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O jazykovém obrazu ženy  
a síle stereotypů 
(Namísto předmluvy) 

„A co to bude?“ (Tak zní ta otázka dnes, v době ultrazvuku. Dřív 
přicházela k novým rodičům až po narození miminka a v přítom-
ném čase.) Kluk, anebo holka? (Případně holčička, protože u dí-
vek máme větší potřebu zdrobňovat. Stereotypově – sic! – jsou totiž 
menší, slabší a roztomilejší, a potřebují tedy větší ochranu.) Vrána, 
nebo čáp? Růžová, nebo modrá?

Dávný obraz světa byl mnohokrát přemalován, spontánně i zá-
měrně, vlivem historicko-sociálních proměn i na základě požadavků 
politické korektnosti. V dnešní realitě je to jinak i s vranami a čápy. 
Knížka, kterou otvíráme, se nicméně zaměřuje na podobu stereo-
typů, které dostalo do vínku jedno z pohlaví – to ženské – před 
mnoha a mnoha lety. Tehdy ještě holčičky, řečeno s nadsázkou, při-
nášela na svět vrána a jejich dospívání, zralý věk i stáří se utvářely ve 
zcela jiných podmínkách. Jak – a jaké to mělo důsledky – to zkou-
mají historikové, kulturologové, etnologové či antropologové, a ov-
šem odborníci z oblasti gender studies, studií rodu.

Jejich pohled lze však doplnit i komplementárním studiem jazy-
kovědným, jak to činí kulturnělingvisticky a etnolingvisticky orien-
tovaná badatelka Anna Christou, když ve své knize mapuje, „jak se 
do našeho jazyka vepsaly zkušenosti, normy a hodnoty tradiční spo-
lečnosti“, a na základě bohatých jazykových dat včetně frazeologie, 
ale i malých folklorních žánrů a lidových písní rekonstruuje jazy-
kový obraz ženy příznačný pro české jazykové prostředí. Sousloví 
„tradiční obraz světa“, které nacházíme v titulu, odkazuje k venkov-
ské společnosti s patriarchálními vztahy, z níž vzešel tradiční folklor 
a v níž jsou ukotveny i základy dnešního českého jazykového obrazu 
světa. 

Tradiční, v  hloubi kultury i  jazyka ukotvené stereotypy jsou 
silné a mění se jen pozvolna, a i když se zdá, že je dnes ve světě žen 
a mužů všechno jinak, vyvstává při četbě této nevšední knihy mnoho 
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otázek. Co jsou jen kulisy a rekvizity, kusy starého oděvu jako čepce 
a fěrtochy, a co má trvalou platnost a míří k podstatě věci?

* * *

„[…] a když se miminko narodí, jak poznáme, jestli je to kluk, anebo 
holka? Vždyť ještě nemá náušničky, dlouhé nebo krátké vlasy, sukni 
nebo kalhoty…?“ ptá se dítě babičky. „A jo…!“ rozesměje se v ná-
hlém prozření a babička se trochu červená. Ta část těla, podle které 
poznáme rozdíl mezi chlapečkem a holčičkou (včetně výrazů, jimiž 
ji pojmenováváme), je přece jen zřejmě pořád tabu.

V této otázce se však cosi důležitého odkrývá. Jak víme z první 
teze gender studies, v úvahách o ženství (a ovšem komplementárně 
i o mužství) lze rozlišit dvojí aspekt pohlaví: biologický („sex“) a so-
ciálně-kulturní („gender“). V  tradičním (českém, ale nepochybně 
nejen českém) jazykovém obrazu světa ovšem tělesnost a kultura 
takřka splývají. „Přirozené“ a  „naučené“, resp. podmíněné kultu-
rou, se ostatně neprolíná jen ve vztahu k pohlaví, ale ve všem, co je 
spjato s člověkem.

Samo slovo pohlaví má v češtině dva významy – jde jednak o pří-
slušný orgán, odlišující mužské a ženské tělo nejmarkantněji (a už 
od narození), jednak o mužské, anebo ženské nastavení ke světu, 
které obvykle z  tělesných rozdílů vyplývá v  jakési směsici „sexu“ 
a „genderu“ – a z nějž plyne společenský úzus vychovávat chlapce 
a dívky rozdílně, se zaměřením na jejich budoucí role: jako malé 
muže nebo malé ženy. Samozřejmě je třeba zdůraznit ono „ob-
vykle“, protože realita je mnohdy jiná, pestřejší a také rozporupl-
nější, vždyť dnes se běžně mluví i o pohlaví třetím (a v extrémním 
případě i o dalších asi šedesáti) – a také o tom, že vlastně může být 
věcí individuální volby.

Pokud však uvažujeme o stereotypu – a navíc o stereotypu „tra-
dičním“, je třeba mít na paměti, že se soustřeďujeme na centrum ka-
tegorie (ponechávajíce periferii „na periferii“). V tomto případě je to 
žena, samozřejmě ve vztahu k muži. 

Kniha Anny Christou nevzchází z kontextu genderových studií, 
ale dobře o něm ví a  její závěry s ním nejsou nikterak v rozporu. 
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I tradiční obraz ženy rekonstruovaný na základě jazyka a folkloru 
zřetelně poukazuje k dvojí poloze ženství, tělesné a sociálně kul-
turní. Materiál však ukazuje, jak už bylo naznačeno, zároveň i fakt, 
jak silně a takřka nerozpojitelně jsou tyto dvě polohy ve stereotypu 
ženy prolnuty. 

V někdejším venkovském společenství se o možnosti rozpojení 
fyzického a sociálně očekávaného nediskutovalo. Pokud se někdo 
narodil jako žena – tj.  s ženským pohlavím, na něž je vázána ur-
čitá stavba těla, fyziologie vnitřních i  vnějších orgánů a  ženské 
vzhledové charakteristiky, bylo od počátku jasné, jakou roli bude 
hrát a také jak ji má hrát. Stereotyp v tomto případě představuje ty-
pický a zároveň ideální exemplář zkoumané kategorie, její vzor (jak 
o tom píše Jerzy Bartmiński, klasik moderní polské etnolingvistiky). 
Slouží tak nejen jako specifická, sociálně sdílená jednotka myšlení, 
ale též jako korektiv a společenský regulátor.

Stačí v téhle knize jen letmo zalistovat a některé výroky či for-
mulace se nám vryjí do mysli. Trestání manželek bitím („ženě mů-
žeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč“), stereotyp dobré 
a špatné manželky (nikoli manžela!), sankce uvalované na svobodné 
matky (které se „dopustily“) i na jejich děti, negativní obraz „staré 
panny“ nebo „baby“ (již potkat znamenalo smůlu). A co ženská zá-
stěra, která má přikrýt vše (hlavně to pochybné), co se mezi oby-
vateli domu odehrává? – Nepřetrvávají některé ze stereotypových 
charakteristik či názorů v naší české mysli, veřejném mínění či ko-
munikaci dodnes? Které z  nich to jsou? A  také: jsou stereotypy 
vždycky zlem (a jsou tedy hodny „vymýcení“), anebo mají i polohu, 
bez níž bychom jakožto bytosti myslící a žijící ve společenství a kul-
tuře nemohli vůbec fungovat?

* * *

„K čemu jsou holky na světě? – Aby z nich byly maminky“, tak za-
číná báseň z čítanky pro druhou třídu a pokračuje líčením maminky 
jako bytosti, která se na malé dítě usměje, pohladí ho a poví mu 
pohádku, takže se mu svět jeví být „v pořádku“. Tato básnička ne-
dávno vzbudila velkou společenskou diskusi. Podle jedněch zní 
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zcela přirozeně a je adekvátní věku i sociální vyspělosti malých ško-
láků, podle jiných v ní autor Jiří Žáček nežádoucím způsobem ukot-
vuje genderové stereotypy; případně poškozuje ženy, které matkami 
nejsou a které – konfrontovány s kolektivním náhledem, jenž je dě-
tem imputován už v útlém věku – cítí jako újmu, že očekávanému 
stereotypu nedostály. 

Co si však počít se silným stereotypem laskavé a láskyplné, obě-
tavé matky, jakou známe nejen z frazeologie a folkloru, ale i z velké 
světové literatury a koneckonců i z reálného života? Není natolik 
existenciálně – a  řečeno s  Jungem archetypálně – zásadní, že ho 
vymýtit nelze a ani bychom to neměli chtít? A co se stereotypy ne-
gativními, jako je ten spjatý s nevlastní matkou (macechou) nebo 
tchyní? (Vzpomeňme opět na Jungovy archetypy a na silné, kulturně 
významné příběhy, které s odvrácenou stranou mateřského arche-
typu počítají.)

Jazykový obraz světa (jejž jsme v mnohém – ale ne jistě se vším 
všudy! – převzali od svých předků) není politicky korektní. A není 
nijak laskavý ani shovívavý. Často ubližuje. Jde o černobílou, jasně 
konturovanou interpretaci světa, která není jen obrazem, ale i ná-
zorem a hodnocením. Odpovídá – v intencích daného jazykového 
a kulturního společenství – na otázku „jak to je“, ale zároveň impli-
kuje i soud, „jak to má (ideálně) být“. Zatímco vlastní matky jsou 
v něm adorovány, macechy či tchyně se naopak chápou jako vtě-
lení zla. Každá reálná nevlastní matka tak vlastně už předem bojuje 
s negativním, předsudečným stereotypem: musí dokazovat, že není 
macechou. Pokud se jí to podaří (a stane se „bílou macechou“ či 
„maceškou“, jak to známe z literatury), jde o vítězství. A zároveň se 
i každá reálná vlastní matka musí vyrovnat s nároky, které na ni spo-
lečenství (včetně jí samé) na základě stereotypu klade.

Za stereotypy spojenými se ženou – a za stereotypy, skládajícími 
ve svém složitém propojení takový či onaký obraz světa, vůbec – 
stojí snad ani ne tak duch národa (řečeno vznešeně s  Humbold-
tem), ale spíše či přesněji (řečeno s Heideggerem) jakési „ono-se“, či 
možná (řečeno s Lippmannem) veřejné mínění. Něco v jazyce (a ve 
společnosti, jež tento jazyk sdílí) myslí jakoby v nás a za nás a mluví 
našimi ústy. Tomuto „se“ tak či onak sloužíme, obvykle neuvědomo-
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vaně. Společnosti i nám samým by ovšem nesmírně prospělo, kdy-
bychom o tomto našem podlehnutí společenskému „se“ – a o síle 
stereotypů ukrytých ve vědomí každého z  nás a  zároveň i  v  naší 
„kolektivní mysli“ – věděli. V tomto směru nám kulturní lingvistika, 
resp. etnoling vistika otevírá oči – a ve vztahu k široce chápanému 
obrazu ženy nám je otevírá i tato kniha. 

* * *

Jak vlastně vymezit význam slova žena? Jak ženu nejlépe definovat? – 
Když se v jedné učebnici obecné lingvistiky vysvětloval pojem sému – 
nejmenší významové jednotky – a principy tzv. sémické analýzy, byl 
vzat jako příklad právě lexém žena. Výklad to byl vpravdě struktura-
listický ve smyslu této analogie: podobně, jako se fonémy p a b liší 
pouze distinktivním rysem znělosti, tak se v jediném sémantickém 
rysu liší i lexikální jednotky muž a žena. Muže charakterizují sémy 
„lidská bytost“, „dospělost“ a „mužské pohlaví“, u ženy je ve třetím 
sému rozdíl. Rysy „nutné a postačující“, které tvoří základní definici 
typu „žena = dospělá osoba ženského pohlaví“, lze ovšem samozřejmě 
v jiném typu zkoumání doplnit mnoha dalšími charakteristikami. Jsou 
to konotace, zkušenostně a kulturně dané a v jazyce pevněji i méně 
pevně fixované významové rysy, které tvoří strukturu stereotypu. 

Když Anna Wierzbicka hledá v rámci svých „primárních a uni-
verzálních jednotek“ (jakýchsi atomů významu) základní rys bytosti 
zvané žena, dospívá k závěru, že je to potence být matkou, dispono-
vanost ve svém těle donosit a porodit dítě. Je to – doplňme – zcela 
v souladu s prožitkem přirozeného světa jako základu lidské zku-
šenosti. K podobnému závěru se vlastně dobírá i zkoumání Anny 
Christou. Analýza jazykového a folklorního materiálu ji vede k pře-
svědčení, že právě matka (ovšem v nerozpojitelné jednotě s manžel-
kou) je stereotypovou podobou ženy. Dvě další, periferní polohy 
stereotypu, dívka a stará žena, jsou charakteristické tím, že ta první 
se na mateřskou roli (a roli manželky) připravuje, směřuje k ní, za-
tímco ta druhá už ji splnila a dispozici být matkou ztratila. Je otáz-
kou, zda tento závěr platí jen pro patriarchálně založenou společ-
nost, či zda má univerzálnější platnost.
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Snad je patrné, že v kontextu naší lingvistiky dostáváme v ne-
velké knížce Anny Christou práci teoreticky a metodologicky zatím 
 ojedinělou, jazykovědný pandán k českým výzkumům podobných 
témat v dalších společenskovědních disciplínách. Zdaleka přitom 
nejde o publikaci určenou pouze lingvistům. Jak píše v lektorském 
posudku Milena Lenderová: „Kvalitní a originální práce, ač měla 
být přínosem především pro oblast lingvistiky, resp. etnolingvistiky, 
je vítaným a užitečným příspěvkem také pro historické či genderové 
bádání.“ 

Tematikou, metodou, prezentací bohatého materiálu i přístup-
ným podáním má knížka navíc určitě šanci zaujmout i běžné čte-
náře. A snad je i přivést k zamyšlení nad jazykovým obrazem světa, 
z  nějž vyvstává náš dnešní způsob uvažování o  ženě, matce, ale 
i o rovnosti či nerovnosti pohlaví, a z nějž toho hodně přetrvává (ale 
hodně také nepřetrvává) do dnešních dní. Základní kontury tohoto 
obrazu jsou viditelné i přes všechny moderní přemalby.

Irena Vaňková
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1. Etnolingvistika jako východisko 
zkoumání tradičního obrazu ženy v češtině

Tisíciletá minulost protéká každým slovem; děláme něco velkolepě starého 
a historického, když mluvíme česky. (K. Čapek)1

Proměny rolí žen a mužů v moderní společnosti jsou jistě jedním 
z témat signifikantních pro dnešní dobu. Staly se předmětem zá-
jmu mnoha vědních oborů jako genderová studia, sociologie, kul-
turní historie, etnologie, antropologie, právo a další. Téma je však 
možné nově a zajímavě uchopit také prostřednictvím zkoumání lin-
gvistických. V této knize je analyzován tradiční jazykový obraz ženy 
v češtině jakožto předmět kognitivní etnolingvistiky, tedy lingvi-
stické disciplíny propojující jazyk s kognitivitou a kulturou (Bart-
miński, 2016), jež se v českém prostředí postupně etabluje přibližně 
od konce devadesátých let (srov. Vaňková 1999a, 1999b, 2010b; Vaň-
ková et al. 2005 aj.). Studie se teoreticky a metodologicky opírá 
o lublinskou a českou větev etnolingvistiky a teorii jazykového ob-
razu světa. Jejím cílem je zmapovat, jak se do jazyka promítla tra-
diční, po staletí (téměř) neměnná role ženy a na ni vázané stereotypy 
dívky, manželky, matky a staré ženy. Na pozadí jazykového obrazu 
ženy se ovšem výzkum nutně dotýká i obrazu muže. Popis těchto 
tradičních jazykových stereotypů spojených se ženou (a mužem) by 
mohl v budoucnosti sloužit jako východisko pro zkoumání stereo-
typů současných, případně i ve srovnávací mezijazykové a mezikul-
turní perspektivě. 

1.1 Klíčové pojmy etnolingvistiky:  
jazykový obraz světa a stereotyp

Kniha nese podtitul „etnolingvistická studie“. Pojem etnolingvis-
tika může být chápán různě (srov. Vaňková, 2016a: 437), v rámci 
této studie jde o svébytnou lingvistickou disciplínu, která se ve svém 

1 Čapek, 1971: 180. 
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 zkoumání orientuje na vztah jazyka k národním dějinám a životu 
dané společnosti v nejširším smyslu slova, resp. na vztah mezi jazy-
kem a kulturou (srov. Bartmiński, 2016: 21).2 Bývá označována také 
jako antropologická lingvistika, kulturní lingvistika, kognitivně-kul-
turní lingvistika, kognitivní etnolingvistika aj. (srov. Bartmiński, 
2016; Vaňková, 1999a), přičemž tyto názvy poukazují k její výrazně 
humanitní orientaci, ke snaze popsat jazyk nejen jako nástroj spole-
čenské komunikace, ale také jako součást kultury, a zároveň i k ak-
centování jeho kognitivní dimenze.

Takto pojatá etnolingvistika se dnes rozvíjí zejména ve slovan-
ských zemích (někdy se též označuje jako slovanská etnolingvistika, 
srov. Tolstaja, 2008; Bartmiński, 2016), především v Polsku a Rusku, 
a v posledních desetiletích se etablovala i u nás. Nejdůsledněji ji 
rozvíjejí dvě vědecké školy – moskevská škola N. I. Tolstého a lub-
linská škola J. Bartmińského (další významná pracoviště jsou také 
např. v Polsku ve Varšavě a Vratislavi, srov. Vaňková, 1999b). Obě 
tyto školy charakterizují poněkud odlišné přístupy. Zatímco mos-
kevská etnolingvistika se zaměřuje na výzkum tradiční slovanské 
duchovní kultury na základě prvků jazyka, folkloru, náboženských 
představ a obřadů všech slovanských národů (srov. Tolstoj, 2016; 
Tolstaja, 2008), lublinská etnolingvistika výzkum lidového jazyka 
a  slovesného folkloru postupně rozšířila a vytvořila metodologii, 
kterou uplatňuje bez omezení v různých sférách národního jazyka 
v celém jeho historickém i synchronním bohatství (srov. Bartmiński, 
2016). Lublinská etnolingvistická škola se významně orientuje i na 
studium hodnot a  jejich manifestace v  jazyce a textech. Jejím stě-
žejním dílem je rozpracovaný Słownik stereotypów i symboli ludowych, 
rekonstruující obraz světa a člověka v polské lidové kultuře na zá-
kladě jazykových textů i etnografické dokumentace, a to v poloze 
historické i současné (srov. Bartmiński, 2007).

Současnou slovanskou etnolingvistiku charakterizují také srov-
návací mezinárodní výzkumy, dnes zejména projekt EUROJOS, 
zabývající se jazykovým obrazem Slovanů a jejich sousedů, do nějž 

2 Poněkud jiné pojetí u nás reprezentuje např. F. Vrhel (1981), v jehož rámci je etnolingvistika spíše jednou 
z disciplín etnologie.
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se zapojila i česká jazykověda (srov. Vaňková, 2015; Vaňková – Hu-
leja, 2017; Janovec – Wildová, 2016; Vaňková – Vodrážková, 2019). 
O mezinárodní, a především mezikulturní srovnávání jde i ve své-
bytném přístupu k jazyku, který uplatňuje australsko-polská ling-
vistka A. Wierzbicka, jež se zabývá hledáním jazykových univerzálií, 
tedy univerzálních sémantických jednotek společných všem jazykům 
(srov. Wierzbicka, 2014), a slov klíčových pro dané jazykové a kul-
turní společenství (srov. Wierzbicka, 1997, u nás Vaňková, 2010). 
Slovanská kognitivní etnolingvistika se v  posledních desetiletích 
rozvíjí rovněž v dialogu s americkou kognitivní lingvistikou, s níž ji 
spojují některé paralely. Ačkoli nejprve vznikaly nezávisle na sobě, 
jsou oběma těmto disciplínám společné otázky po souvislosti lidské 
mysli, jazyka a kultury (srov. Vaňková, 2007a). Zatímco americká 
kognitivní lingvistika se zajímá především o  souvztažnost jazyka 
a lidské mysli (srov. např. Lakoff – Johnson, 2002), slovanská etno-
lingvistika je orientována kulturně, to znamená na propojení jazyka 
se společenstvím, resp. kulturou (srov. Vaňková, 2009). Klíčovými 
pojmy moderní slovanské etnolingvistiky jsou jazykový obraz světa 
a stereotyp (srov. Bartmiński, 2016: 37). 

Jazykový obraz světa
Pojem jazykový obraz světa označuje jednak specifickou interpretaci 
světa fixovanou v jazyce, jednak celý přístup k jazyku na studium 
tohoto fenoménu zaměřený. Tento přístup má kořeny, slovy I. Vaň-
kové, v tradici herderovsko-humboldtovské a sapirovsko-whorfov-
ské, tedy v teoriích, které dostaly později označení jazykový relativi-
smus. Vychází z přesvědčení, že každý přirozený jazyk je v podstatě 
svébytným obrazem světa. Ten je uložen v samotných základech ja-
zyka, v jeho gramatické struktuře, ve významech slov, ale i ve význa-
mech, které se realizují na úrovni celých textů (srov. Vaňková, 1999a). 
Cílem etnolingvistického bádání je pak tento obraz (zejm. prostřed-
nictvím zkoumání lexikálních jednotek, celých lexikálních a séman-
tických polí, ale např. i gramatických konstrukcí) odhalit a poznat 
mentalitu nositelů daného jazyka a kultury – takto postuluje zá-
kladní úkol etnolingvistiky J. Bartmiński (srov. Bartmiński, 2016: 
34). Jinými slovy, zkoumáním jazykového obrazu světa se  odhaluje 
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specifické pojetí reality v myšlení daného společenství, které lze vy-
číst z  jeho jazyka a  textů (srov. Vaňková, 2016b: 763–764). Jazy-
kový obraz tedy není prostým odrazem světa, ale jeho interpretací. 
Mezi jazykovými obrazy světa v jednotlivých jazycích existují his-
toricky a kulturně podmíněné rozdíly (srov. Ziółkowski, 2007), jak 
se často ukazuje na příkladech z okruhu barev, emocí, prostorových 
pojmů, konceptualizace času apod. (srov. Vaňková et al., 2005). 

Stereotyp
Součástí (jednotkou) jazykového obrazu světa je stereotyp. Na po-
pisu (jazykových) stereotypů jakožto kulturně a jazykově ustálených 
charakteristik předmětů přiřazovaných k danému názvu (konotací) 
je založen i zmíněný etnolingvistický Słownik stereotypów i symboli lu-
dowych. Stereotyp má v pojetí J. Bartmińského jednak funkci katego-
rizační – jde o typického představitele stojícího v centru kategorie –, 
jednak funkci hodnotící a sociálně-integrační. Neomezuje se pouze 
na osoby (jako například v sociologii), ale týká se libovolného zkou-
maného jevu a jeho obrazu v jazyce (srov. Bartmiński, 2016: 71–72).

Stereotypy bývají v  běžném diskurzu mnohdy vnímány nega-
tivně jako cosi, od čeho je třeba se oprostit, s čím je třeba bojovat. To 
 ovšem (v případě jazykovědného pojetí stereotypu) není možné, ne-
boť stereotypy jsou součástí samotné podstaty jazyka a jsou fixovány 
v základech jazykového obrazu světa, slovy J. Bartmińského „by-
dlí v jazyce“ (Bartmiński, 2016: 78). Kromě negativních stereotypů 
(např. obraz tchyně jako osoby záštiplné a nepřející) existují i stereo-
typy pozitivní, které fungují jako vzory a ovlivňují v tomto směru 
naše chování (např. obraz matky jako osoby milující a obětavé). 

Profily
S  jazykovým stereotypem se spojuje také pojem profilování. Jde 
o subjektovou jazykově-pojmovou operaci, která spočívá ve svébyt-
ném uchopení konceptualizovaného předmětu z hlediska určitých 
aspektů (či podkategorií, v pojmosloví lublinské etnolingvistiky 
také fazet). Výsledkem jsou tzv. profily, jež nejsou různými významy 
ve smyslu polysémie, nýbrž způsoby organizace sémantického ob-
sahu v rámci významu základního (srov. Bartmiński – Niebrzegow-
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ska-Bartmińska, 2007). Prostřednictvím každého profilu vystupuje 
do popředí jeden sémantický prvek ztvárňující určitý aspekt zkou-
maného pojmu (srov. Vaňková – Čurdová, 2014). Příkladem mohou 
být profily VZHLEDU (resp. MANIFESTACE), LOKALIZACE, 
FUNKCE a GESTA, které lze vydělit u pojmů označujících části 
těla (srov. Vaňková – Čurdová, 2014; Vaňková – Vitkovskaya, 2014).3

V souladu s výše uvedeným jsou pojmy jazykový obraz světa, ste-
reotyp a profil používány také v této studii. Mluvíme tak např. o tra-
dičním obrazu staré ženy fixovaném v jazyce, jehož součástí je jak ne-
gativní, tak pozitivní stereotyp se starou ženou spojený (např. stará 
žena může uškodit: Kam čert nemůže, nastrčí bábu, i pomoci: babo, 
raď apod.). Jako jednotlivé polohy (aspekty) stereotypu staré ženy 
se vydělují profil VZHLEDU, resp. TĚLESNOSTI vůbec (u staré 
ženy mj. např. vrásčitost – babské vrásky, šedivé vlasy – sýkora babka 
aj.), profil FUNKCE, resp. společenské ROLE (mj. např. léčitelka – 
babka kořenářka aj.), a profil VĚKU (stáří – stařena). 

1.2 České etnolingvistické výzkumy

Bohaté výsledky na poli etnolingvistiky v Polsku inspirovaly a ini-
ciovaly i české výzkumy v této oblasti. Kognitivně-etnolingvistický 
přístup k jazyku se u nás začal rozvíjet koncem devadesátých let 
a během dvou desetiletí se zájem o něj rozrostl. Zmiňme především 
kolektivní monografii Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lin-
gvistiky (Vaňková et al., 2005) či knihu zakládající osobnosti české 
kognitivní lingvistiky a etnolingvistiky I. Vaňkové Nádoba plná řeči: 
člověk, řeč a přirozený svět (2007). Zkoumání jazykového obrazu světa 
je již řadu let zastřešujícím tématem tradičních pražsko-varšavských 
lingvistických konferencí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 

3 Např. u hlavy je profil vzhledu (resp. manifestace – nevztahuje se nutně jen k vizuálním charakteristikám) 
rea lizován její kulatostí (hlávka zelí, makovice), tvrdostí (tvrdohlavý) či teplotou (horká hlava), profil lokaliza-
ce jejím umístěním nahoře (být o hlavu větší) a vpředu (skočit do něčeho po hlavě), k profilu funkce patří její 
souvislost s myšlením, vědomostmi, pamětí, příčetností (mít to v hlavě srovnáno, mít prázdnou hlavu, nemít to 
v hlavě v pořádku) a centrem života (přijít o hlavu), k profilu gesta přináležejí tělesné projevy (kývnout/zakrou-
tit/pohodit hlavou). Jednotlivé profily se často překrývají, např. u frazému hlava rodiny se realizuje jak profil lo-
kalizace, tak i funkce (srov. Vaňková – Vitkovskaya, 2014).
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Resumé/Summary

This study examines the traditional linguistic worldview of Woman 
in the Czech language. Concerning its methodology and theory, it 
follows principally modern Polish ethnolinguistics, i.e. a discipline 
focusing on the examination of language in relationship with cul-
ture which uses the term “linguistic worldview” as a concept re-
flecting the way in which values and experience of a particular so-
ciety have been engraved into its language. The aim of the study 
is to discover the linguistic worldview (the stereotype) of Woman 
in the Czech language and to reveal the structure of its stereotypi-
cal characteristics, both in language and culture, focusing prima-
rily on the traditional worldview formed in the centuries before the 
dramatic social changes which occurred in modern times together 
with the changes of women’s role. The analysis of Czech vocabulary 
(including phraseology), folksongs and other folktexts, as well as 
Czech literature revealed four specific manifestations of the lingu-
istic worldview of Woman, formed by three principal aspects (pro-
files) – Age, Appearance and Social role. These manifestations are: 
Young girl (Maiden), Wife, Mother and Old woman. Each of them 
has its own specific features, some characteristics, however, apply 
to all four manifestations of the Woman stereotype. In agreement 
with other Czech works from the fields of cultural history, ethnology 
and sociology, this study highlights both the important role of the 
female body (in relation to sexuality and fertility) and the mutual 
influence of biological and cultural factors in constituting the tra-
ditional worldview of the Woman. The description of traditional lin-
guistic stereotypes related to Woman – which in many aspects could 
not avoid mentioning complementary stereotypes related to Man – 
is also the key to understanding current stereotypes.
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