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Dny kognitivní / kulturní lingvistiky
„Volné sdružení“ Antropolingva → otázky

Lingvistika kognitivní, kulturní, antropologická, axiologická? Etnolingvistika?

Stereotyp duše a duše jako hodnota v českém obrazu světa

Příspěvek se táže po obsahu výrazů uvedených v jeho titulu: jde o charakteristiky přístupu, resp. přístupů k jazyku, 
které si v poslední době získávají (nově? znovu?) zájem lingvistů ve slovanském světě, v Evropě i na jiných 
kontinentech. Pocházejí z různých kontextů a svou „vnitřní formou“ signalizují, co akcentují jejich stoupenci při 
studiu jazyka, které jeho aspekty vyzvedávají (přes všechno, co je v jejich zkoumání společné). Může jim jít primárně 
o propojení jazyka s myslí, nebo (a často zároveň) s kulturou, etnikem, s tím, co souvisí široce vzato s člověkem či 
s hodnotami, jež člověk / etnikum / kultura uznává. 

Jako příklad takového přístupu k jazyku bude stručně představen mezinárodní výzkum EUROJOS, vycházející 
z metodologie lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. 

Způsob studia pojmů v tomto kontextu bude nastíněn při výkladu stereotypu duše v češtině s důrazem na jeho 
hodnotové aspekty.



Otázky: Kognitivní lingvistika – kulturní lingvistika: vztah

(„od kognitivní ke kulturní“?) (Laura Janda)

Etnolingvistika // Kognitivní etnolingvistika

Antropologická lingvistika (X lingvistická antropologie)

Kulturní lingvistika – Lingvokulturologie



Wilhelm von Humboldt

(1744 – 1803)
Sprachliches Weltbild

Nové výklady v intencích kognitivní lingvistiky, 

např:

Jorgen Trabant: How relativistic are Humboldt’s

“Weltansichten”? In: M. Pütz, M Verspoor (eds.): Explorations in 

Linguistic Relativity, Amsterodam, Philadelphia: John Benjamins

Publishing Company, 2000, s. 25–44.



Jazyk a kultura / etnos / člověk / hodnoty…

Janusz Anusiewicz: Lingwistyka kulturowa. Wrocław, 1995.
Jerzy Bartmiński: Jazyk v kontextu kultury. Praha, 2016.
Etnolingwistyka 27, 28: otázky po kontextech zkoumání (srov. 
Adam Głaz: Etnolingwistyka daleka i blizka), překlady studií 
angloamerických autorů.
Farzad Sharifian: Cultural Conceptualization and Language. 
Theoretical Framework and Application. Amsterdam, 
Philadelphia, 2011.



Farzad Sharifian (Monash University, Australia)

Professor Farzad Sharifian is a pioneer of Cultural Linguistics and holds the Chair in Cultural Linguistics 
at Monash University. He has developed a theoretical and an analytical framework of cultural 
cognition, cultural conceptualisations, and language, which draw on and expands the analytical tools 
and theoretical advancements in several disciplines and sub-disciplines, including cognitive 
psychology, anthropology, distributed cognition, and complexity science. (…)

https://en.wikipedia.org/wiki/Farzad_Sharifian

Srov. i:

https://benjamins.com/#catalog/books/clscc/volumes

https://en.wikipedia.org/wiki/Farzad_Sharifian


Farzad Sharifian: pojem kulturní konceptualizace



Další představitelé kulturní lingvistiky

… (mezi)kulturní lingvistika z mimoslovanského a 

mimoevropského okruhu (USA, Austrálie…)

• Gary B. Palmer (University of Nevada, USA)

• Farzad Sharifian (Monash University, Australia)

• Anna Wierzbicka (Australian National University, 

Canberra)

• Cliff Goddard (Griffith University, Queensland, Australia)



Axiologický aspekt lingvistiky
Renata Grzegorczykowa: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa, 2012. 

Lingvistika jako humanitní věda, tj. 

- interpretuje

- hodnotí

(X vědy přírodní, vědy formalizující…)



Hodnoty v jazykovém obrazu světa Slovanů a 
jejich sousedů – EUROJOS 2012 – 2015

- mezinárodní srovnávací výzkum hodnot na základě metod kognitivní 
etnolingvistiky (srov. Bartmiński in SaS, 2010)

- polština, čeština, ruština, ukrajinština, běloruština (nejen); 

francouzština, španělština, portugalština; němčina; angličtina (nejen)

EUROPA                                    EVROPA?

WOLNOŚĆ                                SVOBODA?

PRACA                                       PRÁCE? (2016)

DOM                                          DŮM / DOMOV? (2015)

HONOR                                     ČEST, ÚCTA?



EUROJOS – Jazykový obraz Slovanů a jejich sousedů II (počíná se nový 
mezinárodní výzkumný projekt)

RODZINA

ZDROWIE

DUSZA

SPRAWIEDLIWOŚĆ

OJCZYZNA

DEMOKRACJA

PATRIOTYZM

SOLIDARNOŚĆ

TOLERANCJA

NARÓD



Požadovaná struktura stati / slovníkového hesla – tři typy dat
- srov. publikace věnované pojmům DOMOV (2015) a PRÁCE (2016)

Úvod (obecné kulturně-jazykové pojednání); krátký přehled o dosavadním zkoumání konceptu 

1. KONCEPT ve světle systémových dat:

- slovníkové definice lexikálních exponentů konceptu; etymologie názvu / názvu lexikálních ukazatelů konceptu;
nadřazené a podřazené kategorie (hyperonyma a hyponyma), kohyponyma a opozita; synonyma, sémantické a 
formální deriváty; frazémy

2. KONCEPT ve světle empirických dat (dotazníky), otevřená otázka, např.: Co je to podle Vás duše? 

Jak duše vypadá, jak se projevuje? (profilující subjekt: VŠ studenti, 50 + 50)

3. KONCEPT ve světle textových dat (a/ texty různého typu, z různých stylových oblastí:  beletrie; publicistika; 
b/ korpusová data)

Závěry: Stručná kognitivní definice konceptu.  Profilování KONCEPTU v současném diskurzu



Pojem DUŠE v češtině – komentář k handoutu

Handout – pracovní materiál, nahlédnutí do výzkumu

Na straně 4 – „surový materiál“ – ukázky slovníkových hesel (lze zkoumat polysémii, synonymii, deriváty, 
frazémy – tzv. data jazyková)

Na straně 1 a 2  – dosavadní poznatky, pojmové profily z materiálu vyvozené (1), významové extenze 
pojmu DUŠE (metaforické, metonymické) a konceptuální metafory s duší spojené

Na straně  3 – Duše v Babičce Boženy Němcové – pokus o interpretací specifických textových dat 



DUŠE
- část člověka (↔ tělo)

- hlavní / určující / nejcennější 
(HODNOTA)
- neviditelná

- uvnitř
(- nahoře / v nebi…)

DUŠE E)
Profil spirituální / 

transcendentní
(specifická existence po smrti 

fyzického těla, 
„nadpozemskost“,  

potenciální blízkost Bohu; 
existence „na onom světě“)

DUŠE C)
Profil psychosociální

(vztah k lidem, blízkost, 
soucítění, milosrdenství, láska)

DUŠE B)
Profil psychologický

(B. 1 příčetnost, vědomí, 
zdravý rozum; B. 2 vnitřní 
prožitek, citlivost, bohatý 
vnitřní svět, individualita)

DUŠE A)
Profil materiální / fyziologický

(dech; život jako životní síla, 
živost)

DUŠE D)
Profil etický

(svědomí, povinnost 
individuální realizace 

mravního řádu, ctnosti)

Profily pojmu DUŠE



Díky za pozornost!


