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Jako jazykovědec při své práci kognitivnělingvistické metody zpravidla neužívám, nebo je mož-
ná neužívám vědomě. Když se tedy na následujících řádcích pokouším recenzovat publikaci, 
jejíž podtitul zní Studie z kognitivní lingvistiky,1 mísí se v mých pocitech respekt z mně málo 
známé oblasti jazykovědy s potěšením ze styčných bodů této oblasti s klasickou strukturní 
lexikologií a gramatikou. Publikace sice pracuje se sadou specifických lingvistických pojmů 
a některé známé pojmy užívá jinak, než je např. ve strukturní lexikologii běžné, především 
význam pojímá KL celostně a encyklopedicky, ale pokud si čtenář z přístupných autorčiných 
definic dané pojmy osvojí, nemůže mít s četbou knihy potíže.

Právě první kapitola práce (s. 7–29) velmi užitečně shrnuje a představuje základní poj-
my KL, využitelné při lexikologickém zkoumání sloves pohybu, jako je kategorizace, profil 
a báze, doména aj. Dále pojednává o antropocentrickém vyjadřování pohybu a prostorových 
konceptuálních metaforách, např. extenzi domény prostoru do domény času, a zmiňuje, že 
KL zkoumá coby slovní druhy sloužící k vyjadřování pohybu především předložky a slovesa.

Druhá kapitola (s. 30–55) se nejprve věnuje vyjádřením horizontálního pohybu člověka 
s důrazem na subjekt pohybu a jednotlivé složky představového schématu cesty, tj. výcho-
disko, dráhu, prostředí, cíl a způsob pohybu; zvlášť je tu pojednáno o prefigovaných a nepre-
figovaných slovesech. Okrajově se mluví i o vertikálním pohybu člověka. Pohyb člověka je 
významnou zdrojovou doménou metafor a metonymií; metafory vycházející z horizontálního 
pohybu přiřazuje autorka ke čtyřem následujícím okruhům: lidský život jako cesta a pohyb 
prostorem, mezilidské vztahy, komunikace, mentální aktivity. Tyto skupiny jsou jistě prostup-
né, dokonce si je podle mého názoru lze představit i v jiných než souřadných vztazích, a mají 
neostré hranice. Srov. jen příklad šel rovnou k věci – zařadili byste jej bez váhání do skupiny 
„komunikace“?

Dále se ještě ve druhé kapitole vymezují slovesa determinovaná a nedeterminovaná,2 o nichž 
pak podrobně pojednává kapitola třetí (s. 56–72). Autorka především na dvojici jít – chodit 
modeluje významovou strukturu DS a NS a charakterizuje jejich prototypické významy „rea-
lizace pohybu po cestě“ (DS), „opakovaný děj“ (NS). Zjišťuje přitom, že struktura významů 
DS je obsáhlejší a členitější. Vyjadřování některých významů je vlastní DS i NS, např. tzv. 
„distributivního“ užití3 nebo schopnosti k činnosti. Poznatek, že se i v týchž kontextech pře-

1 Sousloví kognitivní lingvistika v dalším textu zkracuji jako KL.

2 Sousloví determinovaná slovesa a nedeterminovaná slovesa v dalším textu zkracuji jako DS, NS.

3 Uvozovky jsou zde autorčiny, tímto pojmem označuje „užití, kdy se každé opakování týká jiného předmětu 
nebo jiného cíle“ a „děj není ztvárněn jako vyčerpávající všechny předměty, cíle […]“ (viz pozn. 11 na s. 63 
a 64 recenzované práce).
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krývá užití DS a NS (Soused teď jde/chodí někde po lese; Soused jde/chodí každý den do lesa 
ap.), by se myslím v budoucnu měl stát východiskem podrobnějších, kvantitativních analýz 
jazykového materiálu.

Ve čtvrté kapitole (s. 73–105) autorka z hlediska kognitivní lexikologie analyzuje významy 
dvou prototypických sloves pohybu – jít a chodit. Od prototypu – s různým soustředěním 
na cíl, pohybující se subjekt ap. – postupujeme u jít přes škálu významů, které obsahují slož-
ku přemístění, k pohybu neživých entit (směřování, šíření se) a významům nepohybovým, 
vyjadřujícím funkci a schopnost, a ještě dále ke gramatikalizovanému obratu jde o.4 Struktura 
významů slovesa chodit je o něco jednodušší. Když autorka modeluje radiální významovou 
strukturu sloves jít a chodit, směřují všechny neprototypické významy v podstatě týmž směrem. 
Čekal bych větší plastičnost, i když je to asi pouze věc konvence a znázornění. Ještě drobné 
poznámky k autorčině odlišování významů: „hledání“ pohybu není v některých přenesených 
významech jednoduché, je např. otázkou, kam ve vytvořené struktuře zařadit neprůhledné 
frazémy typu jde mi to k duhu. U některých příkladů by podle mého názoru rovněž bylo vhodné 
zohlednit jazykový kontakt (např. to by šlo, bez brýlí to nejde přečíst atd.).

Autorka dále věnuje pozornost syntaktickým strukturám se slovesy jít a chodit. Znázor-
ňuje prototypické pohybové významy tzv. konstrukcí jít na + akuzativ, jít do + genitiv, jít k + 
dativ, jít z + genitiv a jít od + genitiv, tyto i mnoho dalších struktur komentuje a charakteri-
zuje jejich syntaktická doplnění. Nevím, nakolik měl být výčet vyčerpávající, a tedy zda má 
hodnotu můj postřeh, že v něm chybějí podle mého soudu běžná spojení jít za svým cílem, 
jít za dveře, hovor. jde mu to na mozek a vulg. (ne)jít s někým, resp. syntaktické konstrukce 
těmto spojením odpovídající.

Výsledky výzkumů jsou shrnuty po každé kapitole i v krátkém závěru (s. 106–108). Pu-
blikace je doplněna resumé v angličtině, soupisem použité literatury a rejstříkem, v němž 
najdeme nejen běžné jazykovědné pojmy a jména zmíněných jazykovědců, ale také pojmy 
a metafory užívané v KL.

Autorka má výborný přehled o literatuře a plodně využívá výsledky mnoha zahraničních 
badatelů, především, avšak nejenom, polských a ruských, což je v deslavizované bohemisti-
ce hodné velké chvály. Dokáže najít shody ve vzájemně ne zcela kompatibilních přístupech 
a vysvětlit, kdy dva vlastně říkají totéž, jenom jinými termíny. (Možná by však u některých 
odkazů nám, nepoučeným čtenářům, prospělo, kdyby neobsahovaly jenom informaci typu 
srovnej analýzu polské předložky po u…, ale i shrnutí výsledků dané analýzy.)

Problematické jsou některé autorčiny proklamace o novosti či novátorství přístupů KL. 
Např. na s. 9 autorka tvrdí, že KL se od jiných přístupů odlišuje tím, že obecné významy chápe 
a znázorňuje jako radiální struktury; s takovým přístupem se však setkáváme i ve strukturní 
lingvistice.5 Na s. 12 upozorňuje na spřízněnost KL s teorií centra a periferie a píše, že tzv. 
radiální kategorie, organizované na základě vztahu jednotlivých prvků k prototypu, jsou vý-
hodnější než „‚tradiční‘ kategorie“ s ostrými hranicemi, ale bez vnitřní struktury. Souhlasím 
samozřejmě s autorčiným řazením jazykových jevů na škálu, ne do nějakých uzavřených mno-
žin, avšak o vnitřní strukturovanosti „tradičních kategorií“ a přechodech mezi nimi se dočteme 

4 Ke gramatikalizaci sloves jít a chodit se autorka ještě vyjadřuje v samostatných podkapitolách.

5 Srov. jen KROUPOVÁ, L. – MEJSTŘÍK, V. (1969): K otázce tzv. centrálního významu při synchronním lexi-
kografickém popisu významové struktury polysémních slov. Slovo a slovesnost, 30, s. 293–308.
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už dříve, např. v pracích Miloše Dokulila, Josefa Filipce, Igora Němce aj. Snad platí obecně 
a nejen pro KL (natož pouze pro recenzovanou práci!), že profilujícímu se lingvistickému 
směru by neublížilo více pokory ke směrům tradičnějším.

Materiálovým východiskem práce byly české výkladové slovníky, korpus SYN2000 a „vlastní 
jazykové povědomí“ autorky (s. 9). Některé hypotézy by zřejmě bylo vhodné ověřit v rozsáh-
lejším korpusovém materiálu, uvažovat přitom frekvenci jednotlivých spojení a nacházet 
analogické, popř. i běžnější příklady. Pracovat by bylo možné i na testech přijatelnosti vět – 
potřeboval bych lepší specifikaci „neutrálních kontextů“, protože si někdy umím představit 
(i) jinou možnou odpověď, než uvádí autorka. To je tedy jeden z námětů k další, velmi náročné 
práci.

Práce je psána velmi kultivovanou češtinou. Mnoho svých výsledků autorka prezentuje 
velmi opatrně, ať už mluvím o častém užívání slov jako možná a zřejmě, nebo o kladení zavá-
děných termínů do uvozovek. Technických nedostatků jako překlepů atp. je v práci nepatrně.

Shrnuji, že práce L. Saicové Římalové je velmi kvalitní, podnětná a inspirativní. Měla by 
se stát východiskem dalších bádání.

Recenze


