoretické přístupy kognitivní lingvistiky 

k významu, ze kterých budeme nyní při popisu konceptualizace života vycházet. Vysvětlili 

jsme pojmy jako JOS, metafora, metonymie a představová schémata tak, jak je chápe 

kognitivní lingvistika a jak s nimi dále budeme pracovat. Objasnili jsme charakteristické rysy 

a funkce populárních písní, které nám poslouží jako hlavní materiál pro náš výzkum a popsali 

jsme období, ve kterém dané písně vznikly.  

 V této části práce se zaměříme na samotnou konceptualizaci života v rámci českého 

JOS na základě písňových textů populárních písní 60. let 20. století. Jak již bylo v úvodu 

řečeno, popíšeme hlavní metafory a představová schémata, která se pojí se životem a která 

jsme nalezli ve zkoumaném materiálu. V rámci metafor vycházíme z jejich rozdělení dle 

Lakoffa a Johnsona na tři základní typy, a to strukturní, orientační a ontologickou.  

 

6.1 Strukturní metafory života 

 

6.1.1 ŽIVOT JE DOBA (ČAS): dětství – dospělost; mládí - stáří 

 

 Mezi pojetí života v lidské mysli patří představa života jako určitého vymezeného 

období nebo času, jak dokládá i slovníková definice lexému život (doba mezi narozením 

a smrtí), a ze kterého vychází i jedna ze základních strukturních metafor týkající se života, 

a to ŽIVOT JE ČAS (DOBA).  

V lidském vědomí jsou nejtěsněji asociovány protikladné jevy, které jsou v jazyce 

vyjádřeny převážně antonymy. Právě antonymům věnuje kognitivní lingvistika zvláštní 

pozornost (Němec, 1994, s. 263). I lidský život je rovněž rozdělen do určitých fází, které 

obvykle klademe do opozice, počátek života (narození) – konec života (smrt); dětství – 

dospělost; mládí – stáří; život krátký – dlouhý atd. Z tohoto protikladného pojetí života 

budeme následně vycházet, výklad bude dokládán na zkoumaném materiálu písňových textů 

a doplněn o jazykové konotace, které se objevují v současných slovnících výkladových 

(SSJČ, SSČ, PSJČ - viz výše, kap. č. 5.3), pokud nebude uvedeno jinak. 
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a) Počátek života – konec života 

 

 Život je chápán jako určitý vyměřený čas (vyměřený čas života; čas trávený na zemi) 

či doba, po kterou člověk žije, jak dokládají i výkladové slovníky  (doba života; dny života; 

za života mé matky; má život před sebou / za sebou; být  na sklonku života; jednou  

za život / nikdy v životě aj.). 

 Pojetí života jako určitého období nacházíme i v textech populárních písní, jako 

například v písni Klaunova zpověď:
43

 Po celý svůj život rozdával jsem smích / měl jsem 

rád lidi a žil jsem pro potlesk // nebo v písni Žít, jen žít:
44

 Viděl jsem v životě plakat 

mnoho lidí /. 

Za jeho počátek je považováno narození jedince, jeho konec značí smrt. 

Toto ohraničení života nalezneme i v metonymickém frazému od kolébky do rakve / hrobu, 

ve kterém počátek života reprezentuje kolébka, do které se vkládá novorozeně, jeho konec 

neboli smrt značí rakev či hrob, do kterého se ukládá zemřelý. 

 

Narození značí příchod člověka na svět neboli vstup do života (SSJČ), a narozením, 

resp. porodem, lidský život začíná. Tato skutečnost je obecně okolím považována 

za radostnou a šťastnou chvíli (čeká je radostná událost, Hall.), v kontrastu k úmrtí, jak 

uvidíme dále. 

Smrt naopak znamená konec či zánik života (konec / dokončení života; dožití; 

dožívání; Hall.). Umírání je chápáno jako odcházení z tohoto světa a smrt je považována 

za odchod, jak dokládají frazémy odchod ze světa; předčasný odchod (předčasná smrt) 

(SSJČ). 

Konceptualizaci smrti ve smyslu metafory SMRT JE ODCHOD dokládáme i písní 

Drahý můj:45 V tom odkudsi přilétla kulka / jak už to v bitvách bývá / Byla to náhoda, nebo 

osud, kdo ví / Odcházelo se mi hezky z tohoto světa / protože jsem měl v rukou tvůj dopis / 

který začínal tak hezky: Drahý můj //. 

Oproti aktu narození je smrt vnímána jako velmi smutná událost. V rámci JOS je 

smrt konceptualizována jako SMRT JE SMUTEK, a je doprovázena typickým atributem 

smutku, kterým jsou slzy, jak vidíme v následující ukázce z písně Smutný psaní:46 Tak tu 

sedím, v ruce mám tak smutný psaní / máma píše, že si pán Bůh tátu vzal /... Kdybych šel hned 
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nejrychlejší koně sedlat / s větrem v zádech letět chtěl bych jako blesk / nemohl bych pro 

mámu nic jinýho dělat / než jí otřít slzy a zahnat jí stesk //; a z písně s názvem Paní 

v černém:47 Slzy nejsou dobrej nápoj / sundejte ten černej závoj / nechoďte už plakat 

k hrobům / pojďte raděj se mnou domů / a zkuste žít pro mou lásku //.  

Se smrtí souvisí i černá barva, která nejen v českých zemích symbolizuje smutek, 

a proto mezi další konceptualizace smrti patří SMRT JE ČERNÁ BARVA. Motiv černé 

barvy jako symbolu smrti, se v populárních písních velmi často objevuje, jak dokládáme 

následujícími ukázkami z písně Smutný psaní:48 Dnes je pro mne černý, nejsmutnější 

ráno / dopis dostal jsem, černě ozdobený / nevím ještě, co je tam uvnitř psáno / když ho vidím, 

oči mám zarosený //; a z písně Blues na cestu poslední:
49

 Černej nebožtíku, máš to 

ale kliku / za chvíli do černý země budeš zakopán /. V této písni se odráží kulturní tradice 

oblékat zemřelého do šatů černé barvy. Stejně tak pozůstalí na důkaz smutku nosí černé šaty, 

což opět dokládáme ukázkami písňových textů z písně Paní v černém:
50

 Prej jste krásnej 

květ / prej jste chladnej led / tvář vám halí závoj černej jako svět / a z očí, jak chladnej nápoj, 

kanou vaše slzy //; dále z písně s názvem Proč je to tak:51 Když oblékla jsem černé 

šaty vdovy / ty černé šaty byly ze saténu a moc mně slušely /; a z písně Balada o osmi 

pannách:
52

 Sedm panen v katedrále / jako bílí andělé / ráno jejich zpěv se snáší / na 

schodiště omšelé / Osmá černá jako vdova / pod závoje tiše schová / úsměv lásky zemřelé //. 

V rámci JOS se objevuje časté metonymické zastoupení jak zemřelého člověka, tak 

obecně smrti, a to místem, kam se zemřelý ukládá, tedy hrobem (hrobkou), případně 

hřbitovem (rakví). Převážně mluvíme o konceptualizaci SMRT JE HROB / HROBKA, 

kterou můžeme najít ve frazémech typu být / stát na pokraji / stát na kraji hrobu; být jednou 

nohou v hrobě; být nad hrobem; klonit se / chýlit se k hrobu; dívat se / růst do hrobu 

ve smyslu být velmi stár / být velmi nemocen / být blízko smrti (SSJČ). 

Pojetí smrti jako hrobu nacházíme i v písňových textech, jak dokládáme ukázkou 

z písně Paní v černém:53 Slzy nejsou dobrej nápoj / sundejte ten černej závoj / nechoďte 

už plakat k hrobům / pojďte raděj se mnou domů / a zkuste žít pro mou lásku //; dále z písně 

s názvem Mama:54 Matku hrob mi vzal, jsem tu bez ní dál / žiju s mužem svým, není princ, to 

                                                 
47

 České a slovenské hity, Díl 5, s. 32. 
48

 Hity 1965, Supraphon, 1992 (CD). 
49

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
50

 České a slovenské hity, Díl 5, s. 32. 
51

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
52

 pořad Písničky pro Hanku, odvysíláno v ČT, 27. 6. 1969, 18:00 hod. 
53

 České a slovenské hity, Díl 5, s. 32. 
54

 Kubišová, M: Zlatá šedesátá, Supraphon, 2012 (CD). 

http://www.karaoketexty.cz/


52 

 

vím /; z písně s názvem Píseň o vyšinutém trpaslíkovi:
55

 Se ševcem to šlo 

z kopce / v rodinné skončil hrobce / a sám starosta obce ho uctil projevem //; a z písně 

Balada o osmi pannách:56 Sedm panen v katedrále / ve svatebních závojích / ráno 

před oltářem stálo / do zvonů pak jejich smích / osmá černá jako vdova / hřbitov, hrob a svíce 

nová / náruč věnců pohřebních //.  

Život je konceptualizován jako cesta (jak uvidíme níže, viz kap. č. 6.4.2) a hrob je 

konec této cesty, čili její cíl, značící smrt, jak dokládáme písní Blázen a dítě:57 Šlépěje 

tiché po nich tu zbyly / neštěstí dýše z dojemných stop / Šlépěje tiché kráčejí k cíli / kráčejí tiše 

/ cílem je hrob //.  

Hrob je charakterizován jako tmavé místo pod zemí, ve kterém je klid, ticho (ticho 

jako v hrobě), a kde je člověk sám, jak dokládáme písní s názvem Na co tě mám:58 Jindy 

zase, když jdu k tobě / najdu prázdný byt / jsem tam sama, jako v hrobě / a ty si šel pít //.  

Hrob je zároveň chladné místo, které studí, viz píseň Arsene:59 Arsene, proč jsi 

jako chladná stěna kamenné / jak náhrobní deska / pyšná bílá skála / a já bych dneska 

těžko.../ Arsene, až na do smrti vážně tvá //. Stejně tak tělo zemřelého člověka, ve kterém 

přestane proudit krev a ze kterého se postupně vytratí jeho tělesná teplota, je studené 

a chladné. Z toho vyplývá i další konceptualizace smrti, a to SMRT JE CHLAD, která se 

skrývá i ve frazémech sáhla na mne smrt (zamrazilo mě); zatřásla se, jako když smrt 

na člověka sáhne (SSJČ), případně přeneseně chlad a stesk stáří, kdy stáří značí již 

předstupeň smrti. Tuto konceptualizaci smrti nacházíme i v písňovém textu s názvem 

Horácův pohřební blues
60 z filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera: Až jednou 

sklapnu paraple / to bude legrace, to bude funus / no zkrátka senzace / Teda do rakve chci 

žaket a zlatý prsteny / aby vyštafírovaly moje tělo studený /. 

Ve výše uvedeném písňovém textu s názvem Balada o osmi pannách 

se poukazuje i na další atributy, které se vážou ke smrti, resp. k obřadu spojeného se smrtí, 

čili k pohřbu. Jedním z dalších metonymických zastoupení smrti je právě metonymie SMRT 

JE POHŘEB. Mezi jeho atributy patří především věnce, květiny a svíce. Tyto předměty jsou 

v rámci JOS opět se smrtí úzce spojovány, jak dokazují frazémy dát na hrob svíčku / položit 

na hrob věnec; pohřební věnec a jak nacházíme v písňovém textu s názvem Blues 
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na cestu poslední:61 Je to smutnej funus / chybí ti tu muzika // Kam ti pozůstalí / kam 

ti vlastně dali / věnce, kytky, pentle, svíce / marně se ptám / a opět v písni Balada o osmi 

pannách: hřbitov, hrob a svíce nová / náruč věnců pohřebních //.   

 

Život je tedy ohraničen narozením a smrtí, jak můžeme vyčíst i z písně s názvem 

Jó, to jsem ještě žil
62

, ze které uvádíme ukázku:  

 

 

Jó vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv /  

ta slina byla moje a já byl ještě živ /  

A barva stejnokroje mě hřála na těle /  

jó vzduch byl plnej boje a byla neděle // 

 

Jó to jsem ještě žil, jó to jsem ještě žil / 

pak ale přiletěla lesklá a horká střela / 

uprostřed mýho čela našla si mrcha cíl // 

 

Náhle si nebe kleklo na poraženou zem / 

aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem / 

A štěstí stálo těsně vedle mě celej čas /  

já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho ďas // 

 

Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad / 

kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad // 

 

Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil / 

a kdyby přiletěla lesklá a horká střela / 

uprostřed mýho čela sotva by našla cíl / 

sotva bych asi žil // 

 

 

 V této písni interpret paradoxně reflektuje dobu, kdy byl ještě živ. Tato doba je 

rovněž označena jako čas (štěstí stálo vedle mě celej čas, tzn. po celou dobu jeho života). 

Život je ukončen ve chvíli, kdy je hrdina střelen do hlavy kulkou, která způsobí smrtelné 

zranění. Na konci písně je zmíněn fakt, že pokud by se interpret ani nenarodil, nic 

z uvedeného děje by se nestalo, což dokazuje, že zrození značí počátek lidského života.  

 

 Pojetí lidského života jako vyměřeného času, který nám ubíhá a plyne, nacházíme 

v písni s názvem Tvé vlasy kvetou:
63

 Jak ten čas utíká / jak rychle stárnem / ty budeš 
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maminkou už za pár let //; a v písni Koukám, jak ten čas letí:
i
 Koukám, jak ten čas 

letí / každýmu letí, tak co bych se bál / koukám, jak ten čas letí / nechám ho letět a zpívám si 

dál //. V tomto textu se opět odráží představa života jako vyměřeného času, který je v pohybu. 

V písni se zmiňuje i určitá úzkost či obava, a to z konce života, ze smrti. Útěchou může být 

v lidských očích skutečnost, že každému z lidí ubíhá čas stejně rychle, a nikdo tedy není 

v tomto směru zvýhodněn před ostatními lidmi. 

 

b)  Život krátký – dlouhý 

 

Období života je u každého člověka jinak dlouhé. Průměrná délka lidského života 

se v současné době pohybuje kolem 80 let, a od té se odvíjí pohled na délku života a posuzuje 

se, zda určitý jedinec prožil život krátký (prožít krátký život; život jepičí / nedožitý 

/ efemérní; krátkověkost; Hall.) nebo život dlouhý (prožít dlouhý život; život požehnaný 

/ biblický / metuzalémský; dlouhověkost; Hall.). 

 Délka života je v písních často reflektována. Pojetí života jako dlouhého období 

můžeme najít v písni s názvem Co bude dál:
64

 Co bude dál, náš příběh končí / na rozcestí 

nechal jsi mě stát / Můžeš si jít, kam se ti zlíbí / klidně já mohu se tě vzdát // Co bude dál 

/ život je dlouhý / mé dny jsou jako líný proud /. V této písni se interpretka zpovídá ze svého 

rozchodu se svým milým a život se jí zdá být příliš dlouhý na to, aby ho následně trávila sama 

bez něj.  

 Stejná představa o životě jako určitého dlouhého období, pokud zrovna nejsme 

v přítomnosti člověka, kterého milujeme, se odráží i v písni S nebývalou ochotou:
65

 

Proč nás týden rozdělí, vupá ó jé je je / proč je málo nedělí, vupá ó jé je je / trvá to půl života 

/ nežli přijde sobota / Proč nás týden rozdělí / to nám nesedí //. Musíme však opět dodat, že 

v populárních písních je pohled na délku lidského života vždy relativní a odvíjí se od životní 

situace, ve které se zrovna hrdina písně nachází.  
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c) „Život věčný“  

 

 

Obava ze smrti a z konce života v lidech stále přetrvává. Snaží se tuto chvíli oddálit, 

žít co nejdéle a nejlépe navždy, jak dokládáme písní s názvem Žít, jen žít:
66

 Žít, jen žít, 

jen žít, já věčně bych si přál / žít, jen žít, jen žít, a nestárnout už dál /. 

 

 
d) Sebevražda (předčasná smrt) 

 

Pokud se však život stane pro člověka určitou zátěží (metafora ŽIVOT 

JE BŘEMENO, viz níže, kap. č. 6.3.1), a člověk dojde k rozhodnutí, že již nechce dále žít, 

může sám ukrátit svoji vymezenou dobu na tomto světě jiným způsobem než přirozenou 

smrtí, tedy sebevraždou, jejíž reflexi dokládají frazémy vzít si život; sáhnout si na život 

(SSJČ); skončit vlastní rukou (Mrhačová – Ponzcová, 2004). 

Motiv sebevraždy se v populárních písních hojně objevuje a příčinou bývá často 

nešťastná láska, jak můžeme vidět například v textu  písně Léta dozrávání
67

 od autora 

Jiřího Suchého, jednoho z hlavních představitelů divadla Semafor. Nutno však zdůraznit, že 

právě Jiří Suchý vkládá do svých písňových textů humor v podobě ironie a nadsázky: Pár 

kapek utrejchu jsem požil / a zítra zas si pro změnu / v případě, že bych ještě ožil / kulí hlavu 

proženu // Pro koho? / Pro ženu //... Dva roky na to – to jsem se zas věšel / pro tu co měla oči 

jako mandle /... Pro ni jsem došel k rozhodnutí / že život pes je, buď jak buď /a nikdo, že mě 

nedonutí /abych ho žil, když nemám chuť //.  

Možnost ukončit dobrovolně život je popsána i v následující ukázce z písně Mama:
68

 

Jednou přišel k nám / všechno vzal, co mám / teď jsem shořelá / to se nedělá / Někam cestu 

měl / zpátky neuměl / nemít tenkrát ji / život ukrátím //; v písni Tys bejval mámin 

hodnej syn:
69

 Tys bejval mámin hodnej syn / kdo tušil, ráno že si pustíš plyn / kdo tušil, 

kdo z nás … // Tys bejval mámin hodnej syn / co jednou spáchal hroznej čin / když už neví, jak 

dál //.  

V písni Malý blbý psíček
70

 se opět objevuje nadsázka, se kterou můžeme 

ke smrti někdy v populárních písních přistupovat: Zatím ten malý blbý psíček / sedí 
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a nepřestává výt / sedí a hledí na měsíček / neví ten malý blbý psíček / že kvůli němu / život si 

vemu / protože nemám, nemám klid //.  

 Z ukázek písní vyplývá, že způsobů dobrovolného ukončení života je mnoho, jako 

například požití jedu, pověšení, zastřelení, puštění plynu atd.  

  

 

e)  Dětství - dospělost 

 

Jak jsme již uvedli na počátku této kapitoly, období života se dělí na určité vývojové 

fáze, které stojí navzájem v opozici, a to dětství – dospělost a mládí – stáří. Tyto menší 

úseky – etapy života lze vymezovat z různých hledisek. Charakteristické jsou především 

věkem jedince, ze kterého následně plynou určitá specifika daného období. 

 

 Dětstvím nazýváme vývojové období člověka od narození do tzv. věku dospělosti, 

a dále ho dělíme na určité fáze. V rámci JOS jsou dětská léta považována za nejšťastnější 

období lidského života. 

 

Tuto představu odráží i ukázka z písňového textu s názvem To vadí:
71

 Nejlíp se 

máš, dokud ležíš v kočárku / to se život nejvíc usmívá /. Personifikace života jako usmívající 

se osoby je metonymické označení přívětivosti a laskavosti života, které se malému dítěti 

dostává, neboť většinu jeho potřeb obstarají rodiče, kteří se na něj stále usmívají stejně jako 

ostatní lidé. Pojetí nemluvněte jako nejšťastnější vývojové fáze lidského života lze vidět  

i ve frazému mít se jako miminko v peřince (SSJČ). Nemluvně je tedy v rámci JOS 

charakterizováno jako šťastné dítě bez veškerých starostí, ležící v kočárku pod peřinkou.  

S pozdějším věkem dítěti přibývá starostí, které již mnohdy musí řešit samo za sebe, 

jak vidíme z pokračování písně To vadí: Pozdějc holka s mašlí sní ti polárku / a začneš 

chápat, jak to v světě chodívá // V parku ti pak bere věci na hraní / všichni se tý holky 

zastanou / když ji zbiješ, musíš dělat pokání / a začneš chápat věčnou pravdu nepsanou //.  

 

Dívky jsou často vyobrazeny s mašlí ve vlasech jako symbol líbivosti a parádivosti, 

pro chlapce je naopak příznačná vznětlivost, praní se s ostatními dětmi, odmlouvavost 

a obecně zlobení, které je symbolizováno například „čmáráním po zdech“, jak vidíme 

v následující ukázce z písně Já a můj syn:
72

 Každou hračku poničí / odmítá chodit 
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k holiči / a sousedi už nad ním lámou hůl / Je to špunt sotva z první třídy / jakmile se vám 

zmocní křídy / hned píše po zdech, že je někdo ... //. 

 

Nejdůležitějším atributem dětství zůstávají hračky, dětské hry, a především dětská 

fantazie a představivost, jak se opět odráží v písni Já a můj syn: Známe každou louku 

slunnou / já a můj syn / tykáme si s Inčučunou / já a můj syn / Máme poklad s ryzím zlatem / 

rádi nudle se špenátem / já a můj syn / já a můj syn //. Máme moře s trojstěžníkem / já a můj 

syn / Chceme se stát kominíkem / já a můj syn / Jezdit světem vlastním fárem / S Neckářem 

a Waldemarem / tetě Květě dáti darem Křivoklát / A pak si zase jako včera / s naším tátou 

do večera / u pavlače na Apače hrát //. 

 

Dětství je však naproti tomu také charakteristické dětskými obavami, ať už 

ze strašidel, čertů nebo například ze tmy, jak vidíme v následující ukázce z písně Příval 

pláče:
73

 Před léty jsem míval častý pláče příval / noci, tmy a koní se bál / Však tato doba 

dětská / jak vyplivnutá pecka / zmizela a nehledám ji dál //.  

 

Po dětství následuje další vývojová etapa, tzv. dospělost neboli stav toho, jehož 

tělesný i duševní vývoj je ukončen, který se vyvinul, dorostl (SSJČ). Z právního hlediska je 

v České republice za její hranici považována tzv. plnoletost, neboli dosažení věku osmnácti 

let. Je to období, kdy se z dítěte stal člověk dospělý, který je již zodpovědný sám za sebe, 

za svoje činy, a který se chce řídit pouze vlastními názory.  

Z hlediska JOS se pro nás v dospělosti rodiče promění z partnerů pro společné dětské 

hry v nemoderní lidi se zastaralými názory, kteří pouze poučují a omezují průběh našeho 

života, jak vidíme z ukázky písně Prý jsem zhýralá:
74

 Rodiče vůčihledně stárnou 

/ a vedou k nám řeč mravokárnou / prohlásí dívku za nezdárnou / když mívá rande před 

mlíkárnou // nebo z písně Nevybouřené mládí:
75

 Tatínku, buď rozumný, na milost mě 

vem / snad se probůh dokážeš smířit s osudem / Já sama vím, kam jít a s kým / tatínku, buď 

rozumný, řiď se heslem mým //. 

Z pohledu rodičů zprvu zůstává jejich dospělý potomek (ihned po dosažení osmnácti 

let věku) stále duší dítětem, příliš mladým a nezkušeným, a proto mají tendenci i nadále život 

svého potomka ovlivňovat, řídit ho a své dítě poučovat, jak opět dokládáme z písně Prý 
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jsem zhýralá: Večer co večer říká máti / ty nevíš, co se může státi / dívka si jen tak chvíli 

krátí / a pak se s pláčem domů vrátí // a z písně Nevybouřené mládí: Tatínku, buď 

moderní, nehlídej mě už / to se dříve vybíral dívce příští muž / Mé štěstí chceš, já ale též 

/ tatínku, buď moderní, i když máš už pleš //. 

Jak vidíme, období dospělosti (zejména období, ve kterém právě dosáhneme její 

hranice) je na základě písňových textů z šedesátých let v rámci JOS definováno především 

jako čas, kdy člověk již zodpovídá sám za sebe a chce se řídit vlastními názory (žít vlastním 

životem / žít po svém; SSJČ). Neposlouchá své rodiče, kteří se mu zdají nemoderní se 

zastaralými názory a kteří se mu snaží radit a předat své zkušenosti ze života. Proto může 

mezi oběma stranami (rodiče x děti) docházet i k častým sporům, viz ukázka z písně Prý 

jsem zhýralá: Prý jsem tuze zhýralá / já jsem pouze zírala / Jak to, že mě táta plác / když 

je mi už osmnáct //. 

 

f)  Mládí – stáří 

 

Po dětství přichází období mládí (mladosti; mladého věku; SSJČ), které se překrývá 

s obdobím dospělosti, viz výše. Z dětí se stanou dospívající a dospělí mladí lidé, ovšem 

v první fázi mohou stále ještě zůstávat duchem dětmi s dětskou fantazií a hrami, jak 

můžeme vidět z písně s názvem Ze soboty na neděli:
76

 V hrstích mám koltů pár / ze 

tmy smrt na mne zuby cení / banditi nocí jdou krást / taky snad račte znát / tyhle příběhy 

vážení /  i vám jednou bylo sedmnáct //.  

Mládí je v rámci JOS charakterizováno především duševní sílou, elánem, energií 

(charakteristické znaky v kontrastu ke stáří), jak dokládá například frazém stále / věčně mladý 

ve významu tělesně i duševně svěží (SSJČ), a také neklidem. Tato životní energie se z hloubi 

duše dere na povrch a potřebuje dostatek času, aby se mohla „vybouřit“ jak dokládá píseň 

s příhodným názvem Nevybouřené mládí:
77

 Mládí nevybouřené tropívá neplechu / já se 

proto né a né, nechci vdát ve spěchu / Bílá vlečka pár let počká / mládí nevybouřené chce svůj 

čas a tečka //.  

Životní elán a energie mládí je úzce spojena s pohybem. V rámci JOS tento pohyb 

na základě písňových textů z 60. let představuje především tanec, který byl v tomto desetiletí 

obecně velmi oblíbený, hlavně díky příchodu nových tanečních rytmů a druhů tance, jak jsme 

již zmínili výše, viz kap. č. 2.4.1.  
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Mládí je ztělesněno tancem, jak je reflektováno v JOS na základě zkoumaných textů 

(viz kap. č. 3.2) a jak dokládáme následující ukázkou z písně Až nám bude dvakrát 

tolik:
78

 Až nám bude dvakrát tolik, nežli je nám teď / budeme mít jiné zájmy, nejen o parket 

/ Ale dneska- jak by ne – hrozně rádi tančíme // Až nám bude třikrát tolik, to je jasná věc 

/ sotva budem ještě myslet na ta - na tanec  / Ale dneska - jak by ne - hrozně rádi tančíme // 

Dnes jak zazní z dálky jen pár tónů / Ča-ča, či charlestonu - tančit jdem /; dále ukázkou 

z písně Babičko, nauč mě charleston:
79

 Babičko, viď, že mi splníš přání / natoč 

svůj stařičký gramofon / Zanech teď na chvilku štrikování / řekni mně, jak se tančí charleston 

// Představ si, bábi, jak holky budou kulit oči / až jim zítra povím, jak se to tancuje. / Už to 

vidím, jak se kluci okolo mě točí, ó jé //; a textem písně Život je pes:
80

 Pak utíkal jsem 

večerem / a nebyl jsem si jist / zda neskončí to malérem / až trsat budu twist //.  

V SSJČ nalezneme výklad lexému mladý jako jsoucí v prvním období života, 

ve vzrůstu. Pokud vycházíme z této představy a pojímáme mládí jako určitou první 

vývojovou fázi (opomeneme-li dětství), vyvodíme z ní i určitou životní nezkušenost, kterou 

v mladém věku máme, což se odráží i ve frazémech je to mladý zajíc (přeneseně nezkušený 

člověk), expr. jsou to ještě mladí jeleni (nezkušení začátečníci), přen. mluví z tebe 

nezkušených sedmnáct let (SSJČ). 

S mladickou nezkušeností někdy souvisí i bezradnost, která je popsána v písni 

Léta dozrávání:
81

 Pár kapek utrejchu jsem požil / a zítra zas si pro změnu / v případě že 

bych ještě ožil / kulí hlavu pro ženu / Pro koho? / Pro ženu! // To jsem si říkal, když mi bylo 

dvacet / když nevěděl jsem kudy dál / až dobrý přítel vrazil mi pár facek / a pak se tomu se 

mnou smál //. 

 Mládí jakožto vývojová etapa je úzce propojeno s dospíváním, které sebou přináší 

jak duševní, tak i tělesný vývoj člověka (mládež ve vývinu; SSJČ), který se tak setkává 

s mnohými situacemi spojenými s tělesným vývojem poprvé v životě. Tato skutečnost je opět 

reflektována v písňových textech, jako příklad uvádíme ukázku z písně Život je pes82, 

kde se konkrétně jedná o první holení u chlapců: Vzduch je modrým nikotinem nasycen 

/ nový ubrus starým vínem polit / mladý muž si tyká s měsícem / a vzlyká - život je pes a já se 

musím holit // Není to dávno, co má brada byla holá / když tu náhle přišel vous / malý 
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a zrzavý // Koupil jsem si holení / a večer místo školení / holil jsem se potají / tak jak to hoši 

dělají / a pak mě náhle prozradily boty vrzavý //. 

 

 Z hlediska JOS je mládí především obdobím lásky a zamilovanosti. Láska (ať už 

šťastná či nešťastná), která přichází s přibývajícími léty člověka, je se životem velmi úzce 

spojena a je atributem dospívání a obecně mládí, často v kontrastu například k dětským hrám, 

jak dokládáme pokračováním písně Příval pláče:83 Před léty jsem míval / častý pláče 

příval / noci tmy a koní se bál / Jen husté tmy a koní / však teď se bojím o ni / A strach se opět 

krčí opodál //; a pokračováním písně To vadí:84 Pak ta holka jednou mašli vymění / 

za paruku v barvě havraní / a ty z toho jako socha zkameníš / a začneš chápat, že to láskou 

zavání //.  

 V tomto čase přichází především tzv. první lásky, které jsou spojeny s přívalem 

emocí, neboť prožíváme tento cit poprvé v životě a jsme schopni pro něj mnoho obětovat, 

srovn. s písní Ze soboty na neděli:85 Stan mám vedle ranča, kde chodí jak páv / můj 

bůh, jménem Anča, co do ní jsem paf / Když spím, slyším v ranču houf Komančů výt  / a sám 

se jdu pro Anču bít //; a písní s příhodným názvem Léta dozrávání
86
 viz výše: To jsem 

si říkal, když mi bylo dvacet / když nevěděl jsem kudy dál / až dobrý přítel vrazil mi pár facek 

/ a pak se tomu se mnou smál // Dva roky na to - to jsem se zas věšel / pro tu, co měla oči 

jako mandle / co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukrkandle //. V tomto 

textu se sice objevuje emoční exponovanost, která je vyhrocena až k pokusu o sebevraždu, 

ale nesmíme zapomínat, že se opět jedná o autorský text písně Jiřího Suchého, ve kterém je 

opět použit humor v podobě nadsázky a nad kterým musíme mít jako posluchači nadhled. 

 První lásky jsou reflektovány v rámci JOS jako křehké, plaché, ale zároveň velmi 

silné, takže se na ně vzpomíná po celý zbytek života, srov. píseň Nej nej nej:
 87

 Nej, nej, 

nej, nejhezčí je láska ještě plachá / když se tak s uzarděním o všem možném tlachá / On má 

rád motory a ona sport hory / určitě též zdrbnou kantory / na to pak se nejraděj vzpomíná // 

Cestou z kina nehledí na věžní hodiny / Ale ty stejně nejdou / Kliďánko si smáčí nosy v porci 

zmrzliny // Nej, nej, nej, nejrychlej čas letí v době schůzky / proč člověk nemůže jít z domu bez 

propustky / To je hned řečnění pro malé zpoždění / rodiče se v tomhle nezmění / na to pak se 

nejraděj vzpomíná //. Mezi atributy mladických lásek patří především společné schůzky 
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a procházky (časté jsou zejména návštěvy biografu), při kterých čas z pohledu 

zamilovaných utírá rychleji než jindy. 

 V některých případech se z první lásky stane i láska na celý zbytek života, jak 

dokládáme ukázkou písně z filmového muzikálu Starci na chmelu s názvem Milenci 

v Texaskách:88 Chodili spolu z čisté lásky / a sedmnáct jim bylo let / a do té lásky bez 

nadsázky se vešel celý širý svět / A v jedné zvláště slabé chvíli, za noci silných úkladů / ti dva 

se spolu oženili bez požehnání úřadů / Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, měl jí rád / 

odpusťte dívce provinilé, jestli vám bude o to stát //. 

 

 Láska je obecně v JOS reflektována jako něco, co vnáší do života štěstí a radost, 

a bez čeho se v podstatě nedá šťastně žít, jak dokládáme ukázkami z populárních písní, 

ve kterých se motiv lásky objevuje velmi často.  

Jako první uvádíme píseň nazpívanou Waldemarem Matuškou a Evou Pilarovou 

s názvem Ach ta láska nebeská:
 89

 Ach, ta láska nebeská / ta láska, láska nebeská / 

Ach, ta láska nebeská / Je jak něžné pohlazení / které život v štěstí změní / Ach, ta láska 

nebeská // Bez ní život šťastný není / nemůže být / Bez ní život šťastný není / jak by mohl 

jenom být? //. Jako další uvádíme text písně Proč se lidi nemaj rádi:
 90

 Proč se lidi 

nemaj rádi, proč jsou v lásce nestálí? / Kdo na lásku všechno vsadí, ten se občas napálí / Je 

však třeba začít znova, nenechat se odradit / dejte, prosím, na má slova, jinak se snad nedá  

žít //. Jak vidíme, láska je pojímána jako cit, pro který chtějí lidé žít, protože život bez ní není 

šťastný a nebaví nás, jak dokládají i další ukázky z písně Červená řeka:
 91

 Vím, že lásku 

jak trám lehce slíbí / já ho znám srdce má děravý / ale já ho chci mít, mě se líbí / bez něj žít už 

mě dál nebaví //; a z písně Tereza:
 92

 Tereza, jedině Tereza / měla by slyšet píseň mou / 

Ostatní prominou, nestojím o jinou / jen pro tu jedinou / chci tady žít a zpívat //. 

 

 Stáří je oproti mládí charakterizováno naopak jako pokročilejší nebo poslední 

období lidského života; starý věk (SSJČ). Člověk má již většinu života za sebou, proto je již 

poučený životem, který prožil, je zkušený a moudrý (moudrost stáří; SSJČ) oproti člověku 

mladému. 
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 Lidský život se již pomalu chýlí ke konci (být na sklonku života; SSJČ), tedy 

ke smrti (být na pokraji hrobu / jednou nohou v hrobě; je starý na máry; Hall.), nebo je již 

těsně před smrtí (má smrt na jazyku; smrt mu hledí z očí; nosí smrt za pasem; dívat se smrti 

do tváře; Mrhačová – Ponczová, 2004).  

Oproti mládí, které je charakteristické pohybem, elánem a životní energií (v JOS 

na základě písní z 60. let především tancem), je atributem stáří naopak úbytek síly 

a energie. V důsledku toho se člověku mění i jeho zájmy, jak dokládáme písní Až nám 

bude dvakrát tolik:93 Až nám bude dvakrát tolik, nežli je nám teď / budeme mít jiné 

zájmy, nejen o parket / Ale dneska – jak by ne – hrozně rádi tančíme // Až nám bude třikrát 

tolik, to je jasná věc / sotva budem ještě myslet na ta – na tanec / ale dneska – jak by ne – 

hrozně rádi tančíme //. 

V tomto věku se mohou dostavit různé nemoci, fyzická opotřebení lidského těla 

a především fyzické změny, ke kterým dochází na našem těle, v naší tváři, a které jsou patrné 

na první pohled, jak dokládá píseň s názvem Obraz Doriana Graye:94 Visí obraz nad 

střelnicí / už ho nemá ráda / připomíná, že mi mládí / ukazuje záda // Snad se malíř málo 

snažil / obraz se mu nepodařil / nemění svou tvář / já však s každou novou poutí / stárnu víc 

a to mě rmoutí / že byl malíř lhář / že byl malíř lhář //. 

V rámci fyzických změn, které jsou projevem stáří, jsou nejvíce patrné změny 

ve tváři, která rovněž nejvíce přitahuje lidský zrak. Proměnu výstižně dokládá píseň Můj 

ideál:95 Vypadáš vážně komicky / a s tebou žít mám navždycky / kde je tvůj mužný půvab, 

styl / ač tak se snažíš ze všech sil / kdeže ty loňské sněhy jsou / já žasnu nad tvou proměnou / 

vysoké čelo, hm-hm-hm, češ / jak češ, tu progresivní pleš / pod křivkou panovačných úst / teď 

vidím druhou bradu růst //.  

Obvyklým rysem stáří je proměna podoby vlasů. Charakteristické je především 

řídnutí vlasů či přímo pleš, viz předchozí ukázka písně Můj ideál, či text písně s názvem 

Nevybouřené mládí:96 Mé štěstí chceš, já ale též / Tatínku, buď moderní, i když máš už 

pleš //.  

Typickým rysem stáří je i šedivění (zbělení) vlasů a vousů, jak dokládají frazémy 

vyjadřující stáří být šedivý / prošedivělý / bílý / zbělený stářím; být šedovlasý / bělovlasý / 

stříbrovlasý; být šedohlavý / bělohlavý / stříbrohlavý; být šedo / bělo / stříbrovousý (Hall.). 

V populárních písních se tento rys objevuje velmi často, jak dokládáme ukázkou z písně 
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 Lady Carneval, Karel Gott, Hity 60. Let, Supraphon Music a.s., 2006 (DVD). 
94

 České a slovenské hity, Díl 2, str. 45. 
95

 Čeřovská, J.: Lady Song, Supraphon, 2011 (CD). 
96

 České a slovenské hity, Díl 1, s. 34. 
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Písnička v bílém:97 Bílá je cesta sněhem zapadlá / bílé jsou vlnky, tříštící se o pádla / 

bílé jsou vlasy starých básníků / bílá je nepopsaná stránka v deníku //; dále úryvkem z písně 

Čas růží:98 Až jednou v zrcadle objevím ve vlasech bílou / dojde mi neklamně, že na mě 

podzim už dých /; ukázkou z písně Až nám bude dvakrát tolik:99 Až nám bude 

trochu více, zvážní každý z nás / jednou řeknem: „Podívej se, první šedý vlas“ / Ale na to – 

ale na to / na to máme ještě čas! //; z písně Tvé vlasy kvetou:100 Tvé vlasy kvetou, 

maminko, tak jako jabloň z jara / a když se usměješ malinko, pak nejsi vůbec stará /; a z písně 

s názvem Tys to hochu všechno spískal:101 Až tobě vlasy stříbrem prokvetou / 

můj hochu se stříbrnou trumpetou, věř tomu / že pak asi kdekdo z nás zazpívá ti zas //. 

V populárních písních se často setkáváme s šedivěním vlasů v podobě různých metaforických 

vyjádření, viz výše, jako například stříbrné vlasy a prokvétání / kvetení vlasů.  

I když může člověk zůstávat myslí a duchem mladý, projevy stáří nezastaví. Jedním 

z dalších jeho prototypických rysů, které jsou viditelné, jsou vrásky, jak opět dokládáme písní 

s názvem Je krásné lásku dát:
102

 Máš možná tváře vrásčité / srdce své však vem / 

a s úsměvem dej je té či té //. Poznáš, jak bych řek / že přes svůj věk / jsi vlastně ještě mlád / 

je krásné lásku dát //.  

 

 

6.1.2 ŽIVOT JE HRA 

 

Jednou z dalších strukturních metafor související se životem, kterou dokládají ve své 

knize i Lakoff a Johnson, je metafora ŽIVOT JE HRA (Lakoff – Johnson, 2002, s. 68). 

Na základě jazykových konotací a zkoumaného materiálu však vyplývá, že existují různá 

pojetí a konceptualizace hry, tedy i života.  

V souvislosti s konceptualizací života jsou pro nás důležité především významy hry 

jako: 

1. činnost, zejm. dětská, konaná pro zábavu a často soutěživá  

(hrát si na schovávanou – přen. zastírat něco, nejednat přímo / upřímně; dál s vámi 

nehrajeme, tak se to nedělá – přen. expres. při odmítání nespolupracujeme; SSJČ); 
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 Zagorová, H.: Gvendolína 1968-1971, Bonton, 1996 (CD). 
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 Hity 1968, Supraphon, 1994 (CD). 
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100
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2. bavit se, zaměstnávat se společenskou hrou, jako například karty, kostky, šachy 

(hrát poctivou hru; hrát s odkrytými kartami; hrát dvojí hru – hrát obojace; mít eso v rukávu; 

teď nám moc nevycházejí karty; mít skrytý trumf; blufovat; patová situace; dát šach-mat  atd.; 

SSJČ) či hazardní hrou, ve které něco vsadíme a o něco hrajeme (vsaďme se; v sázce je 

mnoho; hrozí mi prohra; to byla vysoká výhra; hrát va bank; SSJČ);  

3. provozovat hru jako sport (využít svých šancí; jednat / hrát fér / férovou hru – 

jednat poctivě, čestně; SSJČ);  

4. divadelní kus (hrát významnou / podružnou roli; dohrát svou roli; viz níže, kap. 

č. 6.4.3; SSJČ);  

5. vtipné / lehkovážné, lehkomyslné jednání; pohrávání / zahrávání s něčím (její 

chování je chytře nastrojená hra – přetvářka; hraje si s jejími city; SSJČ);  

6. působení / počínání (hra osudu; prohlédnout něčí hru – nekalé počínání; SSJČ). 

 

Představu života (jeho průběhu) jako určité hry nalezneme i v písňovém textu 

ze šedesátých let s názvem Kočičí bál:
 103

 Jó, život jde dál a sem tam padne los / na koho 

to padne, tomu se štěstí roz-padne //. V tomto pojetí je život chápán jako náhodná hra, 

ve které se přenechává volba nebo rozhodnutí o lidském osudu náhodnému výsledku, 

o kterém rozhoduje los. Jak vyplývá z uvedeného textu, jedním z atributů života 

konceptualizovaného jako hra je tedy náhoda.  

V textu písně Život je loto,
104

 který nazpívala Hana Zagorová, se život pojímá 

jako loterie, ve které si musíte na něco vsadit, ale nikdy nemáte jistotu, že opravdu vyhrajete, 

můžete buď vyhrát, nebo prohrát. Loterie se svoji podstatou podobá životu, ve kterém nikdy 

předem nevíte, co vás v něm čeká a zda to, co učiníte, bylo správné: Život je loto a maškarní 

bál, však toto je foto – a to platí dál //. V tomto pojetí života je reflektována určitá sázka 

(hazard) a nejistota z výsledku.  

 

Život může být také naopak něčím, co do hry vkládáme a nasazujeme, jak můžeme 

vidět ve frazémech hrát o život (Hall.); dát život v sázku; obětovat život; nasadit život; i kdyby 

mě to mělo stát život; jde mi o život (PSJČ).  
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 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
104

 Zagorová, H.: Já lásku znám, Areca Multimedia s.r.o., 2003 (CD). 
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V neposlední řadě může být život vyobrazen přímo jako hráč, který ovlivňuje 

průběh hry čili náš konkrétní život, který je jako hra chápán, srov. píseň Já hrachem 

házím:
 105

 Ten život můj je línej hráč / co místo hraní radši večeří //. 

 

6.1.3 ŽIVOT JE SVĚTLO 

  

Další velmi výraznou metaforou, která se v rámci konceptualizace života objevuje, je 

metafora ŽIVOT JE SVĚTLO. Světlo je se životem velmi úzce spojeno a provází člověka 

po celou dobu jeho žití hned od narození, jak již bylo zmíněno v kapitole o české lidové 

kultuře (viz kap. 5.2.1).  

 I ve vybraných písních z 60. let se setkáváme s metaforou ŽIVOT JE SVĚTLO, resp. 

s jejími modifikacemi, a to celkem třikrát. V písni od Petra Nováka s názvem Klaunova 

zpověď:
 106

 Já v mládí často podobal se vánku / a říkali mi, že mi rozum chybí / dnes, dnes 

už mám, už mám na kahánku / a vy se ptáte, proč vám to povídám? //. Podruhé v písni skupiny 

The Rebels s názvem Definitivní konec:
 107

/ Trosky a dým a život zhasíná / oheň pak 

noc jak rentgen protíná. / Pryč je vůně kvítí a sluneční zář / Nikdy nezasvítí, nikdy nezasvítí, 

nikdy nezasvítí, / zem je prokletá /. V obou případech je život pojímán jako zdroj světla, které 

když pomalu zhasíná, blíží se konec života (smrt).  

  

V písni s názvem Dnes v noci
108

 je život naopak pojímán jako něco tmavého 

(ponurého). Teprve láska k milované osobě vnese do života světlo, prozáří jej a život se stává 

šťastným:  

Ona: Jdem tmou, jdem tmou / jdem nocí bezednou / a přece slunce nás objímá // 

On: Jen můj tvůj stín / když jdeme setměním / V černých tmách život nám začíná // 

Oba: Jsi má, jsi náruč plná světla / 

On: Jsi hvězda, co sem slétla / 

Ona: Jsi klid, o kterém sním / kde vzít mám rým / až v noci čarovné // 

Oba: Splyne s tvým můj stín // 
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106
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6.1.4 LIDSKÝ ŽIVOT JE ŽIVOT ROSTLINY 

 

 Mezi strukturní metafory lze zařadit i metaforu LIDÉ JSOU ROSTLINY, resp. 

LISKÝ ŽIVOT JE ŽIVOT ROSTLINY. O vývoji člověka a průběhu lidského života se 

totiž často vyjadřujeme jako o životě nějaké rostliny, a tato skutečnost se hojně objevuje 

i ve frazeologii.  

Člověk během života nejprve něčemu odrůstá (z dětských střevíčků / kalhotek / 

sukniček / punčošek; maminčiným sukním / rukám / náručí /péči), dále vyrůstá (vyvíjí se), 

roste, a může někoho dorůst i přerůst. V určitém věku začíná patřit mezi dorost (dospívající 

mládež; SSJČ).
109

 O dospívajícím chlapci říkáme, že je to výrostek (dospívající hoch, 

zřídka děvče – klackovitý, neohrabaný; SSJČ), což je někdy chápáno v negativním slova 

smyslu.  

O někom, kdo je mladý a jeho mládí se u něho plně projevuje, říkáme, že je svěží 

(plný čerstvých životních sil a mající mladistvý / čerstvý vzhled; SSJČ); jarý; bujarý; 

kvetoucí; v květu života; v rozkvětu; rozpuku.   

Mladý člověk, který ještě není dospělý, je označován jako nezralý (který dosud 

nedosáhl plného rozvoje, definitivní podoby; nevyspělý, nevyvinutý, nehotový; SSJČ); 

nedozrálý nebo zelený, u dospělého člověka naopak hovoříme o vyzrálosti či zralosti (takový, 

který dosáhl vrcholného stupně vývoje; tělesně dospělý a duševně vyspělý; SSJČ). Střední 

věk člověka nazýváme zralý věk nebo zralá léta, protože to mohou být zároveň i léta 

nejplodnější. O ženách ve středním věku můžeme hovořit i jako o zralých, kvetoucích ženách 

(Hall.). Naopak starého člověka spojujeme s uvadáním; vadnutím; vysycháním; příp. řídč. 

 i mechovatěním; říkáme, že je odkvetlý nebo má dokvetlý život (Hall.).  

 

Tuto metaforu jsme našli i ve zkoumaných písňových textech v případech, kdy je řeč 

o stárnutí. Jedním z rysů, kterými se projevuje u člověka stáří, je postupné vymizení původní 

barvy vlasů, která je nahrazena barvou bílou, šedou, poeticky řečeno stříbrnou. Tento fakt je 

popisován v mnoha básních a písních, ve vybraných písňových textech z let šedesátých jej 

nalezneme v rámci metafory LIDSKÝ ŽIVOT JE ŽIVOT ROSTLINY dvakrát, poprvé v písni 

Tys to hochu všechno spískal:
 110

 Až tobě vlasy stříbrem prokvetou / můj hochu se 

stříbrnou trumpetou, věř tomu / že pak asi kdekdo z nás zazpívá ti zas // podruhé v písni 
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 dorostenec (dorostenka) – člen dorostu, cvičenec od 14. do 18. roku věku v tělovýchovných a sportovních 

organizacích (SSJČ). 
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s názvem Tvé vlasy kvetou, maminko:
 111

 Tvé vlasy kvetou, maminko, tak, jako 

jabloň z jara / a když se usměješ malinko, tak nejsi vůbec stará //. V obou případech se hovoří 

o kvetoucích či prokvétajících vlasech symbolizujících objevení se bílé / šedé / stříbrné barvy 

ve vlasech, která představuje již zmiňovaný rys stáří, jak již bylo uvedeno v kapitole o stáří 

(viz kap. č. 6.1.1). 

V jiném písňovém textu písně Schody do nebe
112

 se člověk přímo přirovnává 

ke květině na základě podobnosti dívčí křehkosti s křehkostí květiny: Ty jsi takový kvítek 

křehký / vím, že tě všechno hned unaví /, v písni s názvem Obraz smutný slečny113 se 

přirovnává žena ke květině, která zvadla, má tedy sklopenou hlavu, působí unaveně, sklesle 

a smutně: já za ten týden zvadla, co čekám u dveří / a pohled do zrcadla mě znovu udeří //. 

 V poslední písni z daného období s názvem Kočičí bál,
114

 ve které jsme 

metaforu LISKÝ ŽIVOT JE ŽIVOT ROSTLINY našli, se objevuje znění textu: Ten kočičí bál 

/ je lepší než psí nos / Život voní medem / a venku zpívá kos //. V tomto případě si však nejsme 

zcela jisti, zda se jedná rovněž o pojímání života jako určité rostliny, která sladce voní, nebo 

spíše o pojetí života jako určitého sladkého pokrmu. 

 

6.2 Orientační metafory života: opozice „nahoře – dole“ a „vpředu – vzadu“ 

  

  Jak jsme již uvedli výše, viz kap. č. 4.3.2, u orientačních metafor jde o celé systémy 

metafor, které jsou založeny na opozicích vycházejících z orientace lidského těla v prostoru 

(nahoru – dolu; vpředu – vzadu; daleko – blízko atd.). Jejich fungování vychází z naší fyzické 

zkušenosti. Co je nahoře vnímáme jako pozitivní, naopak směr dolu jako negativní.  

 

Zdraví a život je vnímáno jako něco „nahoře“ (vstal z mrtvých; je na vrcholu 

zdraví; je ve vrcholné formě) (Lakoff – Johnson, 2002, s. 27) (probudit se k životu; vzbudit / 

vyvolat k životu; PSJČ), stejně tak někdo, kdo je vědomý či při vědomí (zvedl se z dřímot; 

vstává brzy ráno; vzhůru, spáči, vstávej!). Život je tak konceptualizován metaforou ŽIVOT 

JE BDĚNÍ. 
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Oproti tomu deprese a smutek, které většinou doprovází skleslý postoj (skleslý 

= snížený, schýlený, pokleslý), společně s nemocí, která nás nutí fyzicky ležet, jsou chápány 

jako něco „dole“ (upadl do nemoci / do mdlob; zdravotně rychle upadá) (Lakoff – Johnson, 

2002, s. 27 - 28).  Rovněž stáří jako „předstupeň“ smrti je vnímáno jako umístěné „dole“, jak 

dokládají frazémy kloní se / chýlí se k hrobu; sklonil se / ohnul se k zemi; je starý na máry 

(Hall.).  

 

Stejně tak spánek (případně jeho projevy) je vnímán jako umístěný „dole“, neboť 

lidé a většina jiných savců spí vleže (upadl do spánku / do komatu; ponořil se do hlubokého 

spánku; sestoupil do říše snů; řekl to pod hypnózou; klesl do mdlob) (Lakoff – Johnson, 2002, 

s. 27).  

Se spánkem úzce souvisí i smrt, neboť mrtvý člověk má zavřené oči, je v klidu 

a vypadá, jako by spal. Smrt je tedy konceptualizována metaforou SMRT JE SPÁNEK, což 

se hojně odráží jak ve frazémech (zavřít oči navěky; ulehnout k věčnému spánku; usnout 

věčným snem; usnout navždy, zesnout; odpočívat navěky; Hall), tak v textech populárních 

písní.  

Mezi zkoumanými populárními písněmi ze šedesátých let jsme našli ukázkový 

příklad metafory SMRT JE SPÁNEK v písni s názvem Podivný spáč:
 115
 

 

 

Tam u zdi hřbitovní / 

někdo tam asi spí / 

leží tam v trávě, u hlavy kytky má /  

nechce už vstát, víckrát nechce už vstát / 

kam jen asi šel a s kým se chtěl přivítat //  

 

Boty má pokrytý / 

prachem z tý cesty zlý / 

zelený sukno v zelený trávě tlí /  

Jako by spal, leží jako by spal / 

a proč nevstane, to jenom osud ví // 

 

Je to spáč podivný /  

mé kroky neslyší / 

leží tam v trávě, celý se rosou skví /  

Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl /  

a teď tam leží, navěky v trávě spí // 

 

Někdo asi na něj čeká / 

dnem a bezesnou nocí / 
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z okna se dívá, šedin má stále víc /  

Šedin je víc a proč nejde dál / 

a proč nejde dál, to jenom osud ví // 

 

V uších mu buben zní / 

z té vřavy bitevní / 

Teď už jen leží, nemůže vstát a jít /  

Ten podivný spáč nedojde domů víc /  

ten, kdo čeká, už se ho nedočká // 

 

Teď tam spí spánkem věčným / 

k obloze vzhůru vzhlíží / 

Leží tam v trávě, u hlavy kytky má /  

Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl /  

a teď tam leží, na věky v trávě spí // 

 

  

 Smrt se běžně konceptualizuje jako spánek, a to především díky vnější podobnosti 

spícího a zemřelého (ležící poloha, nehybnost, zavřené oči). V této písni se projevuje polohou 

lehu, ze které již nelze vstát. Mrtvý člověk leží a už se nemůže zvednout a jít. Nic neslyší, 

vypadá jako by jen spal, ale ve skutečnosti spí spánkem věčným, ze kterého se člověk již 

nikdy neprobudí. 

 V jiné písni s názvem Poprava blond holky
116

 je smrt vyjádřena setnutím 

hlavy. Lidská hlava jako vrchol lidského těla je setnutím oddělena od těla, padá dolu 

a nastává smrt: Král však povel dává / a blond hlava padá / škoda je tý holky / měla právo žít 

/ ubohá / v nebi je jí možná líp //. 

 

 Kromě orientace nahoře – dole se v rámci života užívají i metafory, které jsou dány 

orientací vpředu – vzadu. O někom, kdo je mladý a je na počátku života, tvrdíme, že má ještě 

celý život před sebou / celý život ještě leží před ním, naopak o starém člověku řekněme, že 

má život za sebou (Hall.), případně má mládí za sebou. V písni s názvem Obraz Doriana 

Graye
117

 se stáří vyjadřuje metaforou MLÁDÍ JE ČLOVĚK, srov.: Visí obraz na střelnici / 

už ho nemám ráda / připomíná, že mi mládí / ukazuje záda //.   

Stejně tak budoucnost je něco, co je před námi, minulost leží naopak někde 

za námi. 
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 České a slovenské hity, Díl 5, s. 31. 
117

 České a slovenské hity, Díl 2, str. 45. 
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6.3 Ontologické metafory života 

 

6.3.1 ŽIVOT JE PŘEDMĚT: platidlo, dar, břemeno 

 

Ontologické metafory se v rámci pojímání života rovněž hojně uplatňují. Život je 

chápán jako určitý předmět, se kterým můžeme různě manipulovat a dotýkat se ho, jak 

dokládají slovní spojení položit život (za něco); vzít si život / sáhnout si na život aj. (ve smyslu 

sebevraždy) (PSJČ).  

Pojetí života jako předmětu, se kterým lze manipulovat, nacházíme i v písňových 

textech z šedesátých let, např. v písni Smutný psaní:
 118

 Otec říkal mi, že mám v osudu 

psáno / abych celej život do svejch rukou vzal //. V této písni se slovním spojením vzít 

 do rukou rozumí uchopit život tak, abychom ho mohli vědomě ovládat, jak chceme 

a potřebujeme, resp. aby náš život neřídil nevyzpytatelný osud, který nikdo nezná, ale 

abychom nad ním byli vlastním pánem.  

Jiný význam slovního spojení vzít si život můžeme vidět v písni Malý blbý 

psíček:
 119

 Zatím ten malý blbý psíček / sedí a nepřestává výt / sedí a hledí na měsíček / neví 

ten malý blbý psíček / že kvůli němu / život si vemu / protože nemám, nemám klid //. V tomto 

textu se jedná o význam sebevraždy, kdy člověk nejenom, že sám nakládá se svým životem, 

ale i rozhoduje o okamžiku své vlastní smrti. 

V některých případech může být život konceptualizován přímo jako určitý konkrétní 

předmět, viz píseň Léta dozrávání
120

 od Jiřího Suchého, ve které je však pohlíženo 

na život s humorem, nadhledem a především nadsázkou: Život je pro mě obnošená vesta / 

šedá a nudná, jak to račte znát / to říká sotva jeden člověk ze sta / a ostatní se musí smát //. 

Jednoduchým a krátkým přirovnáním k určitému předmětu můžeme vyjádřit i celkový průběh 

života či naše pocity z něj. Charakteristika a vlastnosti daného předmětu se přenáší na život 

jako celek. V tomto případě chtěl autor vyjádřit svůj pocit nudy ze života, který pro něj není 

nijak zajímavý, a nemůže ho ničím překvapit. Přirovnáním života k vestě, která je již také 

stará, „ošuntělá a okoukaná“, se zároveň dosáhne zesměšnění celého tohoto postoje k životu.  

 

Jelikož vycházíme z předpokladu, že život máme pouze jeden, vnímáme ho jako 

něco velmi cenného. V jazyce se tato skutečnost uplatňuje v rámci metafory ŽIVOT JE 

PLATIDLO (ŽIVOT JSOU PENÍZE). Život má svoji cenu, můžeme jím zaplatit, můžeme 
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 České a slovenské hity, Díl 2, s. 39. 
119

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
120

 České hity 60. let (CD 5 -Semaforské šlágry), Reader´s Digest, 2011 (CD). 
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ho utratit či mít na něm ztrátu, viz výrazy zaplatit životem; za cenu života; utratit několik 

životů; ztráty na životech (PSJČ). Může se stát také předmětem výměnného obchodu, kdy 

život dáme (ve smyslu výměny / směny) za něco jiného, jak to například vidíme v písni 

s názvem Lady Carneval:
 121

 A s ní vchází do mě hřích nepoznán / tančí v bílých 

kamaších, je můj pán / Život já bych za něj dal, ó má Lady Carneval / mám Tě rád, mám Tě 

rád! //. Slovní spojení dát život za něco jednak staví život do pozice výměnného platidla 

(výměna života za něco jiného), jednak zdůrazňuje mírů důležitosti druhého předmětu či 

věci, kterou chceme za život vyměnit. Je-li život chápán jako něco cenného, pak věc, 

za kterou chceme život vyměnit, je pro nás opravdu velmi důležitá. 

 

V rámci předmětů se dále objevuje metafora ŽIVOT JE DAR, jak dokládají výrazy 

dát / darovat život dítěti (porodit dítě) či darovat život odsouzenci (ponechat mu právo 

na život) (PSJČ).  

 

Jako další ontologickou metaforu, která je spojena se životem, bychom mohli 

jmenovat metaforu ŽIVOT JE BŘEMENO. Jako příklad uvádíme nejprve úryvek z písně Já 

hrachem házím:
 122

 Ten život můj je dlouhej trám / co žádná vzít ho se mnou netouží / 

Proč stůj, co stůj ho táhnout mám / když vím, že dívčí pomoc zasloužím //. Život je 

konceptualizován jako určitá těžká zátěž, kterou musíme sebou nosit (vláčet / táhnout)  

a na kterou potřebujeme dostatek sil, jinak bychom to nezvládli unést. Toto břemeno je 

většinou těžké (není lehké), jak už bylo zmíněno, srov. píseň Schody do nebe:
 123

 Ty si 

takový kvítek křehký, vím, že tě všechno hned unaví / na zemi, tam život není lehký, vidím, že 

tě ani nebaví //, případně ztěžkne časem pod vlivem průběhu života a okolností, které na něj 

působí, jak vidíme v textu písně Margareta:
 124

 Můj život byl jak peří / který se mění v žulu 

/ Byl z kamene / a přesto doved hřát //. V tomto textu je nejprve přirovnáním života k peří 

naznačeno, že byl průběh života lehký jako pírko, ale následně se pro nás stal zátěží a ztěžkl, 

jako by se změnil v kámen. 
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 České a slovenské hity, Díl 2, str. 49. 
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 Neckář, V.: Můj brácha má prima bráchu, Supraphon, 1999 (CD). 
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6.3.2 ŽIVOT JE VODA 

 

Do ontologických metafor řadíme i velmi výraznou metaforu vztahující se k životu, 

a to ŽIVOT JE VODA. Voda je úzce spjata s lidským životem a kulturou a společně se 

vzduchem, ohněm a zemí tvoří čtyři živly jako základní složky světa. V opozici k zemi, která 

představuje pevnost, stálost a jistotu, voda symbolizuje naopak nestálost, nejistotu 

a proměnlivost a je pro nás prototypem tekutosti, samovolného pohybu a také pomíjivosti, 

nevratnosti (Nebeská, 2006, s. 233).  

S vodou se pojí především sloveso téci, které etymologicky souvisí s pohybem, 

rychlostí a spěchem. S vodou je tedy spojováno jak sloveso odtékat, tak i utíkat, a vodou 

v pohybu se vyjadřuje pomíjivost. Utíkat může například mládí, život nebo obecně čas, který 

však spojujeme i s jinými druhy pohybu, jako například čas běží / letí (Nebeská, 2006, 

s. 233).  

Sloveso téci má i řadu synonym, která jsou však významově odstíněná a představují 

různé druhy pohybu vody, jako například voda plyne / proudí / řine se / pádí / řítí se / line se 

atd. V jejich sémantice se kromě samovolného pohybu skrývá především pravidelnost, 

rychlost a intenzita, příp. množství (Nebeská, 2006, s. 233).  

Sloveso plynout pojíme s vodou v případě, že se jedná o pomalejší a relativně 

pravidelný pohyb, jak dokládají frazémy čas plyne (jako voda); léta uplývají / ubíhají jako 

voda; uplynulý rok; mnoho vody uplynulo (ve smyslu mnoho let; PSJČ) atd. (Nebeská, 2006, 

s. 233).  

Konceptualizace života jako vody se ve slovnících a frazémech objevuje velmi často. 

Život je chápán jako určitý vodní tok (potůček života; Hall.), který teče odněkud někam 

(někam se vlévá), stejně jako život, který začíná narozením a končí smrtí. Voda obvykle 

vyvěrá z pramene
125

 (zdroje / zřídla) a této vodě „na počátku“ je připisována léčivá 

schopnost a schopnost fyzické a duševní regenerace. Tato vyvěrající voda je symbolem 

života, svěžesti a zdraví. 

Voda ve vodním toku plyne stejně, jako plynou naše léta v životě. Toto připodobnění 

nacházíme i v písni s názvem Proč je to tak:
 126

 ...snad je to tím / že život letí a léta mi 

plynou /.  

My se po vodní hladině a ve vodě pohybujeme tím, že buď plaveme, tj. vlastními 

pohyby se udržujeme a pohybujeme na hladině, nebo se plavíme / plujeme, a to na nějakém 
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 Stará představa studnice mládí se později mění v křesťanskou představu pramene života  

(Lurker, 2005, s. 60). 
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plavidle (lodička života; Hall.; bárka života; SSJČ). Sloveso plout je motivováno plynulostí 

pohybu bez překážek, naopak proplouvat lze nejen mezi překážkami, ale také například 

životem. 

 

Ve frazeologii je také důležitý směr, ve kterém se po vodě pohybujeme a odkud kam 

voda proudí. Jako proud se označuje i většinové chování. Plout po vodě / po proudu / 

s proudem / dostat se do proudu / nechat se unášet proudem jsou frazémy znamenající 

přizpůsobovat se ostatním, plout / jít proti vodě / proti proudu značí naopak jednat jinak než 

ostatní a přeplout do nových vod se objevuje ve významu změnit své jednání (PSJČ). 

 

6.3.3 ŽIVOT JE POKRM / NÁPOJ  

 

 Jednou z dalších ontologických metafor vztahující se k životu je metafora ŽIVOT 

JE NÁPOJ / POKRM . Život je chápán jako určitý nápoj, který pijeme (vychutnávat / pít 

život plnými doušky; žízeň po životě), nebo jídlo, které konzumujeme (chuť k životu). Jako 

takové může mít určitou příchuť a může nebo nemusí nám chutnat. Tuto konceptualizaci 

nalezneme v písni Kučeravý listonoš:
 127

 Hodinky mi jdou o sto let zpět / život je sladký 

jen o sto let zpátky//; a v písni Ale já musím jít:128 Čas promění tu sladkou příchuť 

vyznání, tak jak jde život, hořkou pachuť zklamání.  

 

 

6.3.4 ŽIVOT JE NÁDOBA (PROSTOR): budova, studna, ulita 

 

Mezi jedny z hlavních ontologických metafor patří tzv. metafory nádob. Tyto 

metafory vycházejí se skutečnosti, že jsme fyzické bytosti, které jsou od ostatního světa 

odděleny povrchem pokožky, a tento okolní svět vnímáme jako něco vnějšího, co existuje 

mimo nás. Každý člověk je tedy jakousi „nádobou“ s prostorovou orientací uvnitř - vně.  

Orientaci uvnitř - vně rozlišujeme i u jiných pevných objektů (např. kámen), 

přírodních prostředí (např. paseka) i látek (např. voda), které jsou ohraničeny povrchem 

a které vnímáme rovněž jako nádoby. Tam, kde není žádná přirozená hranice, si ji většinou 

sami pro sebe vytvoříme, a rozdělíme si pomyslně dané území na jeho vnitřek a povrch 

(Lakoff - Johnsnon, 2002, s. 43 - 44). 
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Z hlediska konceptualizace života se metafora nádoby velmi silně uplatňuje, a to 

hned dvojím způsobem. Prvním z nich je představa, že ČLOVĚK JE NÁDOBA ohraničená 

od okolního světa a ŽIVOT JE VÝPLŇ NÁDOBY (vjel do něho život; jako by mi v žilách 

proudil nový život; kypět / překypovat životem; muž plný života; SSJČ) nebo naopak něco, co 

v této nádobě chybí (být jako bez života; SSJČ). 

 Ve druhém případě mluvíme přímo o metafoře ŽIVOT JE NÁDOBA, která může 

být například plná (prožil jsem plný život; žít život naplno; jeho život byl naplněn starostmi 

a smutkem) nebo prázdná (život je pro něho úplně prázdný; v životě toho pro něj moc 

nezůstalo) (Lakoff – Johnson, 2002, s. 68). Jelikož je život chápán jako určitá doba / čas  

(viz kap. č. 6.1.1) a úděl / osud (viz kap. č. 5.2.2), v případně naplnění nádoby života dochází 

k jeho konci, tedy ke smrti, jak dokládají frazémy naplnění života / dnů / svého času (Hall.).  

 Se životem souvisí i metafora ŽIVOT JE PROSTOR, který je chápán rovněž jako 

určitá ohraničená nádoba. Do tohoto prostoru narozením vstupujeme (vejít 

/ vstoupit / vkročit do života; vrhnout se do života; SSJČ) a to buď překročením prahu  

(na prahu života; Čerm.) nebo průchodem brány, která nám svým otevřením vstup do života 

umožňuje (brána života; brány života se mu otevírají; Hall.; Čerm.). Prostor života je velmi 

často ztotožňován se světem (tento svět; Hall.), jak dokládají frazémy (příchod dítěte na svět; 

vstup na svět / přicházet / vstupovat na svět; přišlý na svět; vzít se na světě; svět se mu 

otevírá; Hall; být na světě; chodit po světě; mít se stále k světu; Tezaur.). Smrtí z tohoto 

prostoru (světa) naopak odcházíme (vykročit ze světa; zanechat tento svět; Tezaur.) 

a přesouváme se do jiného prostoru (světa), jak dokládají frazémy odebral se na onen svět 

(euf. zemřel); dočkám se toho až na onom světě (po smrti) (SSJČ); odebrat se do krajin 

věčnosti; vejít v nebeskou harmonii; (Tezaur.).  

 Odchod ze života (ze světa) jako z určitého prostoru nacházíme v písni s názvem 

Drahý můj:129 V tom odkudsi přilétla kulka / jak už to v bitvách bývá / Byla to náhoda nebo 

osud, kdo ví / Odcházelo se mi hezky z tohoto světa / protože jsem měl v rukou tvůj dopis / 

který začínal tak hezky: Drahý můj //.   

 Prostor života bývá v písňových textech ztvárněn nejrůznějšími způsoby dle toho, 

co nám připomíná, a především jak se v něm cítíme. V písni s názvem Život je bílý 
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dům,130 která zazněla ve filmovém muzikálu Starci na chmelu, je život přirovnáván k určité 

budově, v tomto případě ke krásnému bílému domu se zahradou, který je rozlehlý a vysoký. 

Životní prostor je zde popsán jako bezpečné, klidné, světlé a čisté místo (bílá barva), které je 

rozlehlé, nijak nás neutiskuje a je pro nás domem (domovem), tedy místem, kde se cítíme 

dobře. Tato představa má evokovat především krásu a štěstí života, které pociťuje 

zamilovaný člověk: Život je bílý dům / s vyhlídkou do zahrady / k největším zázrakům / patří 

fakt, že jsi tady // Život je bílý dům / dům od pólu až k pólu / k největším zázrakům / patří, když 

dva jsou spolu // Vyrůstá ze země / a dotýká se nebe / když stojíš vedle mě / když stojím vedle 

tebe //. 

V písni s názvem Proč je to tak131 je život zobrazován z pohledu člověka 

(ženy), která je naopak zklamaná láskou. Proto je vnímán jako tmavá studně, u které se spíše 

než velikost a šířka životního prostoru reflektuje jeho hloubka a člověk se cítí být někde 

na jeho dně: Proč je to tak, proč je to tak / čí je to vlastně vinou, copak já vím / snad je to tím / 

že lesní zřízenec si našel jinou... / Život je hrozná černá studna / a hloubku pozná, jen kdo je 

u dna / Proč je to tak ... //. Toto přirovnání souvisí s orientační metaforou nahoře – dole 

(kap. č. 4.3.2), ve které štěstí je nahoře a smutek dole, srov. frazémy cítím se skleslý; upadl 

jsem do deprese; nálada pozvolna klesla; v poslední době jsem úplně na dně  

(Lakoff – Johnson, 2002, s. 27). Být u dna (dole) tedy značí smutek, neštěstí a zklamání 

ze života, které ještě v této písni zdůrazňuje obraz černé a hluboké studny.  

 V jiném písňovém textu s názvem Život je jak těsná ulita132 z filmu 

Kulhavý ďábel je život sám o sobě přirovnán ke šnečí ulitě, která evokuje prostor, který je 

velmi malý a člověk se v něm cítí stísněně. Stejně tak se však může jednat o reflexi 

ohraničení životního prostoru (mimo ulitu nemůže šnek žít, je s ní pevně spoután) či určitého 

životního údělu, který je nám přidělen (šnek se musí s ulitou „vláčet“ po celý život - srov. 

metafora ŽIVOT JE BŘEMENO, viz kap. č. 6.3.1). V písňovém textu nalezneme i zmínku 

o konci života, který opět dokládá jeho ohraničení (tečka za životem): Život je jak těsná ulita, 

jó zeptejte se šnečka / Ze života jasně vysvítá, že na konci je tečka //. Proto nežli lehnem 

popelem / lehněme na zelený pažit / Žijme pouze za tím účelem / jak co nejvíc začít //.  
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6.3.5 ŽIVOT JE OSOBA: učitel, muž, host, spáč, hráč, protivník a soupeř 

 

Mezi ontologické metafory řadí Lakoff a Johnson tzv. personifikaci, tedy situaci, 

ve které je určitý objekt specifikován jako lidská bytost a lidské vlastnosti se připisují věcem, 

které lidské nejsou, například: dostihla ho rakovina, mé náboženství mi přikazuje atd.  

(Lakoff – Johnson, 2002, s. 47, 49). 

 

 Ve vybraných písňových textech, ze kterých jsme v rámci naší práce vycházeli, je 

život personifikován velice často, a to především ve spojení s určitými slovesy, která jsou 

primárně určena lidem. Tato slovesa nejčastěji vyjadřují pohyb života, jak již bylo popsáno 

v kapitole č. 4.1, a to buď chůzi (Kdyby sis oči vyplakala, a jako moře byl tvůj žal / nikomu 

tím nepomůžeš, život půjde dál //
133

; Čas promění tu sladkou příchuť vyznání / tak jak jde 

život, hořkou pachuť zklamání //
134

) nebo běh, se kterým se setkáváme i ve frazému běh 

života (Jak ten čas utíká, jak rychle stárnem, / ty budeš maminkou už za pár let //
135

; Žízeň je 

veliká, život mi utíká / nechtě mě příjemně snít //
136

).   

 

 Dále se můžeme setkat s personifikací života jako určitou osobou, tedy s metaforou 

ŽIVOT JE OSOBA. V následující ukázce z písně Bráním se dojetí137 se jedná 

o osobu, která nás něčemu vyučuje, poučuje a předává vědomosti, jde tedy o metaforu 

ŽIVOT JE UČITEL: Jé, on to neumí, hele jak zašumí / vám se to také může stát / Jé, on se 

neučí, život ho poučí / a co víc mohl bych si přát //.
138

  

 Stejně jako lidská bytost se může život k člověku nějakým způsobem zachovat 

a zaujmout k němu určitý postoj, a to buď pro člověka příjemný, nebo nepříjemný, jak 

vidíme z písně s názvem To vadí139: Nejlíp se máš, dokud ležíš v kočárku / to se život 

nejvíc usmívá /; a z písně Hello, Dolly140: Život mě skříp, Eddie / chci žít líp, Freddie /.  

                                                 
133

 Kdyby sis oči vyplakala, Další fláky ze šedesátech let 2, 2000 (CD). 
134

 Ale já musím jít, Kubišová, M.: Zlatá šedesátá,m Supraphon, 2012 (CD). 
135

 Tvé vlasy kvetou, České a slovenské hity, Díl 2, s. 32. 
136

 Slavíci z Madridu, Rebelové / ... co se do filmu nevešlo, Písničky z let šedesátých, 2002 (CD). 
137

 Rada, P.: Nejvýznamnější čeští textaři české populární hudby (1963-1967), Supraphon, 2012 (CD). 
138 Život je tedy konceptualizován jako zdroj informací, vědomostí a zkušeností, a tyto informace obdržíme od 

života, který je chápán buď jako osoba, která nám je předává, čili učitel, nebo jako instituce, ve které můžeme 

tyto informace získat, tedy škola (srov. frazém škola života; Čerm.). V jiném případě je život pojímán jako 

společenský proces (PSJČ), ve kterém se snažíme dobře uplatnit (uplatnit se v životě; SSJČ), a proto se na něj 

musíme dobře připravit, srov. frazémy učit se pro život a odnést si ze školy něco do života (SSJČ). 
139

 Hity 1969, Supraphon, 1994 (CD). 
140

 Další fláky ze šedesátejch let 2, 2000 (CD). 
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 V písni s trefným názvem Blues o tom, že život je chlap
141

 je život 

zároveň konceptualizován jako osoba, od které můžeme i něco získat, ale která nám zároveň 

může i něco vzít: Život je chlap / co může brát i dávat / má vrásku napsanou okolo oka / Umí 

se smát na holku uštvanou / že toká / potom ji klidně nechá plavat //. 

Tato metaforická vyjádření využívají opět personifikace a mají zobrazit průběh 

lidského života, který je k člověku buď přívětivý, nebo naopak.  

 

 V některých písních z let šedesátých jsme našli případy, kdy je život přirovnáván 

přímo k nějaké osobě v mužském rodě na rozdíl od smrti, která je ve folklorních textech 

zobrazována většinou jako žena (Smrt kmotřička). Jednou z nich je již zmiňovaná píseň 

s trefným názvem Blues o tom, že život je chlap
142

. V této písni je život 

přirovnán k muži (chlapovi), po kterém každá žena touží, kterého má ráda a o kterého 

stojí: Život je chlap / po kterým každá blázní / pro jeho ramena a úzký boky / Pro jeho hlas, 

co něco znamená / když zazní / a dělá holky jasnooký //. Život je tak konceptualizován jako 

něco líbivého a jako idol naší touhy.  

 Ke konci písně je život přirovnáván k osobě hosta. V této metafoře ŽIVOT JE 

HOST se skrývá skutečnost, že život přijde, ale zároveň po nějaké době zase odejde, stejně 

jako host, který k nám přišel na návštěvu a v momentě jeho odchodu návštěva končí (nastává 

smrt). Život je chlap / co není pro mě cizí / von není dobrej host / Proč mám ho ráda? / děsí 

mě hlas, co jednou řekne dost / a zmizí / Bojím se vidět jeho záda //.  

 

 Ačkoliv jsme již dříve v rámci orientačních metafor uvedli, že smrt je 

konceptualizována jako spánek (něco, co je „dole“) a život jako bdění (něco, co je „nahoře“), 

mezi písněmi z 60. let minulého století jsme našli naopak text s názvem Já hrachem 

házím
143, ve kterém je život pojímán jako spánek, v našem případě personifikován jako 

spící člověk, resp. spáč: Já hrachem házím na zeď lásky jen / já hrachem házím na zeď lásky 

jen // Ten život můj je zvláštní spáč / co žádnej sen mu spánek nezčeří /. Metaforické vyjádření 

života jako spícího člověka, má zobrazovat především „nečinnost“ života a poukázat na úsilí, 

které musí člověk sám vyvinout, aby dosáhl v životě toho, co chce. „Nečinnost“ života je 

naznačena ještě dále v pokračování této písně, ve kterém je život přirovnáván k línému hráči, 

který opět nevyvíjí žádnou aktivitu: Ten život můj je línej hráč / co místo hraní radši večeří //

 Motiv „nečinnosti“ samotného života a skutečnost, že pokud chceme v životě něčeho 

                                                 
141

 Kubišová, M: Zlatá šedesátá, Supraphon, 2012 (CD). 
142

 Kubišová, M: Zlatá šedesátá, Supraphon, 2012 (CD). 
143

 Neckář, V.: Můj brácha má prima bráchu, Supraphon, 1999 (CD). 
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dosáhnout, musíme se o to sami snažit, se objevuje i v písni s názvem Buď pořád se 

mnou
144: V životě asi žádná víra / samotná zámky neotvírá / vím, že se musím za ní prát / prát 

se i s tím, co mě svírá //.  

 S tím souvisí i pojetí života jako osoby, se kterou je nutné se poprat, abychom 

zvítězili a dosáhli svého, čili jakéhosi našeho protivníka a soupeře, jak dokládáme písní 

s názvem Vyvěste fangle:145 Vyvěste fangle na tingltangle / protože teď se budem smát / 

Ten kdo se řehce / mračit se nechce / ten bude lehce s životem se prát //.  

 

 V  rámci zkoumaných písní z 60. let je tedy život konceptualizován jako osoba 

v mužském rodě (v kontrastu ke smrti, která je zobrazována jako žena), jako chlap (idol 

touhy), u kterého se reflektuje především vzhled a části lidského těla (krk, ramena, boky, 

záda, vrásky, hlas), lidské činnosti (brát, dávat, smát se, říkat, hrát), vlastnosti (lenost 

a prolhanost: A já mu věřím, i když je prolhanej / tak jako víno v láhvi opletený
146

) a fyzické 

potřeby, jako přijímání potravy (večeřet) a spaní (spáč). Tento muž je zároveň i hostem, 

který vykoná návštěvu a zase odejde, i když bychom si přáli, aby zůstal. 

Zároveň se jedná o člověka, který budí respekt a obavu, neboť je to pro nás 

protivník, se kterým se musíme poprat, soupeř a hráč. 

 

 

 

 

6.3.6  ŽIVOT JE ZVÍŘE: pes 

 

Ve frazeologii se velmi často setkáváme s frazémy, ve kterých se průběh lidského 

života a jeho charakterové vlastnosti zobrazují pomocí přirovnání k životu určitého zvířete, 

jako například život kočičí / kočičí život / život kočky (ve smyslu tuhý, dobrý, odolný), psí 

život (ne příliš šťastný), jepičí život (velmi krátký), život na draka (ne příliš šťastný) atd.  

Tato přirovnání týkající se lidského života se velmi často objevují i v populárních 

písních ze šedesátých let minulého století a většinou se jedná o přirovnání k životu psa. 

Ačkoliv je pes tzv. nejlepším přítelem člověka a evokuje především věrnost, v rámci JOS je 

naopak v přirovnáních nejčastěji spojován s negativními významy (Janovská, 2010, s. 39).  

                                                 
144

 Hity 1964, Supraphon, 1992 (CD). 
145

 Hity 1962, MF Dnes, 2010 (CD). 
146

 Blues o tom, že život je chlap, Kubišová, M: Zlatá šedesátá, Supraphon, 2012 (CD). 
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Pes je paradoxně chápán jako prašivé, nízké a bitím či nadávkami ponižované zvíře, 

srov. frazémy být na někoho jako pes; cítit se (někde) jako prašivý pes; jednat / zacházet 

s někým jako se psem / hůř než se psem; vyhnat někoho jako prašivého psa; vynadat někomu 

jako psovi / expr. seřvat někoho jako psa; zajít /chcípnou jako (prašivý) pes u cesty; zastřelit 

někoho jako psa; zkusit jako pes; zmlátit / zbít někoho jako psa; chodí / je / kouká / sedí / 

vypadá jako spráskaný pes (Janovská, 2010, s. 39).  

Ve frazeologii se rovněž objevuje skutečnost, že pes se často přivazuje k boudě 

řetězem, srov. (být) uvázaný jako ten pes (u boudy), (chovat se) jako když pustí psa ze řetězu 

/jako pes puštěný ze řetězu, trhat / škubat sebou jako pes na řetěze (Janovská, 2010, s. 39).  

 

Ve zkoumaných písňových textech se objevuje aforismus „život je pes“ rovněž 

ve smyslu života složitého, drsného a nešťastného, viz ukázky z písně Život je pes:
 147

 

Vzduch je modrým nikotinem nasycen / nový ubrus starým vínem polit / mladý muž si tyká 

s měsíce a vzlyká / život je pes a já se musím holit //; z písně Léta dozrávání:
 148

 Pro ni 

jsem došel k rozhodnutí / že život je pes, buď jak buď / a nikdo, že mě nedonutí / abych ho žil, 

když nemám chuť // z písně Sádlo na chleba:
 149

 Víc už netřeba, může se jíti /  

ba i dareba dovede snít / že život není pes a že nás láká ves / v lese se budeme mít, jé, jé, jé //; 

a z písně Modrej vřes:
 150

 Já třeba jsem pořád bez peněz / a třeba zvím, už co vím dnes / 

totiž to, že je život pes / tak půjdu pro ten vřes, o něj stát //. 

                                                 
147

 Hity 1963, Supraphon, 1992 (CD). 
148

 České hity 60. let (CD 5 -Semaforské šlágry), Reader´s Digest, 2011 (CD). 
149

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
150

 Kubišová, M: Nechte zvony znít, Singy 2, Supraphon, a.s., 1997 (CD). 



80 

 

 

6.4 Život je příběh: kniha, divadlo 

 Jednou z dalších významných metafor vztahující se k životu je metafora ŽIVOT JE 

PŘÍBĚH. O metaforickém pojetí života v lidské mysli jako určitého příběhu hovoří Lakoff 

a Johnson jako o konvenční metafoře, která je v naší kultuře hluboce zakořeněna, jak 

například dokládá frazém vyprávět svůj životní příběh; příběhy ze života (SSJČ). Život 

je strukturován jako povídkový příběh (z čehož vychází celá životopisná tradice), který má 

začátek a konec, účastníky (postavy) a jednotlivé části (epizody), které jsou vzájemně 

propojeny a tvoří jeden celek. Při vyprávění příběhu některé postavy a příhody zvýrazňujeme 

a klademe do středu zájmu, jiné odsouváme a považujeme za nepodstatné (Lakoff – Johnson, 

2002, s. 189 - 191).  

Příběh může být sdělován různými způsoby a jednou z možností je přečíst si ho 

v knize. Metafora ŽIVOT JE KNIHA patří mezi nejčastější metafory v rámci pojetí života 

jako příběhu a můžeme ji nalézt ve frazému kniha života (SSJČ), příp. zavřel knihu svého 

života (Hall).  

Kniha je obvykle rozdělena na několik kapitol, které obsahují buď jednotlivé 

samostatné kratší příběhy, nebo menší uzavřené úseky, které vytváří jeden celek. Stejně tak 

lidský život je rozdělen na menší životní etapy, které se přirovnávají k jednotlivým kapitolám 

knihy, jak dokládáme frazémem kapitola života; nová kapitola jeho samostatného života 

(SSJČ).  

Autorem „knihy života“ je v běžné komunikaci samotný osud, který náš život píše 

a na kterém záleží, jaký životní příběh si pro nás přichystá a vymyslí, jak dokládá píseň 

s názvem Bílá stuha:151 Už starý písmák osud může psát / pár zlatých vět, co dávno 

každý zná / A bílá stuha věkem může vlát, jen tak vlát //. Existuje však i opačná představa, 

ve které je osud chápán ne jako autor příběhu, ale jako samotný příběh života, který je do 

knihy vepsán, jak dokládá frazém kniha osudu (SSJČ). Metaforu ŽIVOT JE KNIHA 

můžeme nalézt i v písňovém textu s názvem Smutný psaní:
152

 Otec říkal mi, že mám 

v osudu psáno / abych celej život do svejch rukou vzal //.  

                                                 
151

 Kubišová, M: Zlatá šedesátá, Supraphon, 2012 (CD). 
152

 Hity 1965, Supraphon, 1992 (CD). 
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Z hlediska konceptualizace života se často objevuje i metafora ŽIVOT JE 

DIVADLO (PŘEDSTAVENÍ). Divadlo je prostor, kde se předvádějí dramatická díla 

(SSJČ). Stejně jako lidský život, který se odehrává v určitém čase, prostoru a který je 

rozdělen na menší úseky neboli etapy života, tak i divadelní hra se odehrává ve vymezeném 

časovém rozpětí a v daném prostoru, kterým je převážně divadlo, resp. jeviště, a dělí se 

na jednotlivá dějství (jednání). Lidský život (životní příběh) je prožíván „účastníky“ (lidmi), 

kteří žijí své životy, představení (divadelní příběh) je hrán herci, kteří ztvárňují určité postavy 

z příběhu. Herci se musí naučit své role a dle svých schopností a kvalit odehrají dobře či 

špatně divadelní představení, stejně jako člověk prožije svůj život. Přenesené nahlížení 

na lidské jedince jako divadelní herce s určitou rolí se odráží i ve frazémech hrát významnou / 

podružnou roli (přen. mít značný / malý význam, vliv); dohrát roli (přen. řidč. přestat mít 

význam / vliv; nebýt už brán v úvahu); vypadnout z role / splést se v roli (přen. zmást se, 

ztratit jistotu); octnout se v roli mouřenína (sklidit za své úsilí nevděk) (SSJČ).  

Představa života jako prostoru divadla s herci se v populárních písních objevuje 

často, jak dokládáme úryvky z písně s názvem Klaunova zpověď:
153

 Říkalo se o mně, že 

prý jsem hrubý / drzý a hloupý, nic prý mi nevadí / vám lidem, vám se to mluví / já však byl 

šašek a musel jsem se smát //. Po celý svůj život rozdával jsem smích / měl jsem rád lidi a žil 

jsem pro potlesk / A snad jsem taky, snad taky trochu zpych, / přesto bych rozdal všechno, co 

jen mám //. V tomto textu se jeho interpret přirovnává právě k herci (šaškovi), který hrál 

určitou divadelní roli, a proto se musel celý život přetvařovat. S příchodem stáří však šašek již 

svoji masku smíchu odkládá a chce být sám sebou: Teď už mi líčidla rozežrala tvář / a maska 

smíchu navěky mi spadla / tam v dáli vidím, vidím slunce zář / já za tím sluncem musím jít //. 

Stáří (případně blížící se smrt) je konceptualizováno jako konec představení (neboli 

předposlední / poslední fáze života), ve kterém hra končí a padá opona: Dohrála hudba, 

opona spadla / alespoň dneska chci lidskou hrdost mít // Však nemám nic, mě zbyl jenom stesk 

/ tak běžte všichni pryč, já chci umřít sám //.  

 V písni C´est la vie154, kterou nazpíval Karel Gott, je život pojímán spíše jako 

pěvecké nebo koncertní představení, ve kterém je hlavní postavou zpěvák doprovázený 

hudbou. Stáří je zde opět přirovnáno ke chvíli, kdy interpret dozpívá svoji píseň, dohraje 

hudba, spadne opona a představení (bál) končí: Až jednou na rohu oslovím děvče / a začnu 

o lásce pět / a ona řekne mi: pěvče / kéž by vám bylo míň let // Až jednou budu u konce mé 
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 České a slovenské hity, Díl 2, s. 37. 
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 To byl váš hit! Léta šedesátá, Sony Music / Bonton s.r.o., 1998 (CD). 



82 

 

písně / až ticho ovládne sál / ze tváří vyčtu vám výsměch / až budu stát opodál // Až jednou za 

noci nebo i za dne / srdce mé zpomalí klus / až náhle opona spadne / až hudba dohraje blues 

// Řeknu c`est la vie, c`est la vie / tímto končí bál, a to mě nebaví, nebaví / hrajte ještě dál, 

naposledy //, srovn. frazém dozpívat svou písničku; odejít z jeviště (Tezaur.). 

 

 Jak vidíme z uvedených písňových textů, v rámci chápání lidského života jako 

příběhu a metafory ŽIVOT JE DIVADLO je reflektována především představa, že hrajeme 

v životě určitou roli, při které si nasazujeme masku a používáme líčidla, abychom skryli 

vlastní tvář. Vše v životě děláme za účelem potlesku, který bývá na konci celého představení 

jako zhodnocení úspěšného či neúspěšného ztvárnění hry či postavy, kterou hrajeme (prožití 

života). Stáří je prezentováno jako konec představení, při kterém nastává ticho v sále, 

dohraje hudba a především padá opona, která představuje definitivní konec divadla.  

Jednotlivé příběhy, ať už napsané nebo zahrané, mívají podle svého průběhu různá 

žánrová zaměření, mluvíme tedy o příběhu historickém, romantickém, detektivním, 

kriminálním atd. Stejně tak lidský život můžeme přirovnat dle jeho průběhu k určitému 

literárnímu žánru, jak vidíme v písni  Kdybych měl salaš:155 Kdybych měl salaš 

s ovečkama / a za ní malou studánku / kdybys tam se mnou žila sama / jak v idylickém 

románku // A k tomu horské panoráma / modré a bílé údolí / život by dávno nebyl drama / byl 

by jak sen, co nebolí // Přeju ti salaš s ovečkama / modré a bílé údolí / můj život vždycky bude 

drama / co zabolí a přebolí... //.  

 

6.5 Představová schémata spojená se životem 

 

6.5.1 SCHÉMA CYKLUS – Metafora ŽIVOT JE CYKLUS: den, roční období, kolotoč 

 

Jedním ze základních představových schémat v kognitivní lingvistice je schéma 

CYKLUS, které vychází z lidské zkušenosti s pravidelně se opakujícími procesy 

(Lakoff, 2006, s. 131 – 133). I lidský život je v rámci JOS vnímán prostřednictvím schéma 

cyklus, jak dokládá i frazém koloběh života (koloběh je definován jako pohyb dokola / 

v uzavřeném kruhu; oběh; ustavičné střídání / opakování; SSJČ).  
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 Neckář, V: Světská sláva – polní tráva, Bonton, 1997 (CD). 



83 

 

Život, resp. průběh života, je v lidské mysli konceptualizován jako den. Z této 

představy vychází v rámci schéma cyklus i metafora ŽIVOT JE DEN. Lidský život se chápe 

jako časový úsek rozdělený na několik etap (dětství, mládí, dospělost, stáří a konec života čili 

smrt) a tyto etapy se často označují jako jednotlivé fáze dne. Dětství a mládí je chápáno jako 

ráno nebo jitro života, kdy pro nás den (život) začíná. Dospělost je nazývána polednem  

a o dospělém člověku lze říci, že je v poledni nebo na poledni života (resp. v půlce  

dne – života; Hall.). Stáří je pojato jako večer, podvečer nebo dokonce předvečer smrti 

a o někom, kdo je starý, se dříve říkalo, že se ocitl na večerní straně života. Smrt se často 

chápe jako noc (Hall.). 

Den je charakterizován jako časový úsek 24 hodin (zpravidla od půlnoci do půlnoci), 

nebo doba od východu do západu slunce, od rána do večera, doba slunečního světla (SSJČ). 

Lidský život se skládá z prožitých dnů, které často zastupují celý život, případně určitou jeho 

část, jak dokládáme frazémy dny mladosti; za našich dnů (za našeho života); trávit své dny 

na venkově (svůj život); jeho dny jsou sečteny / spočteny (brzy zemře); bibl. jeho dnové se 

naplnili (zemřel) (SSJČ). 

Vyobrazení života rozděleného v naší mysli na dny nalézáme i v písňových textech, 

jako například v písni Co bude dál:
156

 Co bud dál, život je dlouhý / mé dny jsou jako líný 

proud //; nebo v písni s názvem Obraz smutný slečny:
157

 A jen černej kocour hlídá  

den / A barvou je mu podoben / Dny letí za sebou jak hejno labutí / proč jejich křídla zebou, 

proč stojím bez hnutí /. 

 

Mezi další metafory uplatňující se v rámci schéma cyklu týkající se nazírání na lidský 

život je metafora ŽIVOT JE ROČNÍ OBDOBÍ. Stejně, jako tomu bylo v rámci vnímání 

života jako dne, je tomu i ve vnímání života jako ročního období. 

Jak jsme již zmínili výše, lidský život je rozdělen na několik životních etap, 

tj. dětství a mládí, dospělost, stáří a smrt, a tyto fáze života jsou spojovány s jednotlivými 

ročními obdobími. Mládí je chápáno jako jaro života, básnicky Vesna (ve slovanské 

mytologii bohyně života, mládí, lásky a jara). Člověk je mladý, svěží, plný energie, 

v rozkvětu a na počátku svého života. Dospělost neboli střední věk vnímáme jako léto života, 

ve kterém jsme plni síly a prožíváme nejlepší roky svého života. Stáří chápeme jako podzim 

nebo básn. podzimek života. Jedná se o pozdní období, sklonek života či dobu těsně před 
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 Největší české hity 1965-1969, Edice AHA, Supraphon (CD). 
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 Největší hity 1668, Prague Promotion, 1968 (CD). 
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smrtí, kdy se již pomalu „ukládáme k spánku“ (smrti). O podzimu života zpívá i Karel Gott 

v písni s názvem Čas růží:
 158

 Až jednou v zrcadle objevím ve vlasech bílou / dojde mi 

neklamně, že na mě podzim už dých / Koupím sto růží / odpusť mi Bože / i tenhle poslední 

hřích //. 

Smrt je spojována se zimou, posledním z ročních období, které značí chlad, sníh, 

klid, ticho, a nečinnost (Hall.), v rámci zkoumaných písňových textů také krutost 

a nelítostnost, se kterou připravuje lidi o jejich životy, srov. píseň Blázen a dítě:159  

 

Blázen a dítě, dva lidé prostí /  

brodí se sněhem zimní krajinou /  

Blázen a dítě promrzlých kostí /  

určitě během zimy zahynou //  

Nejtěžší vločky, které kdy spadly /  

snesly se na ně s krutou radostí / 

Nejtěžší vločky tiše se kladly /   

na bílé skráně, vnikly do kostí //  

 

Kam asi míří ukrutným mrazem /   

sněhem a ledem podivný pár /  

Kam asi míří… Sníh padá na zem /  

Dítě je bledé, blázen je stár // 

Blázen a dítě prošli tím krajem / 

lhostejných lidí v onen zimní čas / 

Blázen a dítě… Kdo z vás má zájem / 

ať jde a vidí, co dovede mráz // 

Představu života jako cyklu výstižně dokládá píseň s  názvem Život je 

kolotoč
160 z filmového muzikálu Starci na chmelu, kterou zde uvádíme, a to jak 

ve významu života lidského jedince, tak ve významu života jako obecné biologické existence. 

 Jak už z názvu písně vyplývá, život je přirovnáván ke kolotoči na pouti. Samotný 

kolotoč již evokuje představu otáčivého kruhového zařízení (SSJČ), tedy něčeho, co je 

v pohybu, co se „točí v kruhu“ a co se opakuje. Nasednutí představuje vstup člověka do života 

narozením, vystoupení značí odchod ze života, neboli smrt. Během jízdy nevíme, co nás čeká 

(jaký je náš osud), ale víme, že večer zábava končí, pouť se „bourá“ a my musíme odejít 
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 Hity 1968, Supraphon, 1994 (CD). 
159

 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
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 Suchý, O.: Písničky z muzikálů a hudebních filmů, 1. Díl, G + W, s.r.o., 1999, s. 104. 
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(smrt). V textu se také odráží konceptualizace průběhu života jako dne, kdy smrt je 

přirovnávána ke konci dne, tedy k večeru.  

Z pohledu na život jako na biologickou existenci je trefně vybráno téma pouti ve 

smyslu „zábavního parku“ a kolotoče. V závěru písně se sice uvádí, že pouť se večer „bourá“ 

(konec života jedince), ale ze zkušenosti víme, že se následně přesune na jiné místo, opět se 

postaví, a znovu se začínají rozjíždět atrakce (kolotoče), na které nasednou noví lidé, 

ze kterých se postupem času opět stanou starci a odejdou. Jedná se tedy o určitý cyklus, který 

se neustále opakuje.  

Život je kolotoč, kolikrát s tebou točí / 

že ani nevíš proč, jen vyvaluješ oči / 

 

Člověk si naskočí a neví, kam to jede / 

a žádnej průvodčí to říci nedovede // 

Je marný snažení – všech, co dávají rady / 

vy sami, vážení, nevíte, proč jste tady / 

 

Vždyť je to prostinké / 

jen pro chytrého arci / 

dospělí, dětinští / 

a dítka jsou dnes starci // 

 

Moudrej se nermoutí a fiškus není šťoura / 

jsme zkrátka na pouti, která se večer bourá - // 

 

 

 

6.5.2 SCHÉMA CESTA – Metafora ŽIVOT JE CESTA 

 Cesta neboli zdroj – cesta – cíl je dalším ze základních představových schémat, jak 

uvádí Lakoff (Lakoff, 2006, s. 131 - 133). Toto schéma se velmi silně uplatňuje v našem 

nazírání na život, který je jako cesta pojímán, jak dokládají i frazémy životní cesta / cestička; 

cesta / cestička životem (Hall.; Čerm.). Její začátek (zdroj) spatřujeme v narození, kterým 

na tuto cestu vstupujeme, její konec (cíl) se promítá do smrti, kdy z této cesty odcházíme. 

Člověka, který prožívá svůj život, vnímáme jako cestujícího po této cestě, a jeho ušlá 

vzdálenost se promítá do délky prožitého času. Průvodci se promítají do rádců 

a spolucestující do lidí, se kterými svůj život sdílíme (Turner, 2005, s. 124).  

Jak jsme již výše uváděli, život ve smyslu doby, kterou trávíme na tomto světě, je 

stále v pohybu a „plyne“. To však neznamená, že my bychom byli nečinní a zůstávali 
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na místě, naopak. Po cestě životem kráčíme, překonáváme na ní různé překážky (životní 

nesnáze) a pohybujeme se po ní stále dopředu k našemu cíli, který je opět vnímán jako smrt, 

srov. píseň Melancholické blues
161

, v jejímž textu se však opět odráží nadhled 

a humor, se kterým je psána: Život je cesta, která změnila se v těsto / já však tou cestou půjdu 

bez protestů přesto / půjdu a upadnu, jsa vděčen gravitaci / za trochu odpočinku, na poslední 

štaci //.  

  Důležitý je pohyb po této cestě, který by se dal přirovnat k putování. Proto je 

samotná cesta či pohyb po této cestě nazýván poutí, jak nacházíme i ve frazémech pouť 

života; pozemská pouť (Hall., Čerm.). V rámci schématu cesta může mít tato cesta různé 

podoby. Lze ji zobrazit například jako silnici, dráhu (životní dráha / dráha života; Čerm.) 

nebo třeba železniční trať, jak je tomu v písni z muzikálu Starci na chmelu s názvem 

Milenci v texaskách:162  Až vám to je či není milé / měla ho ráda, měl ji rád / A bylo 

by dost pošetilé, pro život hledat jízdní řád // Tak jeden mladík s jednou slečnou / se spolu 

octli na trati / Kéž dojedou až na konečnou / kéž na trati se neztratí //. V této písni se kromě 

samotné metafory života jako železniční trati reflektují i další atributy cesty vlakem, jako je 

jízda, tedy určitý pohyb odněkud někam, daná pravidla pro tuto jízdu v podobě jízdního 

řádu, a také jednotlivé mezníky (zastávky) s koncem cesty (konečná zastávka, na které musí 

člověk vystoupit).  

V rámci metafory ŽIVOT JE CESTA představuje konec cesty smrt, jak jsme si již 

uvedli, potažmo hrob, kam každý z nás směřuje a kam nevyhnutelně dojde, srov. píseň 

s názvem Blázen a dítě:163 Šlépěje tiché po nich tu zbyly / neštěstí dýše z dojemných 

stop / Šlépěje tiché kráčejí k cíli / kráčejí tiše, cíle je hrob //. V tomto textu se opět odkazuje 

na atributy cesty jako je pohyb po cestě (kráčeti), to co po nás na cestě zůstane (šlépěje 

a stopy) a cíl cesty. Samotná smrt je vnímána jako odchod, jak opět dokládáme písňovým 

textem Drahý můj:164 V tom odkudsi přilétla kulka / jak už to v bitvách bývá / Byla to 

náhoda nebo osud, kdo ví // Odcházelo se mi hezky z tohohle světa…/ a uložením zemřelého 

do hrobu se uskutečňuje jeho poslední cesta, jak vyplývá z frazému doprovodit někoho 

 na poslední cestě ve smyslu zúčastnit se jeho pohřbu (SSJČ).  
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 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
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 České a slovenské hity, Díl 5, s. 39. 
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 Suchý, J. & Šlitr, J.: Semafor, léta šedesátá, Supraphon, 2011 (CD). 
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 Z lidové kultury, která silně ovlivňuje náš JOS, máme dochovanou představu, 

že v lidském těle sídlí duše, která po smrti odchází buď do nebe, nebo do pekla, dle toho, 

jakým životem člověk žil. Proces umírání je tedy chápán jako nástup na další cestu a to cestu 

na věčnost (SSJČ) – do „nebe“ – v kontrastu k pozemské cestě (cestě životem). Jelikož nebe 

je prostor kdesi nahoře nad námi, musí se do něj lidská duše nějakým způsobem dostat, 

nejčastěji doletět, srov.: píseň Letěla bělounká holubička
165

: Duše skvělá, kam si chtěla / 

chtěla jsem doletět do nebíčka // Doleť si dušičko až do nebe / já půjdu k děťátku místo Tebe//. 

 Ve zkoumaných písňových textech duše často stoupá do nebe pomocí nějakého 

prostředku. Na základě písňových textů z 60. let je v jazykovém obrazu světa tímto 

prostředkem most, jak dokládáme písní Prázdnej den:166 Čtyři se v slunci utopíme / až 

pak řeknu já dost / pak ti do nebe postavíme / ze snů duhovej most //; výtah, jak vidíme 

v písni Imperial blues:167 ... ale ty sny plné samých dveří / věčně ho provázejí / a on 

pak celý smutný věří, a tolik ho to tíží / že i nebe samá chodba je a že prý jede do ráje / 

nebeskou zdviží... //; a schody, jak dokládáme úryvkem z písně s výstižným názvem Schody 

do nebe:168 Postavím schody pro Tebe / zkrátka musíš jít do nebe / abys tam žila, hm, hm, 

a šťastná byla / v ráji kde jsou jen andělé //; a úryvkem z písně Bedna od Whisky:169 Tak 

kopni do tý bedny / ať panstvo nečeká / jsou dlouhý schody do nebe / a štreka daleká / 

do nebeskýho baru já sucho v krku mám / tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám //.  

Naproti tomu způsob, jak se dostávají duše do pekla, se již v písňových textech příliš 

nezobrazuje. Peklo je oproti nebi prostor někde dole pod námi, do kterého se člověk může 

propadnout (propadnout se do pekla). Ve vybraných písních z 60. let jsme našli představu 

o příjezdu koňského trojspřeží, které si pro člověka (lidskou duši) přijede, aby ho dopravilo 

do pekla, jak vidíme z písně Jean:170 Ve snu ďábel ho prý hlasem záhrobním / zve na 

pekelný flám / Horká smůla a dým / Oheň plápolá a tam v kotli on sám // Tak vstávej, Jean, 

máš venku trojspřeží / Vstávej, duše tvá peklu náleží / Vstávej, Jean, už nelze takhle žít dál //. 

Tuto představu nalezneme například i v pohádce S čerty nejsou žerty.
171
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7. Závěr 

V této práci jsme se zaměřili na pojem ŽIVOT a pokusili jsme se o jeho 

konceptualizaci v rámci českého jazykového obrazu světa na základě přístupů kognitivní 

lingvistiky. Z  křesťanského pohledu na svět, české lidové kultury, jazykových konotací, které 

nalézáme ve výkladových a frazeologických slovnících a písňových textů českých 

populárních písní 60. let minulého století, jsme vymezili sémantické okruhy a pojmy, které 

s pojmem ŽIVOT v češtině souvisí. 

Konceptualizaci života jsme popsali z hlediska představových schémat a metafor, 

které jsou v kognitivní lingvistice považovány za základní prostředek fungování a utváření 

lidského konceptuálního systému. V rámci metafor jsme vycházeli z jejich rozdělení dle 

Lakoffa a Johnsona na metafory strukturní, orientační a ontologické. 

Na základě zkoumaných písňových textů jsme zjistili, že život je metaforicky 

pojímán jako určitá vymezená doba (doba života; PSJČ) neboli čas (vyměřený čas života; 

PSJČ), která je ohraničena narozením a smrtí (od kolébky do rakve / hrobu; Hall.), a u které je 

důležitý její „pohyb“ (plynutí), vyjádřený převážně slovesy, která jsou primárně určena lidem 

a která vyjadřují druh a rychlost pohybu (jde / běží / utíká / letí). 

Personifikace života bývá obecně velice častá. Život může být na základě 

frazeologických přirovnání chápán jako zvíře, ve zkoumaných písňových textech nejčastěji 

pes, nebo je pojímán jako osoba v mužském rodě (oproti smrti, která je konceptualizována 

jako žena), a v rámci písňových textů může být konkretizován přímo jako určitá postava 

(oproti lidové kultuře, ve které obvykle život konkretizován není, na rozdíl od  

smrti – kmotřička Smrt), jako například učitel, který nás něčemu učí a předává nám 

informace, muž, kterého obdivujeme a pro kterého chceme žít, host, jenž přijde a po nějaké 

době zase odejde, protivník, který nám klade překážky a se kterým je třeba se poprat, 

či hráč, který s námi hraje hru. 

Jednou ze základních strukturních metafor je právě pojetí života jako hry, kdy se 

může jednat o hru dětskou, společenskou nebo i hazardní, ve které něco sázíme, vyhráváme 

či prohráváme, a ve které hraje hlavní roli risk, štěstí a náhoda. 
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Život se dále vymezuje jako určitý prostor na zemi (pozemský život; čas trávený 

na zemi; PSJČ; Hall.) či na světě (spatřit světlo světla; příchod dítěte na svět; sejít ze světa; 

loučit se se světem; SSJČ.), který může nabývat různých podob dle toho, jak se v něm cítíme, 

jako například rozlehlý dům či stísněná ulita. Po smrti se lidská duše vydává na cestu 

(poslední cesta; cesta na věčnost; SSJČ) a přesouvá se pomocí různých prostředků (most, 

schody, výtah, let) do jiného prostoru (onen svět; SSJČ), aby zde žila život další (posmrtný 

život; záhrobní život; život věčný / druhý / onen; Hall.).  

V rámci představového schéma cesty je život konceptualizován právě jako cesta 

s nějakým začátkem (zdrojem), který spatřujeme v narození, a koncem (cílem), který značí 

smrt. Smrtí končí pozemská cesta (nazývána též poutí či dráhou) a je následována již 

zmiňovanou cestou na věčnost. 

V lidské mysli je lidský život pojímán rovněž jako určitý příběh (vyprávět svůj 

životní příběh; SSJČ), který má začátek a konec, účastníky (postavy), jednotlivé části 

(epizody), tvoří jeden celek a může být sdělován například prostřednictvím knihy (metafora 

ŽIVOT JE KNIHA - kniha života; kapitola jeho života; SSJČ) nebo divadelního představení 

(metafora ŽIVOT JE DIVADLO – hrát významnou roli; dohrát svoji roli; SSJČ). 

Mezi hlavní ontologické metafory patří chápání života jako určitého předmětu, 

se kterým můžeme manipulovat a dotýkat se ho (položit život; vzít si život; sáhnout si 

na život; SSJČ) a který může být konkretizován přímo jako určitá věc, například platidlo, 

tedy něco, co má cenu, můžeme s tím zaplatit nebo to utratit (zaplatit životem; za cenu života; 

utratit několik životů; SSJČ), dar (dát / darovat život dítěti; darovat život odsouzenci; PSJČ) 

či břemeno, které pro nás představuje určitou zátěž. 

Další výraznou metaforou je pojetí života jako vody, resp. vodního toku (potůček 

života; řeka života; SSJČ), který symbolizuje nestálost, nejistotu a proměnlivost a u kterého 

se klade důraz především na jeho samovolný pohyb dopředu (čas plyne; léta ubíhají jako 

voda; PSJČ), který značí pomíjivost a nevratnost. 

Z hlediska konceptualizace života se také velmi silně uplatňuje metafora života jako 

nádoby s prostorovou orientací „uvnitř“ a „vně“. V prvním případě je život chápán jako 

nádoba, která může být plná (prožít plný život; žít život naplno; život byl naplněn; PSJČ) 

nebo prázdná (život je pro něj prázdný; PSJČ), ve druhém případě je za nádobu považován 
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člověk a život je výplní této nádoby (muž plný života; vjel do něho nový život; v žilách mu 

proudí nový život; SSJČ).  

Lidský život je rozdělen do několika menších etap, mezi hlavní patří dětství, a mládí 

se stářím, které stojí v lidské mysli proti sobě v opozici. Dětství představuje v rámci JOS 

nejšťastnější období života a je charakteristické dětskými hrami, hračkami, představivostí 

a fantazií. Mládí je připisován především elán, energie, neklid a obecně pohyb (v 60. letech 

20. století představovaný zejména tancem), nezkušenost a tělesný i duševní vývojem. 

V rámci představového schéma cyklu, které se v nazírání za život silně uplatňuje, chápeme 

mládí díky jeho vlastnostem jako jaro života, ve kterém se vše probouzí k životu (metafora 

ŽIVOT JE ROČNÍ OBDOBÍ) a rovněž jako ráno či jitro života, které představuje začátek 

dne (metafora ŽIVOT JE DEN). Mládí je také obdobím zamilovanosti a prvních lásek. 

Mezi atributy stáří patří naopak úbytek síly a energie, změna zájmů, zkušenost a moudrost 

(poučení životem) a v této životní fázi dochází k fyzickým změnám, které jsou na první 

pohled patrné. V rámci schéma cyklu představuje stáří v kontrastu k mládí podzim života 

nebo také jeho večer.  

S tím souvisí i pojetí průběhu lidského života jako života určité rostliny, ve kterém 

člověk roste, vyrůstá a odrůstá. Na počátku života říkáme, že je mladý člověk zelený, 

nedozrálý, v květu, ve středním věku se postupně stává zralým či dozrálým, a ve stáří vadne, 

odkvétá, dokvétá či vysychá.  

Stejně jako mládí a stáří stojí v opozici proti sobě také život a smrt. Narození jako 

začátek života je vnímáno jako radostná událost a štěstí a považujeme jej za „příchod“ neboli 

„vstup“ do života, naopak smrt značí smutnou událost a je pojímána jako zánik či konec 

života a „odchod“ z něj. Narození je symbolizováno kolébkou, do které se pokládá 

novorozeně, smrt je vyjádřena hrobem, do kterého se ukládá zemřelý. Pro život je obecně 

charakteristická aktivita, energie, pohyb, ruch, teplo a světlo, neboli zdroj světla (hvězda, 

svíce) v kontrastu ke smrti, pro kterou je naopak příznačný klid, ticho, chlad, zima, tma 

a černá barva. Život představuje bdění, den a společně se štěstím a zdravím prostorovou 

orientaci „nahoře“, smrt naopak chápeme jako spánek a noc s prostorovou orientací „dole“, 

společně se spánkem, smutkem, depresí a nemocí. Všechny tyto opozice jsou rovněž 

doloženy ve zkoumaných písňových textech.  
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Na základě jazykového materiálu, se kterým jsme pracovali, se ukázalo, že písňové 

texty jsou významným zdrojem pro zkoumání jazykového obrazu světa a vypovídají 

o celkovém způsobu života lidí a jejich názorech na svět. Dokládají, jak jednotlivé věci 

vnímáme, hodnotíme a jaký k nim máme vztah.  

Texty populárních písní jsou specifické v tom, že z nich můžeme vyčíst lidský pohled 

na svět v určité době, kdy daná píseň vznikla či byla zpívána, a to především díky způsobu, 

jakým jsou tvořeny, a účelu, za kterým byly napsány (snaha zaujmout, zalíbit se, možnost 

ztotožnit se s písní). V písních se tak odráží dobové klima a jejich texty mohou obsahovat 

i mimojazykové skutečnosti, které byly v dané době aktuální, jako například příchod nových 

hudebních žánrů a tanců, který poznamenal i zkoumané písně z let šedesátých. 

 Bylo by tak jistě zajímavé na základě textů populárních písní dále sledovat, jak se 

pohled na lidský život mění v průběhu času, například po jednotlivých desetiletích dvacátého 

století.  
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