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Sborník obsahuje 21 příspěvků týkajících se následujících tematických okruhů: 
 
1) Současná situace a areál slovanských jazyků, vliv jazykových i nejazykových faktorů na 
jejich status a emancipaci. 
2) Vývojové tendence v rámci (jednotlivých) současných slovanských jazyků: jazyková 
komunikace, mluvenost, nespisovnost, jazyk médií, vnitřní stratifikace slovanských národních 
jazyků. 
3) Specifika diskursu a jazykový obraz světa ve slovanských jazycích. 
Autory jednotlivých příspěvků jsou slavisté z Polska, Slovenska, Slovinska, Česka, Ukrajiny a 
Rakouska. 
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Slovo úvodem 

Předkládaná publikace, na níž se podíleli slavisté z celkem 6 evropských zemí (Česka, 

Polska, Slovenska, Ukrajiny, Slovinska a Rakouska), vychází v řadě spisů Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity jako samostatná kolektivní monografie. Jejím obsahem jsou výsledky 

výzkumu více než dvou desítek badatelů, kteří svoji pozornost věnují – většinou již tradičně – 

konkrétnímu slovanskému jazyku či jistému výseku společensko-politické situace na 

slovanském území, která našla odraz v tamních jazykových poměrech či dokonce 

v samotných jazykových systémech. Kromě dílčích otázek týkajících se toho kterého 

slovanského jazyka a aktuálních směrů jeho vývoje (řešených většinou z pohledu slovanské 

jazykovědné komparatistiky) je předmětem zájmu širší historické, kulturní, sociální, politicko-

právní pozadí vývoje a fungování jednotlivých západo-, východo- či jihoslovanských jazyků.    

 Řada slovanských národních jazyků a jejich teritoriálních útvarů si dnes, jak známo, 

hledá svoji identitu. Od 90. let minulého století vznikly na troskách dřívějších multietnických 

federací (Jugoslávie, Sovětského svazu, popř. Československa) některé nové suverénní státy 

s převahou slovansky mluvícího obyvatelstva. V souvislosti s těmito politickými subjekty se 

opět zmiňují konstituenty národa, mezi něž patří historická paměť (epos), přítomnost 

institucí  

a příslušných norem regulujících společenské vztahy (etos), hledání a výklad společného 

původu (genos), způsob vyjádření nebo myšlenkové schéma vlasti (topos) a v neposlední 

řadě logos, tedy jazyk, coby prostředek zajišťující dorozumívání. Jsou nastolována nová 

pravidla veřejné jazykové komunikace, zmiňovány starší texty legislativní povahy, 

implementovány mezinárodní úmluvy. K diskusím o roli, povaze a kvalitě jazyka 



v celospolečenském měřítku vedeným spíše na politické úrovni nemusí být, bohužel, lingvisté 

přizváni vůbec. O to větší váhu má jejich slovo, které zaznívá na akademické půdě, ve 

vědeckých kruzích. O to cennější se stává jejich badatelské úsilí, odpovědný, pravdivý a 

zevrubný popis stavu jazyka a řečové praxe, dlouhodobý výzkum, jenž umožňuje nejen 

interpretaci stávající situace, ale i vizi jejího dalšího směřování.  

Dalším velkým tématem jsou obecné (univerzální) i specifické tendence ve zmíněné 

evoluci konkrétních slovanských jazyků, zejména pak v posledních letech. Žádný jazyk se 

nevyvíjí izolovaně, ale naopak – v stále širším kontextu nadnárodních (globálních) trendů 

pozorovaných v různých sférách veřejné i neveřejné komunikace. Zvlášť dynamicky se 

projevují inovace v lexikálním plánu jazyka. Nejedná se přitom pouze o nové zdroje 

obohacování slovní zásoby, ale také o netradiční slovotvorné postupy. Proto se tato 

publikace dotýká i jedné z nejdůležitějších funkcí jazyka – funkce pojmenovávací.   

Změny v mimojazykové skutečnosti mají na svědomí změny v povaze jazykového 

materiálu i práce s ním. Dorozumívání probíhá nejen prostřednictvím jazyka, ale také 

nonverbálně. Během komunikace si vyměňujeme postoje, individuální či kolektivně sdílené 

hodnoty. Sdělujeme výsledek našeho poznání (kognice), konceptualizované mentální obrazy, 

které jsou, jak zdůrazňuje kognitivní lingvistika, vázány na kulturu daného jazykového 

společenství. V této souvislosti musí nutně zaznít pojmy jako diskurs či jazykový obraz světa.  

O současné komunikaci se tvrdí, že v ní roste podíl ikonické složky, což je bezesporu pravda. 

Vidíme to v médiích, včetně elektronických. Nové komunikační kanály skýtají nepřeberné 

množství impulzů pro zkoumání jazyka v nejrůznějších souvislostech. Nelze přehlédnout 

využívání jazyka pro marketingové účely, hlavně jeho potenciálu ovlivnit chování lidí. I tyto 

jevy jsou jazykovědci reflektovány.  

Název publikace – Area Slavica – nebyl zvolen náhodou. Jde o prostor, jenž je nutno 

chápat jednak ve smyslu geomorfologickém, jednak sociálně-politickém. Prostor, v němž se 

slovanské jazyky konstituovaly, v němž se reálně používají, vzájemně ovlivňují, 

zaznamenávají obdobné proměny, budí přibližně shodnou pozornost jazykovědců. Prostor 

vymezený hranicemi států či regionů, ale i jazykových systémů a typů komunikačních situací. 

Prostor tradiční i modifikovaný, v němž se mísí jevy trvalé a univerzální se specifickými, 

módními, efemérními…  

Publikace je označena číslicí 1. Naším přáním totiž je, aby se do diskuse o nastíněných 

tématech zapojilo co nejvíce kolegů-odborníků, minimálně ze slovanských slavistických 

středisek. 
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