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Kontext výzkumu 

• Disertační práce : 
K problematice tělesnosti v jazykovém obrazu světa (na 
českém materiálu spojeném se zdrojovou oblastí nohy 
a jejich funkce) 
 

A) konceptuální metafory (KM) se zdrojovou oblastí v 
představovém schématu (PS) pohyb po nohou 

B) sémantická oblast spojená s nohama, profily, polská 
etnolingvistika a Slovník lidových stereotypů a 
symbolů 

  
 



Slovník somatismů 

• inspirace SSSL 

• obsáhlá heslová stať, JOS 

 profily 

 představová schémata 

 kolekce 

 scénáře 

 … 



Profily somatismů (noha/nohy) 

• Manifestace – tvar, velikost, objem: nohy 
jako konve, sirky,… 

• Lokace – umístění dole, přináležitost k tělu, 
párovost, polarita: po kolena, pravačka, dej si 
do druhé nohy,…  

• Funkce – pohyb a ukotvení v prostoru: mít 
mladší nohy, stát na vlastních nohou,… 

• Gesto – chování znakového charakteru, 
vyjádření emocí: roztřásly se mu nohy,… 



Cíl a metoda 

1. Jaké jsou kolekce nohou?  

2. V jakých scénářích nohy figurují? 

3. Lze nasbírat patřičný jazykový materiál 
nějakou ne plně intuitivní metodou? 

 

• metoda signálních slov – v 2017 pro 
„pohyb.*“ s jiným záměrem (metaforický 
potenciál) 



Analyzovaný zdroj 

• Slovník spisovného jazyka českého  
(1960–71; 1989) 

• předpoklad, že lexikografové promítají do 
výkladu významu přirozené jazykové 
povědomí 

„Při výkladu významu se autoři snažili o přesné 
vystižení podstatných významových rysů a 
zároveň o co nejobsažnější formulaci.“  

• ve výkladu bouřky by se měl objevit blesk 



Signální slova – SSJČ (výzkum 2017) 

• „pohyb“ 

→ dospět „pohybem se octnout na vytčeném 
místě“ (1. stupeň) 

• dospět 

→ dosáhnout „chůzí, jízdou dospět“  
(2. stupeň) 

• dosáhnout 

→ cíl „konečné místo, jehož se snaží 
někdo dosáhnout“ (3. stupeň) 

 



Signální slova – SSJČ (výzkum 2019) 

• „noha“ (lemma) 

→ obuv„výrobek z kůže, gumy, plsti aj., 
sloužící k ochraně nohou “ (1. stupeň) 

• obuv 

→ bačkora„měkká domácí obuv “  
(2. stupeň) 

 



Signální slova pro nohu – 1. st. 

• 346 signálních slov 1. stupně 

 … naboso 

nadkolení 

nakročiti 

nánožník 

napadati 

našlápnouti 

noháč 

nohatý 

obouti … 



Výsledky vyhledávání 

• synonyma 

• meronyma – části nohy 

• noha ve smyslu polysémie – i zvířecí nohy 

• doklady podporující profily 

• doklady povahy kolekcí nebo scénářů 

 

 



(0) Polysémie 
• stůl, trnožka, třínožka, třeň, trnož, kozlík,… 

• seradela = ptačí noha setá 

• pentagram = muří noha 

 

Zvířecí nohy (napříč kategoriemi) 

• běhák, veslo, stoják,… (synonyma) 

• dráp, blána, ostruha,… (meronyma) 

• čáp, chrt, kuna, ibis, sekáč = členovec příbuzný pavouku 
s dlouhýma nohama (kt. i po odtržení sebou škubají), 
stejnonožec = korýš s jedním typem zadečkových noh,… 

• zelenonohý, veslonohý, brodivý,…  
(noha jako význačný rys) 



(1) Synonymie 

• jeden denotát, jeden pojem: hnáta, pazour, 
tlapa, … 

• materiál profilující určitou vlastnost nohou: 
 jedenáctka, pravačka, levička, … 



(2) Meronymie 

• části nohy: 
holeň, bérec, pata, koleno, nadkolení, 
podkolení, chodidlo, ploska = plochá spodní 
část nohy,… 



(3) K profilům pojmu 

• Noha jako význačný rys nebo nositel tohoto 
rysu: noháč, nohatý, dlouhonohý, křivonohý, 
lehkonohý = bás. mající lehké, křepké nohy, 
lehký krok,… 

• Počet, párovost: obounož, střídnonož = těl. 
(při prostných) tak, že střídavě cvičí jedna 
noha a druhá, levička, pravička,… 

• Orientátor : podnoží = kniž. místo pod nohama 
n. u nohou; zápětí = část nohy za patou; místo 
za někým, zadní strana vůbec,... 

 



(4) Kolekce 

• heslové slovo, případně výklad významu 

chůda = tyč s vyvýšeným výstupkem pro 
nohu, sloužící jako prodloužení nohy k chůzi 

 

akromegalie = nadměrný růst periferních 
částí těla (rukou, nohou, nosu, čelistí) 

 

→ artefakty 

 

 



Artefakty 

• Oblékání: kalhoty, nánožník, punčocha, obuv, 
zout, obout, vyzout, bosonohý, naboso,… 

• Pomůcky: bandáž, blok, kláda, pedál,… 

• Nábytek: podnožka, trnož,… 

• Prostředky napomáhající pohybu a 
dopravování: koloběžka, chůdy,… 

 

 



(4) Scénáře 

• ve výkladu obvykle verbální komponent, 
přímo nebo latentně přítomen, aktorem 
člověk 

kopanec = udeření nohou; kopnutí 

rozkročovat = jít s nohama rozkročenýma 

pěšky = po vlastních nohou 

kalhoty = součást oděvu, především 
mužského, kryjící nohy a spodek trupu po pás 

bandáž = obinadlo na ruku n. nohu k zpevnění 
kloubů n. vaziva 

 



• dopad, důsledek děje nebo činnosti 

- kopanec, kop,… 

- krok, kročej, šlépěj = otisk nohy, chodidla po 
šlápnutí,… 

- dup, dupity = zvuk úderů nohou, kopytem 
ap. o zem,… 

- cápota, cáp = označuje zvuk kroků (zvl. při 
plném našlapování bosou nohou) n. krůčků 
dětských, … 

• →  2 hojně doložené scénáře: CHŮZE a KOPÁNÍ 



Drobné pohybové scénáře 

• pirueta, výskok, unožit, rozkročit,… 

• přehyb, průvlek, skrčmo, střižmo = těl. 
pohybem, při kt. se poloha nohou překřížením 
vymění, …  



Příběhy par excellence 

• Prokrustes = (v řec. mytol.) obr, kt. přepadal 
pocestné, kratší natahoval na míru svého lože 
a delší zkracoval usekáváním nohou 

 

 



Odchylky od stereotypu 

• Např. abnormality ve fungování, defekty 
vzhledu, fungování apod. 

-  platfus, podagra, beznohý, akromegalie,… 

-  přesedět, zábnout, podvrtnout, 
vyvrtnout, napadat, podlomit, kulhat,… 

 



Závěry 

• metoda napomáhá při sběru příslušné slovní 
zásoby 

• kolekce i scénáře mají ve výkladu somatických 
hesel své místo 

• nelze vést ostrou hranici mezi kolekcemi a 
scénáři (a profily, zejm. funkce nohou) – zout = 
svléci, stáhnout z nohou (boty ap.), pojítko je 
součinnost v jednom scénáři 

• budoucí otázka narací v exemplifikaci, 
exemplifikace jako typický kontext 



Děkuji za pozornost. 
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