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Hlava v českém jazykovém obrazu světa

Práce kolegyně Čížkové má své kořeny ve volitelném semináři věnujícím se zkoumání 

somatismů v češtině, který diplomantka před dvěma lety navštěvovala. Promýšleli jsme v něm 

mj. teorii pojmových / významových profilů, která pak byla s ohledem na somatismy 

představena ve dvou studiích; zejména z jedné z nich (Vaňková – Vitkovskaya, 2014) 

diplomantka vychází a ověřuje nosnost teorie profilů na širším a různorodějším materiálu 

spojeném se somatismem hlava. Zatímco zmíněná metodologická studie čerpá pouze 

z (některých) jazykových dat spojených s tímto somatismem (ze souboru příznakových 

synonym a z frazeologie), rozšiřuje diplomantka své zkoumání především o data textová: 

analyzuje 500 náhodně vybraných dokladů z korpusu SYN 2010. Materiál přitom doplňuje i o 

dříve nezohledněná systémová (jazyková) data, tj. o etymologické údaje, polysémii a 

deriváty;  též rozbor frazeologie a synonym rozšiřuje o další zdroje

Práce má přehlednou a logickou strukturu, jak naznačuje už obsah. Diplomantka 

nejprve představuje širší kontext zkoumání somatismů, a to od nejširšího okruhu, jímž je 

kognitivní lingvistika, resp. ta její odnož, která vychází ze zkoumání jazykového obrazu světa. 

V dalších subkapitolkách představuje její důležitá východiska – antropocentrismus, 

bodycentrismus a tělesnost v jazyce (s níž jsou spjata např. i tzv. představová schémata). 

Odtud se dostává k částem těla a specifičnosti výrazů, které je označují – somatismů. Vykládá 

pak kognitivní přístup ke zkoumání významu, který maximálně zohledňuje určité 

mechanismy rozšiřování významu – metaforu a metonymii – a akcentuje konotace. S ohledem 

na metodologii své práce pojednává autorka v závěru teoretické části o významových 

profilech, jež byly prozatím u somatismů stanoveny – manifestace, lokalizace, funkce a gesto. 

Je patrné, že se diplomantka s odborným zázemím svého zkoumání dobře seznámila a 

pochopila provázanost jeho hlavních témat; při výkladu postupuje rozumně, uvádí informace

v kontextu své práce relevantní a vztahuje se k nim v logických návaznostech. Snad by jen 

mohla tu a tam poněkud opustit výchozí práce, tolik necitovat a odvážit se většího odstupu, 

nadhledu a samostatnějších formulací.

Následují pasáže, v nichž autorka přistupuje k vlastnímu výzkumu. Nejprve analyzuje 

bohatý materiál ze slovníků, tedy jazyková data; mezi nimi má výsadní postavení frazeologie 

– zejména na jejím základě jsou (v návaznosti na zohledňovanou studii) vymezovány 

jednotlivé profily a subprofily. Ještě předtím je však pojednáno o etymologii (na základě čtyř 

slovníků), polysémii (resp. o slovníkových definicích ze čtyř výkladových slovníků), 

synonymii (na základě Klégrova Tezauru, Hallerova slovníku a slovníku Paly a Všianského) a 

o slovotvorných derivátech a kompozitech. V každé subkapitolce je materiál ve stanovené 

perspektivě interpretován, tj. strukturovaně vztažen k jednotlivým profilům. Mám zde dotaz 

k jedné nejasné formulaci: etymologické výklady jsou na základě slovníků vztaženy 

k vzhledu, resp. manifestaci hlavy (souvislost s holý, lebka apod.); připouští se však i 

souvislost s profilem FUNKCE – tomuto výkladu jsem ovšem neporozuměla, není 

jednoznačné ani to, zda jde o výklad autorčin (srov. „tato interpretace však není 

jednoznačná“, s. 24). 



Oceňují důkladnou materiálovou analýzu frazeologie spojené s hlavou – a ovšem i její 

intepretaci. Obzvlášť si však cením analýzy korpusového materiálu, v němž se oproti 

systémovým datům zohledňují některé další, dosud nepopsané sémantické oblasti spojené 

s hlavou. Podle diplomantky (viz s. 64 – 67) jsou to tyto okruhy: „pokrývka hlavy“ (v širším 

smyslu slova), „fyzické pocity spojené s hlavou“ (tj. subjektivní vnímání hlavy „zvnitřku“ –

bolest, točení, brnění), dále cílený anebo bezděčný „pohyb hlavy“ (v korpusových dokladech 

spojený především s fotbalem) a konečně „kontakt hlavy s jinou částí těla“: „Hlava … 

prezentuje člověka, zastupuje ho, a zřejmě právě proto se člověk svou hlavou obrací k jiným 

lidem nebo se jich hlavou dotýká“ (s. 67). Tato kapitola – v pořadí pátá – by si zasloužila 

rozpracování v samostatné studii a následnou publikaci. Právě sem směřuje jedna z možných 

otázek. Zmíněné sémantické oblasti nebyly ve stanovených profilech dosud zohledněny; jak 

by bylo možno je do zkoumání somatismů začlenit? (Představují nějaký další profil / profily, 

příp. subprofily profilů již stanovených?) A další otázka: bylo by dobré – kromě toho, co bylo 

analyzováno v této práci – vzít v úvahu ještě nějaký další materiál, který by mohl být užitečný 

jako zdroj poznatků pro uvažovaný slovník somatismů? (Lze to příp. ukázat se zřetelem 

k somatismu hlava?)

Celá práce je zakončena porovnáním výsledků diplomantčiny analýzy s výchozí 

pilotní studií a také jakýmsi resumé – pokusem o kognitivní definici hlavy podle lublinského 

modelu.

Diplomová práce je zpracována ve všech ohledech velmi pečlivě (až snad na několik 

pochybení interpunkčních). Jak bylo naznačeno, oceňuji na ní přehlednou strukturu, vhled do 

kontextu, a zejména poučenou a bystrou analýzu materiálu, která je nakonec zúročena i 

syntézou (též formulačně a stylizačně dobře podanou).

Práce tak splnila svůj účel. Přináší užitečný podklad pro další výzkum somatismů: a to 

nejen jako zdroj dobře zpracovaného materiálu, ale i jako potvrzení, příp. i doplnění 

„profilového“ zkoumání somatismů o další možné aspekty.

Vzhledem k tomu diplomovou práci Kláry Čížkové doporučuji k magisterské 

obhajobě. Bude-li tomu odpovídat i vystoupení při obhajobě, navrhuji klasifikaci stupněm 

„výborně“.
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