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ÚVOD 

Publikace je věnována prof. PhDr. Janě Svobodové, CSc., u příležitosti jejího vý-
znamného životního jubilea.  

Vysokoškolská studia absolvovala na Filozofické fakultě UJEP (současné Masary-
kovy univerzity) v Brně v oboru čeština – němčina. Kandidátskou práci s názvem Syn-
taktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách obhájila 
v roce 1985. Úspěšně se habilitovala v oboru český jazyk v roce 1989 na FF UJEP 
v Brně a poté ještě jednou dle nového vysokoškolského zákona v roce 2001 na Prešov-
ské univerzitě v Prešově v oboru všeobecná jazykověda. Na téže univerzitě pak proběhlo 
v roce 2004 její jmenovací řízení a profesorkou byla jmenována v roce 2005.  

První rok po studiích učila na Vojenském gymnáziu Jana Žižky v Moravské Tře-
bové, ale všechna další profesní léta věnovala akademickému prostředí, a to především 
na Ostravské univerzitě a vedle toho také na Slezské univerzitě v Opavě. Na Pedago-
gické fakultě Ostravské univerzity (dříve Pedagogické fakultě v Ostravě) působí již od 
roku 1976 a v roce 1991 se výrazně zasloužila o vznik katedry českého jazyka a literatury 
s didaktikou, kterou pak úspěšně vedla až do roku 2012. Ve výuce se věnuje zejména 
problematice české syntaxe, jazykové kultury a didaktiky mateřského jazyka. Dlouhá 
léta působila jako garantka studijních oborů realizovaných katedrou a podílela se na 
koncepci jejich studijních plánů.  

Vědecko-výzkumné aktivity profesorky Svobodové se zaměřují na oblast české gra-
matiky, zvl. syntaxe, aplikované lingvistiky, jazykové kultury s obecnělingvistickým 
rámcem a problematiky spisovnosti a jazykových norem. Vedle toho je však centrem 
jejího zájmu také propojení teoretického výzkumu se školskou praxí, didaktika mateř-
ského jazyka, komunikačně zaměřená výuka češtiny a pojetí spisovnosti ve školním pro-
středí. Je autorkou a spoluautorkou několika monografií samostatných, např. Čeština 
na rozcestí (2014), a kolektivních – za všechny lze jmenovat např. Zdroje a cíle jazykové 
popularizace (2010), Principy a cesty školní výuky českého jazyka (2017) nebo Čeština 
v edukaci: lingvistika a didaktika (2021). V odborných časopisech a sbornících publi-
kovala desítky studií a článků, které jsou odbornou veřejností a studenty vysoce oceňo-
vány a často citovány. V letech 2009–2011 byla hlavní řešitelkou projektu GAČR 
s názvem Fenomén spisovnosti v současné jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva 
a vize, v současné době se podílí na řešení projektu TAČR Vývoj diagnostické baterie 
čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ a rezortním projektu mobilit Reflexe češtiny 
a širší české povědomí u vídeňských Čechů. Ve spolupráci s Institutem slavistiky a Pe-
dagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem (dříve s Filozofickou fakultou Univerzity 
Karlovy) se výrazně podílela na projektech AKTION. 
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Pro vysokoškolské studenty připravila řadu učebnic a studijních textů, např. Česká 
skladba pro studenty učitelství (1994, 2001), Základy syntaxe (2013), Česká inter-
punkční cvičení s klíčem (1997), Průvodce českou interpunkcí (2003, 2013, 2015) 
a kapitolu Skladba v publikaci Čeština pro učitele (20041, 20104). Byla také hlavní au-
torkou učebnic českého jazyka pro 1. stupeň základní školy vydaných nakladatelstvím 
Scientia pod názvy Čeština s maňáskem Hláskem (pro 2. a 3. ročník) a Čeština s pře-
kvapením (pro 4. a 5. ročník). Tyto učebnice doplněné metodickými příručkami a pra-
covními sešity byly pojaty velmi originálně a setkaly se s příznivým ohlasem didaktiků 
i učitelů z praxe. K učebnicové řadě jubilantka poté zpracovala monografii Jazyková 
specifika školské komunikace a výuka mateřštiny (2000). 

Vedle působení v oborových radách doktorských studijních programů, členství 
v komisích pro obhajoby disertačních prací a komisích habilitačních a inauguračních, 
členství v několika vědeckých radách a dalších orgánech lze zmínit také její působení 
v redakčních radách odborných časopisů, např. Paidagogos (2008–2012), v současnosti 
O dieťati, jazyku a literatúre (PdF PU v Prešově) a Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 
(PdF OU). V polovině 90. let se podílela na vzniku tradice odborných seminářů (poz-
ději mezinárodních konferencí) Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (tzv. „kulatých 
stolů“), které byly podnětnými setkáními lingvistů, literárních vědců a didaktiků. No-
vou tradici lze zaznamenat také u mezinárodních konferencí Didaktické impulsy, na 
jejichž vzniku se také inspirativně podílela. 

Uvedený výčet aktivit je jen náznakem výsledků dlouholetého úsilí paní profesorky 
o kultivaci jazykových znalostí studentů a učitelů českého jazyka a o rozvoj lingvistiky 
a didaktiky českého jazyka. Kapitoly této publikace jsou příspěvkem jednotlivých au-
torů k ocenění její práce.      

Za editory Diana Svobodová 
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RENATURALIZÁCIA SPISOVNÉHO JAZYKA?1 

Juraj DOLNÍK 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

Abstrakt 

Predmetom výkladu je možná zmena statusu spisovného jazyka vo vývinovom procese, 
ktorý sa v českej a slovenskej lingvistike tradične nazýva demokratizácia, chápaná ako 
rozširovanie jeho sociálnej bázy so všetkými implikáciami. V tomto procese sa vytvárajú 
podmienky na to, aby sa spisovný jazyk stal autentickým prirodzeným jazykom, ktorý 
si jeho používatelia osvojujú, používajú a prežívajú ako svoj skutočný materinský jazyk. 
Ale naďalej pôsobí aj sila regulačnej tradície tohto jazyka, takže jeho používatelia sú pod 
vplyvom tejto tradície aj vlastného sklonu k spontánnej preferencii autentickej priro-
dzenosti. Môže tento sklon zmeniť status spisovného jazyka? 

1 Jazyk v perspektíve prirodzenosti 

V reakciách na spory o potrebnosti / nepotrebnosti spisovnej češtiny sa objavila aj 
výzva, aby jazykovedci namiesto nezmieriteľnej obhajoby vlastnej pozície opätovne ob-
rátili výskumnú pozornosť na základnú epistemologickú otázku: „Jak tedy lingvisticky 
postihnout košatost jazykové reality?“ (Svobodová, 2007, s. 59). Jej odpoveď: „s trpěli-
vostí, soustavně, z více úhlů, bez předsudků a bez nároku na jediný úderný závěr“ 
(tamže). A, pravdaže, aj pre ňu sú dôležité údaje o jazykovom správaní a konaní aj me-
tajazykových reakciách používateľov spisovného jazyka, čo nielen proklamovala, ale sa 
aj podieľala na získavaní sociolingvistických dát o postojoch používateľov k spisovnej 
češtine aj o jej vnímaní v českom prostredí (Svobodová, 2011). V tomto duchu je kon-
cipovaný aj nasledujúci výklad. Pôjde v ňom o nazeranie na spisovný jazyk z dvoch uhlov 
pohľadu bez nároku na „úderný záver“ (signalizuje to otáznik v jeho nadpise) a poukazo-
vanie na potrebu získavania údajov o špecifickej stránke tohto jazykového útvaru. 

Nadpis výkladu naznačuje, že sa v ňom spisovný jazyk sleduje cez prizmu konceptu 
prirodzenosť, ktorého zdrojom je známy protiklad prirodzený („ľudový“) vs. „umelý“ 
(spisovný) jazyk. Uhol pohľadu sa špecifikuje zdôraznením spätosti prirodzenosti jazyka 
                                                      
1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-
0176. 



 

8 
 

s atribútom materinský. Bezprostredným podnetom k sledovaniu spisovného jazyka 
(reprezentovaného spisovnou slovenčinou) bola predbežná sondáž zameraná na to, či 
nositelia spisovnej slovenčiny považujú tento útvar za svoj materinský jazyk, a fakt, že 
nie všetci odpovedali kladne a aj respondenti s kladnou odpoveďou reagovali s istým 
váhaním (porov. s polemikou v českom prostredí aj o tejto otázke, napr. s reakciou na 
presvedčenie lingvistu o tom, že bežný Čech zo západnej väčšinovej oblasti sa rodí do 
primárneho jazyka, ktorým je obecná čeština; Chromý, 2009). Toto váhanie môže mať, 
samozrejme, rozličné príčiny, ale dá sa vnímať aj ako stimul k uvažovaniu o spisovnom 
jazyku so zreteľom na prirodzenosť s implikáciou materinský. Takto stimulovaný prí-
stup viedol k otázke povahy jazyka a spisovného jazyka zvlášť, ktorá usmernila uvažo-
vanie na kauzálny vzťah evolučne daných vlastností človeka k osvojovaniu a používaniu 
materinského jazyka. Do popredia pozornosti sa dostala pritom autenticita: prirodze-
nosť ako autentickosť. Za výrazom renaturalizácia v nadpise výkladu je myšlienkový 
konštrukt založený na hypotéze o autentickej prirodzenosti v protiklade s „nepravou“ 
prirodzenosťou a vývinovom procese spisovného jazyka s tendenciou k autenticite (ob-
jektom pozorovania je predovšetkým spisovná slovenčina). V pozadí tohoto konštruktu 
je vyrovnávanie sa s teoretickopoznávacou opozíciou realizmus vs. antirealizmus a po-
merom medzi empirizmom a racionalizmom vo vzťahu k prirodzenému jazyku, ale aj 
otázka idealizácie pri vysvetľovaní jazykového správania a konania používateľov. 

1.1 Návrat k problému prirodzenosti 
Dôležité je, samozrejme, jasne si uvedomiť, v akom zmysle uplatňujeme tento výraz 

a akú epistemologickú pozíciu zaujímame pri jeho použití. Už z bežného nahliadnutia 
do používania výrazu prirodzený (prirodzenosť) je zrejmé, že sa vyznačuje neobyčajnou 
sémantickou pružnosťou. Vyskytuje sa v odbornej komunikácii aj v bežnej reči. Vyu-
žíva sa najmä v odboroch, ktoré sú zamerané na výklad podstaty človeka a jeho včlene-
nosti do evolúcie. Pripomeňme si pojem prirodzený výber z evolučných teórií, 
Freudovu teóriu ľudskej prirodzenosti, založenej na závislosti detí od rodičov a jedineč-
nej ľudskej sexualite, vzťah výchova – prirodzenosť v pedagogike, vzťah prirodzené – 
kultúra v kulturológii, chápanie prirodzenosti v teológii, pojem prirodzenosť oriento-
vaný na podstatu človeka vo filozofii, koncepcie jazykovej prirodzenosti v lingvistike 
a pod. Značne veľké je aj rozpätie používania tohto výrazu v neodbornej komunikácii, 
ktoré sa vo výkladových slovníkoch zachytáva polysémickým heslom. Navyše prirodze-
nosť sa spája s hodnotením, a to s kladným i záporným, čo môžeme heslovite zhrnúť 
jednoduchými výrokmi: človek je od prírody dobrý, alebo zlý, a človek je od prírody 
dobrý aj zlý. Vedec, ktorý chce pracovať s vyhranenými pojmami, je naklonený k od-
mietnutiu výrazu s takým rozptylom používania a s takou významovou neurčitosťou. 
Výraz prirodzený (prirodzenosť) sa však naďalej uplatňuje, a to aj v lingvistike. 
Aj v tomto výklade má fundamentálnu rolu. 
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Na oživenie problému s ideou prirodzenosti vo vzťahu k prirodzenému jazyku nám 
poslúži krátky návrat k diskusii o prirodzenej morfológii, ktorú rozpracoval W. Mayer-
thaler (1981) vo svojej univerzálnej pragmatickej teórii. Podľa tejto teórie prirodzené 
sú morfologické štruktúry zodpovedajúce kritériám optimálneho kódovania, ktorými 
sú konštrukčný ikonizmus (asymetria obsahových prvkov sa zobrazuje ako konštrukčná 
symbolizačná asymetria), uniformná symbolizácia (jednej funkcii zodpovedá jedna 
forma) a transparentnosť paradigmy (miera homomorfie a polymorfie). Tieto kritériá 
sa vnímajú ako princípy prirodzenej morfológie, ktorými sa riadi jej dynamika (prefe-
rujú sa tvary, ktoré lepšie vyhovujú optimálnemu kódovaniu).  Oponent tejto teórie, 
ktorý morfologické zmeny vysvetľuje na základe jazykovej ekonómie (rozhodujúci vý-
znam má textová frekvencia), položil ešte raz zásadnú otázku, akú morfológiu máme 
považovať za prirodzenú: „Má ísť o vopred daný princíp: „prirodzené“ sú podľa mož-
nosti najjednoduchšie, jednotné, ikonické priraďovania obsahových kategórií flektív-
nym výrazom – ideál, ku ktorému síce smeruje časť morfologických zmien, ktorý ale 
opätovne naráža na prekážky? Alebo máme akceptovať ako „prirodzené“ komplikované 
pomery, dominujúce v našich jazykoch, ktoré sú opätovne navodzované a posilňované, 
a hľadať pre ne vysvetlenia?“ (Werner, 1989, s. 34–35). Majú byť teda „prirodzené“ 
morfologické zmeny, ktoré nastoľujú komplikované, nejednotné pomery v prirodze-
ných jazykoch (keďže ich nachádzame v takých jazykoch, sú „prirodzené“), alebo 
zmeny, ktoré navodzujú transparentný, jednotný poriadok, ale narážajú na prekážky? 
Diskusia jasne ukazuje, že odlišné určenia prirodzenosti plynú z odlišných epistemolo-
gických pozícií, ktoré znázorňujú otázky, či pri určovaní prirodzenosti máme zostať vo 
svete javov, alebo ju máme hľadať „za“ javmi (symbolicky vyjadrené, ide o to, či máme 
zaujať wittgensteinovskú, alebo platónovskú pozíciu). V prvom prípade prirodzenosť sa 
spája s textovou frekvenciou ako jedným z aspektov používania jazyka, kým v druhom 
prípade sa viaže na idealizáciu spojenú s prototypovými vlastnosťami človeka, najmä 
s jeho percepciou (keďže ide o slovné tvary, optimálne sú tie, ktoré zodpovedajú dob-
rým percepčným tvarom – s odvolávaním sa na tvarovú psychológiu, podľa ktorej dobré 
tvary sú percepčne ľahšie prístupné), a tak sa zafixovalo, že „percepcia je hlavný faktor, 
ktorý rozhoduje o prirodzenosti morfologických jednotiek. Pretože segmentálne kódo-
vanie je percepčne priezračné, výhodné, segmentálne formatívy sú pre morfológiu pri-
rodzenejšie ako nesegmentálne“; Mayerthaler, 1981, s. 103). V obidvoch koncepciách 
prirodzenosť sa vníma ako niečo, čo zodpovedá povahe objektu, len sa inak odpovedá 
na otázku, čo určuje povahu morfológie (isté vlastnosti človeka ako nositeľa jazyka, 
ktoré sa premietajú do morfologických štruktúr, alebo používanie týchto štruktúr, do 
ktorého zasahuje istá vlastnosť človeka). Práve odlišné odpovede na otázku, čo určuje 
povahu objektu, dáva dôvod na spochybnenie presvedčenia o jej reálnosti, a teda o le-
gitímnosti tohto pojmu pri vysvetľovaní jazyka, čiže aj dôvod na spochybnenie idey 
prirodzenosti, ak sa chápe v kauzálnom vzťahu k povahe jazyka. 
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1.2 Preferencia pozície realistu 
V pozadí uznávania alebo popierania reálnosti niečoho, ako je povaha jazyka, je 

známy epistemologický protiklad realizmus vs. antirealizmus. Čo spája realistov a anti-
realistov pri nazeraní na teóriu? Fungovanie teórie, názor, že existenčnou motiváciou 
teórie je jej fungovanie, teda teória je motivovaná jej funkciou. Rozchádzajú sa v tom, 
že kým realista inštrumentalizáciu teórie podmieňuje jej objektívnou pravdivosťou (aby 
teória bola nástrojom na dosahovanie cieľov, má zodpovedať objektívnej realite), anti-
realista inštrumentalizáciu spája s adaptáciou (teória je nástroj na dosahovanie cieľov 
tým, že sa ňou adaptujeme na svet). Pre realistu úlohou teórie je, aby umožnila konanie 
so znalosťou vecí, kým pre antirealistu je jej úlohou urobiť nás schopnými konať v rámci 
nášho skúsenostného sveta tak, aby sme dosahovali naše ciele, teda vyhnúť sa zrážkam 
s prekážkami a dospieť k cieľu. Realista vníma prax ako prejav pravdivosti (alebo ne-
pravdivosti) teórie, antirealista ju vníma ako prejav adaptovanosti, a teda viability teórie 
(alebo neadaptovanosti, a teda neviability). V obidvoch prípadoch však ide o adekvát-
nosť teórie vo vzťahu k praxi: teória je adekvátna, ak prax je úspešná, čo nastáva vtedy, 
keď sa dosahujú zamýšľané ciele. Realista ale úspešnosť praxe viaže na to, že sa do nej 
premieta povaha reality, ktorú reprezentuje zodpovedajúca teória. To je pre neho 
„pravá“ úspešná prax, za ktorou je adekvátna teória. Antirealista sa takto neobmedzuje 
(ani nemôže, pretože pre neho neexistuje objektívna pravda a povaha objektu je ne-
prístupná, prístupné je len to, čo naše zmyslové orgány a náš mozog konštruujú), ús-
pešnosť praxe sa jednoducho rovná dosahovaniu cieľov, a teda adekvátnosť teórie sa 
posudzuje podľa toho. U neho je kritériom adekvátnosti teórie priama (neviazaná) prag-
matickosť (teória je adekvátna, ak je v praxi úspešná), u realistu kritériom je viazaná 
pragmatickosť (teória je adekvátna, ak je v praxi úspešná, a to preto, lebo zodpovedá 
povahe príslušnej reality).  

V tomto výklade sa preferuje stanovisko realistu. Ak uznávame, že človeku je vlastná 
objektívna bytostná povaha, nemáme dôvod myslieť si, že je v tomto ohľade jedinečný, 
takže sme na pozícii realistu, podľa ktorej existuje objektívny svet, ktorému je vlastná 
bytostná povaha. A naše poznávanie je zamerané na ňu. Človek je v kontakte so svetom 
prostredníctvom svojej výbavy – zmyslových orgánov a mozgu. To, že len takto môže 
byť v kontakte so svetom, patrí k jeho objektívnej povahe. Podľa toho aj svet má svoju 
objektívnu povahu a naše poznávanie je zamerané na ňu. Prostredníctvom našej výbavy 
konštruujeme naše znalosti a teórie, ktorých obsahom je, ako sa svet v nich javí ako 
následok toho, že do kontaktu s ním vstupuje naša výbava ako konštrukčná sila. Keďže 
ako poznávacie subjekty sme zainteresovaní na tom, aby sme si sprístupnili objektívnu 
povahu sveta, sledujeme, či naše znalostné a teoretické konštrukcie sú aj rekonštrukciou 
tejto povahy. Potvrdzuje to (alebo to vyvracia) naša prax. O prax sa opierame preto, 
lebo praktickou činnosťou sa adaptujeme na svet, t.  j. prispôsobujeme sa mu tak, aby 
sme sa vyhli prekážkam, ktoré zabraňujú úspešnosti našej činnosti. Prax nám ukazuje, 
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nakoľko sú naše konštrukcie, ktorými sa adaptujeme na svet, viabilné, a prax nás aj 
stimuluje k optimalizácii viability, v čom sa prejavuje inštrumentálnosť našich kon-
štrukcií, teda nášho vedenia (čiže to, že naše konštrukcie, znalosti nie sú samoúčelné, 
ale orientované na dosahovanie cieľov). 

Človek je teda konštrukčno-rekonštrukčná bytosť. Konštruuje svoje znalosti, teórie 
aj sociálnu realitu (o ktorej bude ešte reč), čím sa adaptuje na svet. Adaptáciu na svet 
optimalizuje tým, že svojimi konštrukciami aj rekonštruuje objektívnu povahu sveta, 
čo sa deje v spätosti s optimalizáciou viability praxe. Preto ho zaujíma povaha sveta 
a kladie si otázku, ako je svet diferencovaný z tohto hľadiska. Tvrdenie, že existuje ob-
jektívna bytostná povaha, korešponduje s obhajobou pozície realizmu filozofom: 
„Z faktu, že naše poznanie / predstava / obraz skutočnosti sa konštituuje ľudskými moz-
gami a interakciami, nevyplýva, že skutočnosť, o ktorej máme poznanie / predstavu / 
obraz, bola vytvorená ľudskými mozgami a interakciami“ (Searle, 2013, s. 168). Vyslo-
vuje sa tu presvedčenie, že nekonštruujeme skutočnosť, ale naše reprezentácie skutoč-
nosti (vnemy, poznatky, idey atď.). Antirealista stotožňuje konštruovanie reprezentácií 
s konštruovaním reality. A na to nadväzuje kladná odpoveď na otázku, či máme prístup 
k skutočnému svetu, ak nemôžeme inak ako pristupovať k nemu našou výbavou. Ho-
vorí: „Z faktu, že epistemickou bázou môjho vedenia sú moje súčasné skúsenosti, ne-
vyplýva, že nemôžem mať vedenie o ničom inom ako o svojich skúsenostiach“ (op. cit., 
s. 180). A dodáva, že opak je pravdou: moje skúsenosti mi umožňujú prístup k nie-
čomu, čo nie je mojou skúsenosťou. Ak napríklad aktuálne oznamujem, že toto je stôl, 
mám síce vnemovú skúsenosť, ale táto skúsenosť nie je objektom vnímania ani podkla-
dom usúdenia, že toto je stôl. Ten stôl jednoducho vidím; moja skúsenosť mi dáva 
možnosť prístupu k tomu, čo samo nie je skúsenosťou. S týmto korešponduje moje 
presvedčenie, že bytostná povaha objektov nie je skúsenosťou, nie je konštruovaná na-
šou výbavou, ale naše konštruovanie reprezentácie objektu touto výbavou poskytuje 
možnosť prístupu k nej. 

V tomto výklade sa teda prirodzenosť spája s pozíciou realistu, ktorý vychádza 
z opozície zodpovedajúce vs. nezodpovedajúce povahe (danej entity). Protipólom pri-
rodzeného je tu umelé v druhotnom význame (napr. umelý úsmev). V tejto perspektíve 
je prirodzené to, čo je autentické, pravé, čo vzchádza z toho, čo je entite dané, to, čo 
zodpovedá jej povahe. Povahu človeka a vecí vytvárajú príznaky, ktoré sú im vlastné, 
ktoré sú späté so spôsobmi ich konštituovania a z ktorých vzchádza istý spôsob správa-
nia a konania, a teda práve tento spôsob je prirodzený. Naše reakcie v bežnom živote, 
ako prirodzená chôdza, neprirodzený smiech a pod., svedčia o tom, že aj bez reflexie 
dokážeme postrehnúť, aké prejavy jednotlivca sú v súlade s jeho povahou. Podľa toho 
hodnotíme prejavy ako prirodzené / neprirodzené, pričom prirodzené interpretujeme 
ako pravé, autentické, nefalšované, úprimné a pod. a neprirodzené opačne. 
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1.3 Povaha materinského jazyka 
V tomto výklade má teda zásadný význam určenie bytostnej povahy jazyka. Zdô-

razňujem, že ide o jazyk so statusom materčina, čo je dôležité preto, lebo odhliadaním 
od tohto statusu abstrahujeme od konštitučného kontextu jazyka, ktorý tvoria jeho po-
užívatelia, reprodukujúci svoj jazyk v jeho autenticite. Autentická reprodukcia jazyka sa 
prejavuje v tom, ako si materčinu osvojujeme a disponujeme jej prostriedkami, ako sa 
mení vo svojom konštitučnom prostredí – komunikácii a ako ju môžeme využívať ako 
interakčný nástroj aj nástroj myslenia. Do popredia sa dostávajú tieto povahové vlast-
nosti jazyka: spontánna osvojiteľnosť, zahŕňajúca invazívnosť, samočinná disponibilita 
a meniteľnosť, zahŕňajúca emergentnosť i praktickú pravidelnosť a stimulačnosť, ako aj 
intenčná adaptabilita a sociokultúrna solidarita. Jazyk je taký, že si ho môžeme spon-
tánne osvojiť v komunikačnom dianí invazívnosťou jeho prostriedkov, t.  j. ich samo-
činným vnikaním do jazykovej pamäti v komunikácii, a to tak, že prostriedky sú 
v „emergentnej pohotovosti“. Môžeme disponovať jeho prostriedkami tak, že sa nám 
výrazy samočinne zjavujú na jazyku v prúde komunikácie, teda sa vyznačujú emergen-
tnosťou (emergencia vo význame „náhle sa objavovať“, „vynárať sa“) a praktickou sti-
mulačnosťou, čiže tým, že stimuluje k jazykovým reakciám reprezentujúcim praktickú 
pravidelnosť v jazyku (pravidelnosť navodzovanú a reprodukovanú v jazykovej praxi, 
v kontexte používaných prostriedkov). Jazyk sa môže spontánne meniť a je prispôsobo-
vateľný našim variabilným intenciám. Súčasne udržiava cit sociokultúrnej solidarity. 
Všetky tieto vlastnosti sú potrebné pre fungovanie jazyka ako nástroja prispôsobeného 
aktivitám založeným na súhre spontánnych a uvedomovaných reakcií, ako aj vedo-
mých, intenčných aktov. Od tejto súhry závisí – podobne ako pri používaní iných ná-
strojov – racionalita aj efektívnosť používania jazyka. Vo výbave používateľov jazyka 
táto súhra je vyvinutá ako koordinácia a kooperácia behaviorálnej a akčnej jazykovej 
dispozície. Prirodzené ovládanie jazyka je založené na súhre týchto dispozícií, teda na 
schopnosti koordinovať nevedomé jazykové reakcie (jazykové správanie) a intenčné ja-
zykové akty (jazykové konanie). Prečo je to tak? 

1.3.1 Povaha človeka ako aktívnej bytosti a jej odraz v povahe  
jazyka 

Odpoveď nachádzame v povahe človeka ako aktívnej bytosti, bytosti profilovanej 
v praxi v premenlivých podmienkach, na ktoré sa adaptuje a tak stvárňuje svoj praktický 
život. Ako taká bytosť je nastavená na dosahovanie cieľov, realizáciu svojich zámerov, 
plánov, želaní apod. Nastavenosť na isté ciele je určená prírodou, majú ju aj iné živo-
číchy. Bytosti nastavenej na dosahovanie cieľov je vlastná racionalita, spočívajúca v tom, 
že reakcie potrebné na realizáciu cieľov prebiehajú samočinne (inštinktívne, reflexne, 
automaticky), takže jedinec sa môže naplno koncentrovať na cieľ. Na základe tejto ra-
cionality človek existuje ako behaviorálno-akčná bytosť, ktorá pri svojich aktivitách ťaží 
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z toho, že sa jej samočinne aktivujú reakcie ako predpoklad dosahovania cieľov, a tak 
môže koncentrovať svoju energiu na samotný cieľ. Túto racionalitu človek posilňuje 
tým, že svoje úkony často automatizuje, aby sa mohol sústredenejšie venovať realizácii 
svojich intencií (iste si v tomto momente pripomíname automatizáciu šoférskych úko-
nov ako výrazný príklad). Automatizácia úkonov v prospech racionalizácie aktivity je 
prejavom „tlaku“ zakladajúceho poriadku povahy človeka ako aktívnej bytosti, teda 
„tlaku“ na navodenie prirodzeného stavu aktéra, v ktorom je ten vtedy, keď behavio-
rálna stránka jeho aktivity neuberá z jeho energie potrebnej na realizáciu jeho intencie. 
Je to stav, keď vedomie aktéra je sústredené len na jeho intenciu, pretože predpokladové 
dispozície na jej realizáciu sa aktivujú mimo jeho vedomia. 

Mechanizmus jazykovej aktivity je špecifický prípad mechanizmu ľudskej aktivity, 
spočívajúceho v súhre behaviorálnych a akčných reakcií. Je to intenčno-emergentný 
mechanizmus, ktorý riadi našu jazykovú aktivitu tak, že nás navádza na intenciu, aktu-
alizovanú v danej interakčnej situácii, nastavuje nás na použitie primeraných jazyko-
vých prostriedkov (v súčinnosti s parajazykovými a mimojazykovými prostriedkami) 
s rozličným stupňom uvedomenosti a spúšťa proces emergencie výrazov bez potreby 
aktivácie jazykového vedomia. To, že sa gramaticky korektné výrazy vynárajú z jazyko-
vej pamäti samočinne, bez účasti vedomia, je možné preto, lebo materinský jazyk – ako 
som už spomenul – si osvojujeme spontánne, neuvedomene v rámci používania jeho 
prostriedkov a tieto prostriedky sa ukladajú do pamäti bez toho, aby sme si to uvedo-
movali, a takto sa z nej aj vynárajú, keď ich potrebujeme pri realizácii našich intencií. 
To, čo je takto uložené v našej jazykovej pamäti, tvorí našu bezznalostnú gramatickú 
dispozíciu. Nejde o explicitné ani implicitné gramatické znalosti, ale o reprezentácie 
našej dispozície na gramatické správanie v súlade s gramatickými pravidlami. Na zá-
klade tejto dispozície naše gramatické správanie zodpovedá gramatickým pravidlám bez 
toho, aby sme ich vedome či nevedome sledovali. To je výklad v duchu wittgensteinov-
ského „praxeologického“ chápania pravidiel, podľa ktorého gramatické pravidlá sú „vpí-
sané“ do jazykovej praxe, sledovanie pravidiel je tiež len praxou a nositeľ jazyka ich 
sleduje „naslepo“ (Wittgenstein, 1984). V pozadí je aj koncepcia „backgroundu“ a in-
terpretačná ponuka, že „človek dokáže vyvinúť a rozvinúť komplex schopností, ktoré sú 
citlivé na špecifické štruktúry intencionality, a to bez toho, aby boli konštituované 
touto intencionalitou. Človek vyvinie zručnosti, ktoré sú takpovediac funkčne ekviva-
lentné so systémom pravidiel bez toho, aby obsahovali nejaké reprezentácie alebo inter-
nalizácie týchto pravidiel“ (Searle, 2013, s. 152). Gramatické správanie patrí teda 
k druhom správania, ktoré zodpovedajú pravidlám, ale nie preto, lebo ich vedome alebo 
nevedome sledujeme, ale preto, lebo sme v jazykovej praxi vyvinuli komplex dispozícií, 
schopností, ktorými reagujeme na pravidlá. Tieto dispozície sme vyvinuli v procese so-
cializácie, v ktorom na nás pôsobili aj gramatické pravidlá, a to tak, že „vyžadovali“, aby 
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sme nadobudli schopnosti na správanie konformné s pravidlami. Zdá sa rozumné vy-
chádzať z toho, že jednotlivec nadobúda bezznalostnú gramatickú dispozíciu nasadením 
dispozície na analogické správanie, ktorou reaguje na gramatické správania realizované 
v jazykovej praxi, čiže na gramatické príklady v tejto praxi, do ktorých sú „vpísané“ 
gramatické pravidlá, a tak špecifikuje svoju dispozíciu na analogické správanie (koncept 
„bezznalostná gramatická dispozícia“ je rozvedený v práci Dolník, 2017). 

 Dispozícia na neuvedomované a analogické správanie, t. j. správanie „v tom 
duchu, v tom zmysle“ ako vnímané alebo z minulosti oživené správanie, je aj v základe 
spontánnych jazykových zmien. Pri tomto správaní dochádza k rozšíreniu kolokácie is-
tého prvku, ktoré sa môže ustáliť v jazykovom spoločenstve bez toho, aby sa to dostalo 
do pozornosti používateľov jazyka ako zmena. Tento proces sa opisuje ako diachrónna 
a synchrónna dynamika jazyka, ale žiada sa zdôrazniť, že ide o prirodzené zmeny, pre-
tože plynú z prirodzeného používania jazyka, založeného na súhre behaviorálnej a akč-
nej jazykovej kompetencie, v ktorej behaviorálna kompetencia nenaráža na „umelé“ 
prekážky, t.  j. na korigujúce reakcie na základe znalostí o jazyku. Tieto zmeny sú pre-
javom povahy prirodzeného jazyka. 

Povahové črty jazyka, ktoré som práve opísal, sa prejavujú v jazykovom správaní 
používateľov v komunikačných udalostiach, keď jazyk používajú tak, ako ho používali 
ich predchodcovia, opierajúci sa o jazykovú dispozíciu, ktorá vzišla z jazykovej praxe 
a „rástla“ v nej bez potreby externej edukácie a regulácie. Pri takom správaní jazyk fun-
guje emergentno-invazívne – funguje mechanizmus samočinného zjavovania výrazov 
na jazyku a samočinného vnikania výrazov do jazykovej pamäti –, vykazuje takú pravi-
delnosť, akú generuje analógia zasahovaná kontextom používania jazyka, a udržiava po-
užívateľa v mentálnom stave, že jeho jazykové správanie je súčasťou kolektívneho 
jazykového správania, je z neho odvodené. V súlade s tézou o kauzálnom vzťahu povahy 
objektu k prirodzenosti jazykové štruktúry sú prirodzené, ak vzišli z jazykových aktivít 
zodpovedajúcich opísanej povahe jazyka, ktorej základ tvorí spontánna osvojiteľnosť 
a efektívna koordinovateľnosť behaviorálnych reakcií a akčných úkonov. Ak sa v spät-
nom pohľade vrátime k diskusii o prirodzenej morfológii, ukazuje sa, že adekvátna je 
teória morfologickej prirodzenosti založená na jazykovej ekonómii, v ktorej sa vyzdvi-
huje rozhodujúci význam textovej frekvencie (silné argumenty podporujúce dôležitosť 
tohto faktora zhromaždila Fenk-Oczlon, 1991). Textová frekvencia moduluje fungo-
vanie intenčno-emergentného mechanizmu. Zvyšovanie tejto frekvencie zvyšuje jednak 
„emergentnú pohotovosť“ morfologickej štruktúry (čím vyššia frekvencia, tým hladšia 
emergencia) a jednak efektívnosť súčinnosti behaviorálnej a akčnej zložky jazykovej ak-
tivity (zvyšovanie frekvencie posilňuje samočinnosť behaviorálnych reakcií, čo ešte viac 
podporuje koncentráciu na realizáciu intencie). 
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2 Prirodzenosť a spisovný jazyk 

Doteraz bola reč o jazyku s dôrazom na prívlastok materinský. Atribút spisovný sa 
zatiaľ neobjavil. Avšak tézu o spätosti prirodzenosti s povahou objektu môžeme, samo-
zrejme, aplikovať aj na spisovný jazyk. Zvláštnosťou spisovného jazyka v kontexte tohto 
výkladu je jeho vedomá konštituenčnosť: tento jazyk sa konštituoval vedomými meta-
jazykovými praktikami. Stimulácia takých praktík je tak výrazná povahová vlastnosť 
spisovného jazyka, takže externé vedomé zásahy zodpovedajú jeho povahe, a tak sú pri-
rodzené. Pripomeňme si protagonistu koncepcie jazykovej kultúry v ideovom svete 
Pražského lingvistického krúžku:„Norma spisovného jazyka se vytváří, vzniká i dále vy-
víjí vždy za teoretických zásahů, a to teorie jazykové i mimojazykové; norma spisovného 
jazyka jest složitější soubor jazykových prostředků než norma jazyka lidového, poněvadž 
funkce spisovného jazyka jsou bohatěji rozvinuty a přesněji rozlišeny, a konečně norma 
spisovného jazyka je uvědomělejší a závaznější než norma lidového jazyka a požadavek 
její stability je důraznější“ (Havránek, 1932, s. 35). Na pozadí spomínanej tézy môžeme 
dodať, že to, čo je v spisovnom jazyku následkom teoretických zásahov, je prirodzené. 
Také nazeranie má podporu aj v upozorňovaní na prirodzený sklon používateľov zasa-
hovať do jazyka; napr. vo výroku: „Zasahovat do jazykové praxe je totiž jedním z přiro-
zených sklonů mluvčích“ (Starý, 1995, s. 145). Aj v koncepcii „verbálnej hygieny“ sa 
kladie do popredia skúsenostné poznanie, že jednotlivci sa neobmedzujú na používanie 
jazyka, ale naň aj reagujú, čo vzchádza z ich sklonu k zlepšovaniu jazyka, k jeho „očis-
ťovaniu“, teda k jazykovej „hygiene“ (Cameron, 1995). Podľa toho intenčné intervencie 
sú v jazykovom živote normalitou, nie aktivitami, ktoré by sa priečili jazykovej priro-
dzenosti. Naopak, bolo by neprirodzené, keby do fungovania štandardného jazyka ne-
zasahovali „verbálni hygienici“. V tomto myšlienkovom rámci aj model jednoduchého 
jazykového manažmentu zobrazuje normálnu metajazykovú aktivitu, čiže prirodzené 
zasahovanie do jazyka: Ak si niekto všimne nejaký odklon od normy, je prirodzené, že 
ho môže, ale nemusí hodnotiť. Ak ho hodnotí, je prirodzené, že môže, ale nemusí vy-
tvoriť „akčný plán“ (adjustment design), a je prirodzené, že môže, ale nemusí sa snažiť 
tento plán realizovať (Nekvapil, 2010). Z týchto nazeraní vyplýva, že intervencie do 
spisovného jazyka sa dejú v duchu prirodzeného sklonu používateľov k zasahovaniu do 
jazyka. Následkom je, že prirodzené sú komplikované pomery (podobne ako v morfo-
lógii prirodzených jazykov vysvetľovanej na základe jazykovej ekonómie), ktoré vzišli zo 
súhry spontánneho používania jazyka a vedomého zasahovania do jeho fungovania 
(komplikovanosť spôsobujú spory a nerovnosti v ovládaní jazyka, ktoré intenčné zásahy 
prinášajú).  
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Pripomeňme si však mladogramatické vnímanie spisovného jazyka, vyjadrené me-
taforou, že kým ľudový jazyk je organicky rastúci lesný strom, spisovný jazyk je umelé 
dielo záhradníka. Ako botanik preferuje rastliny vo voľnej prírode pred rastlinami v bo-
tanickej záhrade, aj jazykovedec dáva prednosť ľudovému jazyku, ktorý nie je zasiahnutý 
racionalitou jeho používateľov. Začala sa tradícia protikladného vnímania: „prirodzený“ 
jazyk vs. „umelý“ jazyk. Ľudový jazyk je prirodzený, spisovný jazyk je preparovaný, 
a preto „umelý“. Tento prístup je založený na tom, že prirodzený jazyk je preto priro-
dzený, lebo nie je vystavený vedomým externým zásahom motivovaným racionálnym 
kultivačným zámerom, takže sa zachováva jeho bytostná povaha, plynúca zo spôsobu 
jeho formovania, fungovania a rozvíjania v sociálnointerakčnej praxi, v ktorej ide o re-
alizáciu intencií. Interaktanti vyvinuli taký spôsob, ktorý je uspokojivo efektívny v praxi 
tým, že ťaží z behaviorálno-akčnej povahy človeka, ktorá mu je evolučne daná. Ak sa 
spisovný jazyk konštituoval z prirodzeného jazyka, príslušné metajazykové praktiky za-
siahli do povahy tohto jazyka, na základe ktorej ho jeho používatelia prežívajú ako ma-
terčinu. Z tohto pohľadu spisovný jazyk sa javí ako útvar s modifikáciou povahy 
prirodzeného jazyka. Táto modifikácia v podobe sústavnej vedomej regulácie „uberá“ 
z prirodzenosti a dáva mu príznak umelosti, čo má vplyv na jeho vnímanie ako mate-
rinského jazyka. Metajazykové praktiky ako prejav „umelosti“ spisovného jazyka pou-
žívatelia najostrejšie vnímajú v jeho konštitučnom období, keď sa formuje diglosia: 
používateľ prirodzene ovláda „ľudový“ jazyk a osvojuje si, ale sa aj učí spisovný jazyk 
(protiklad osvojovať si  : učiť sa má vyjadriť odlišnosť v nadobúdaní týchto jazykových 
útvarov v socializácii; v pozadí je možná konvencia, že materinský jazyk si osvojujeme, 
cudzí jazyk sa učíme). Dôležité však je, čo sa deje v postkonštitučnom období. 

2.1 Spisovný jazyk v postkonštitučnom období  
Do pozornosti sa dostáva jav, ktorý sa v českej a slovenskej lingvistike tradične 

označuje ako demokratizácia spisovného jazyka, chápaná ako rozširovanie jeho sociálnej 
bázy so všetkými implikáciami. V tomto kontexte sa aktualizuje jazyková ideológia, 
ktorá sa v práci o jazyku ako sociálnom jave označila ako ideológia prirodzenej viability 
(Dolník, 2017). Podľa tejto ideológie jazykové spoločenstvo za normálnych podmienok 
sa dokáže adaptovať na meniace sa okolnosti, ku ktorým patrí aj to, že aj spisovného 
jazyka sa dotýka radikalizácia demokracie (rozsiahlejší výklad tohto javu sa podáva v tej 
istej práci). Tá sa prejavuje ako rozširovanie okruhu občanov zapájajúcich sa do verej-
ného života, a teda vstupujúcich do verejnej komunikácie, ale aj ako pluralizácia spo-
ločnosti, čo posilňuje potrebu tolerancie, ďalej ako emancipácia občanov v zmysle ich 
zasahovania do rozhodujúcich procesov, ktoré sa ich týkajú, aj ako posilňovanie ten-
dencie k samospráve spätej so zvyšovaním občianskeho sebavedomia. Týmto okolnos-
tiam zodpovedá taký stupeň demokratizovanosti spisovného jazyka, že si ho jednotlivci 
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osvojujú a používajú ako svoj materinský jazyk, v ovládaní ktorého dominuje neuvedo-
menosť – jazykový cit, zosúladený s intenčno-emergentným mechanizmom. Dôležité 
je, aby v procese radikalizácie demokracie občania mali oporu v istote svojho jazyko-
vého citu, pretože táto istota podporuje ich občianske sebavedomie a tým aj ich pripra-
venosť na zasahovanie do verejného života, a aby členovia jazykového spoločenstva 
koordinovali svoje jazykové správanie na základe neformálnych jazykových pravidiel, 
ktoré vzišli, reprodukujú sa a menia v komunikačnej praxi spoločenstva (v tom spočíva 
prirodzená viabilita, životaschopnosť jazyka). Ideológia prirodzenej viability je viazaná 
na presvedčenie, že optimálne demokratizovaný spisovný jazyk funguje ako prirodzený 
jazyk, teda na základe jazykového citu v spätosti s intenčno-emergentným mechaniz-
mom a optimálnej autopojetickosti jazykového spoločenstva. Výraz optimálna autopo-
jetickosť má vyjadriť, že optimálne demokratizovaný spisovný jazyk funguje 
s optimálnou mierou jeho internej regulácie v rámci komunikačných procesov. Sú-
hrnne povedané, demokratizačný proces vytvára podmienky na „pomaterčovanie" spi-
sovného jazyka a tým aj na znižovanie miery externej kultivačnej intervencie. O chvíľu 
sa vrátim k tomuto javu. Predtým sa dotknem iného javu. 

2.1.1 Tradícia kultúrnej a metakultúrnej praxe 
Keďže pri poukazovaní na demokratizáciu spisovného jazyka a spoločnosti do po-

predia sa dostáva jeho praktická hodnota (uspokojovanie komunikačných potrieb v ce-
lospoločenskom rozsahu v rozličných dorozumievacích sférach a situáciách), navodzuje 
sa úsudok, že jeho význam redukujeme na jeho praktickú hodnotu, takže jeho „vyššie“ 
hodnoty zostali mimo pozornosti. Čo sa deje v demokratizačnom procese z tohto hľa-
diska?  Pri reakcii na túto otázku dobrú službu urobia pojmy kultúrna prax, resp.  
kultúrne praktiky, a metakultúrna prax, resp. metakultúrne praktiky. Používanie spi-
sovného jazyka na vyjadrovanie vnútorného stavu používateľa vo vzťahu k svetu a na 
dorozumievanie je súčasťou kultúrnej praxe, rozličné používania patria ku kultúrnym 
praktikám. Ak sa používanie vzťahuje na vyjadrovanie vnútorného stavu používateľov 
týkajúce sa samotnej kultúrnej praxe a na dorozumievanie o nej, ide o metakultúrnu 
prax a rozličné používania jazyka patria k metakultúrnym praktikám. Na ilustráciu si 
zoberme konštituovanie spisovnej slovenčiny. Na začiatku éry štúrovskej spisovnej slo-
venčiny metakultúrnou praxou sa zdôvodňovala kultúrna prax – používanie kultúrnej 
strednej slovenčiny ako spisovného jazyka. Uverejňovania spisov v tomto jazyku, kto-
rým sa verejnosti prezentovala jeho gramatika, vysvetľovala sa jeho spoločenská potreba, 
sprostredkovali sa názory a polemiky, predvádzali sa ukážky, vzorové texty vypracované 
v tomto jazyku atď., boli metakultúrne praktiky, ktoré stimulovali a riadili spisovnoja-
zykovú kultúrnu prax – používanie tohto jazyka pri rozmanitých kultúrnych prakti-
kách. Dôležitými sa stali metakultúrne praktiky, ktorými sa upevňovalo vnímanie 
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spisovného jazyka ako kultúrneho textu, teda ako národnoidentifikačného faktora, im-
plikujúceho národnosolidarizačnú, národnointegračnú, národnoreprezentačnú funk-
ciu, čiže ako nadpraktickej hodnoty. Navodili sa dve tradície, a to tradícia kultúrnej 
a metakultúrnej praxe, ktoré sa pestovali medzigeneračnými analogickými kultúrnymi 
a metakultúrnymi praktikami, t.  j. tým, že nové generácie sa správali a konali v tom 
duchu, v tom zmysle ako predchádzajúce generácie, a tak kontinuálne udržiavali svoju 
kultúrnu identitu. Tradícia spisovnojazykovej kultúrnej a metakultúrnej praxe zacho-
vávala aj spomínaný riadiaci vplyv metakultúrnych praktík na spisovnojazykové kul-
túrne praktiky, čo malo, samozrejme, vplyv na „pomaterčovanie“ spisovného jazyka. 
V jazykovej výbave používateľov sa táto tradícia usadila ako normalizácia sklonu k za-
sahovaniu do jazyka, ale aj ako sklon k preferencii jazykovej aktivity, pri ktorej ich be-
haviorálna jazyková kompetencia funguje nerušene, bez zásahov. Prvý sklon vzišiel 
z elementárnej metajazykovej reakcie, ktorou sa používateľ jazyka reflexne opravuje, keď 
vyriekne nejaký chybný tvar, alebo koriguje aj iných. Posilňovaním sociálneho významu 
správnosti jazykových štruktúr a vhodnosti ich používania tieto reflexné reakcie sa roz-
vinuli do vedomých metajazykových zásahov, prejavujúcich sa jazykovokritickými re-
akciami, obracaním sa s podnetmi na jazykové poradenstvo alebo verejným 
vyjadrovaním postoja k jazykovým záležitostiam. Tento sklon môžeme síce označiť ako 
prirodzený – o tom už bola reč –, lebo veď je prirodzené, že človek prejavuje svoj hod-
notiaci vzťah k tomu, čo vníma aj čo robí. Je to však prirodzenosť človeka v životnej 
pozícii pozorovateľa toho, čo je a čo sa deje okolo neho, ktorý k tomu, čo pozoruje, 
prejavuje aj hodnotiaci postoj, odrážajúci jeho potreby, záujmy a pod. 

2.2 Spisovný jazyk ako materčina 
Čo pôsobí na používateľov spisovného jazyka, keď prejavujú druhý sklon, sklon 

k jeho „pomaterčovaniu“? Materinskojazykový inštinkt? Chápanie jazyka ako niečoho, 
čo má povahu inštinktu, koluje v odbornej literatúre; napr. výrok: „Vyjadřuje myš-
lenku, že lidé vědí, jak mluvit, více méně v tomtéž smyslu, jako pavouci vědí, jak spřádat 
pavučiny“ (Pinker, 2009, s. 17). Spôsobuje tento inštinkt to, že používateľ spisovného 
jazyka má sklon k tomu, čo je vlastné človeku prežívajúcemu svoj jazyk ako komuni-
kačný nástroj, ktorý sa vytváral v rámci jeho aktivít ako behaviorálno-akčnej bytosti? 
Možno, ale z tohto modu existencie človeka vzišla jeho behaviorálna a akčná jazyková 
kompetencia. Súhra týchto kompetencií predstavuje autentické prirodzené ovládanie 
jazyka, čiže jeho používanie na základe jeho prirodzeného osvojovania, ktoré prebieha 
adaptovane na racionalitu jazykovej aktivity. Prirodzené osvojovanie jazyka znamená 
jeho prirodzené ovládanie, chápané ako jazykový stav jednotlivca, ktorý prežíva ako 
komfort plynúci z tejto racionality. Tento komfortný stav používateľ jazyka prežíva 
v komunikačných udalostiach, v ktorých sa venuje výlučne jazykovému konaniu, pre-
tože zodpovedajúce jazykové správanie mu funguje samočinne, bez potreby vedomého 
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zasahovania do jeho chodu. Ideálnym je pre neho stav, keď všetky jeho jazykové aktivity 
môžu prebiehať v tomto jazykovom komforte. Do tohto ideálu sa premieta inklinácia 
používateľa jazyka k zachovaniu pôvodnosti jazykovej aktivity, teda jej autenticity, pre-
tože taká jazyková aktivita je optimálne adaptovaná na behaviorálno-akčnú štruktúru 
vyrovnávania sa človeka so svetom. V ideálnom stave jazyková aktivita používateľa ja-
zyka je pri každej komunikačnej udalosti maximálne prirodzená, jeho jazyková auten-
ticita nie je naštrbená, súhra jeho behaviorálnej a akčnej jazykovej kompetencie je 
dokonalá, intenčno-emergentný mechanizmus funguje plynule. Hutne povedané, 
v ideálnom stave jazykový cit je dokonalým služobníkom jazykového konania, pretože 
vždy funguje bez pozornosti a vôle používateľov jazyka. 

2.2.1 Ideálny jazykový stav používateľa 
Keď hlavný protagonista Pražského lingvistického krúžku zdôrazňoval, že cestou 

k dosiahnutiu stability spisovnej češtiny je oprieť sa o „jediný organický základ pro ta-
kové snahy“, ktorým je „usus spisovné češtiny“, zistiteľný „jen z jazykové praxe dobrých 
českých autorů“ (Mathesius, 1932, s. 23), iste mal na mysli jazykový cit týchto autorov. 
Zakladateľ časopisu Slovenská reč v tom istom období uvažoval takto: „Najdôležitejším 
činiteľom v spisovnom úze je jazykový cit. On temer sám udáva smernice, ktorými sa 
spravujú spisovatelia a ľudia, hovoriaci spisovnou slovenčinou. ... Keby bola spisovná 
slovenčina už vo všetkom ustálená, keby sme mali jednotný jazykový cit, tak by sme 
v ňom nachodili najspoľahlivejšieho poradcu. ... Jazykový cit ... u nás je jednotný len 
v základných veciach, v podrobnostiach je až priveľa odchýlok a nepresností. Preto ja-
zykový cit nemôže nám byť nateraz jedinou spoľahlivou oporou pri riešení otázok správ-
nosti jazykovej“ (Bartek, 1933 – 1934, s. 6). Výrokom, že jazykový cit nemôže byť 
„nateraz“ jedinou oporou, H. Bartek naznačuje, že v budúcnosti tak môže byť. Tým 
naznačil, že vývoj spisovnej slovenčiny smeruje k posilňovaniu roly jazykového citu pri 
kultivovaní tohto jazyka. To je smer k ideálnemu stavu, keď používanie jazyka je regu-
lované len jazykovým citom, a teda prebieha neobmedzovaným fungovaním intenčno-
emergentného mechanizmu a v rámci endogénnej jazykovej normy (porov. s výrokom 
Gebauera z roku 1902 v úvode k 1. vydaniu Pravidel pravopisu: „Co se týka tvarů, tu 
držíme se přísně toho, co se v jazyku spisovném s a m o vyvinulo a ustálilo“; citované 
podľa Mathesius, 1932, s. 21). Ide o ideálny stav, ktorého sila pôsobí na používateľov 
spisovného jazyka úmerne s jeho „pomaterčovaním“?  Nie je to sila, aká sa prisudzuje 
ideálnej morfológii v univerzálnopragmatickej verzii teórie prirodzenosti, o ktorej bola 
vyššie reč? Pripomeňme si, že podľa tejto teórie dynamika morfológie má tendenciu 
približovať sa k ideálnemu stavu. Alebo je to sila v zmysle konceptu ideálnej rečovej 
situácie, ktorý má v teórii univerzálnej pragmatiky filozofa kľúčový význam? Táto situ-
ácia – ako produkt idealizácie – je zbavená systematickej deformácie komunikácie, teda 
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náhodných vonkajších vplyvov aj obmedzení spätých so štruktúrou samotnej komuni-
kácie. V tejto štruktúre niet obmedzení, ak všetci účastníci majú rovnakú šancu voliť si 
a vykonávať rečové akty. Abstraktne: „Ideálna rečová situácia môže byť definovaná tým, 
že každý konsenzus, ktorý možno dosiahnuť za jej podmienok, môže byť per se pokla-
daný za rozumný konsenzus“ (Habermas, 2011, s. 129 – 130). Spája sa s ňou táto téza: 
„Len samotná anticipácia ideálnej rečovej situácie dáva záruku pre to, že s fakticky do-
siahnutým konsenzom smieme vždy spojiť nárok byť rozumným konsenzom“ (op. cit., 
s. 130). Na základe tejto anticipácie môžeme posúdiť, spochybniť každý konsenzus do-
siahnutý v reálnej komunikácii, a teda povedať, či ide o skutočné dorozumenie. Uvažu-
júc v duchu tohto výkladu, prichádzame k záveru, že vstup do spisovnojazykovej 
komunikácie oživuje príťažlivosť ideálneho jazykového stavu (spôsobené materinskoja-
zykovým inštinktom?), na základe ktorého používatelia diferencujú jazykový komfort, 
čo umožňuje odlíšiť pravé, autentické prirodzené používanie jazyka od nepravého aj 
odstupňovať odchýlky od pravosti (ideálny stav funguje ako meradlo reálneho stavu). 

2.2.2 Príťažlivosť autentickej prirodzenosti 
Uvažovanie však môžeme rozšíriť aj zavedením predpokladu, že príťažlivosť auten-

tickej prirodzenosti jazykového stavu používateľa spisovného jazyka je špecifickým prí-
padom atrakcie autenticity pre človeka. Pravdepodobne nám všetkým je blízka idea, že 
preferencia pôvodného, autentického pramení z nášho zmyslu pre duchovnú kontinu-
itu descendenta, čiže pre to, že to, čo vzišlo z niečoho (descendent), je duchovne zvia-
zané s tým, z čoho vzišlo, prenáša sa doň „duch“ svojho pôvodcu (v najširšom zmysle, 
zdroj descendenta); v pravých kožuchoch a v nefalšovaných vínach je zachovaná du-
chovná väzba s prírodou (kožuchy sú síce preparované, ale cítime z nich prírodnosť; 
v nefalšovanom víne je pre nás zachovaná blahodarná energia slnka a pôdy), pôvodný 
folklór je priamo zviazaný s duchom národa; v originálnom obraze je kus duchovného 
sveta umelca a pod. Táto duchovná väzba je pre nás hodnotou, lebo: (1) Duchovnosť 
je konštitučnou vlastnosťou človeka ako bytosti svojho druhu (antropologická hodnota) 
a jej reprodukciou v produktoch prírody a samotného človeka sa zachováva ako taká 
bytosť. (2) Duchovná väzba zodpovedá predstave (presvedčeniu) o prirodzenom po-
riadku v týchto produktoch, ktorý je založený na tom, že pre ich identitu je podstatné, 
aby ich autonomizácia nebola absolútna (aby nezanikli ich „korene“). Dá sa predpokla-
dať, že táto predstava vzišla z prežívania aj uvedomovania dôležitosti vlastných „kore-
ňov“, vzťahu k predkom pre vlastnú identitu (pre odpoveď na otázku „Kto som?“), čo 
sa stalo základom zovšeobecnenia, že prirodzený, pravý „potomkovský“ (produktový) 
poriadok je taký, v ktorom sa udržiava väzba s vlastným zdrojom. Hodnotová orientácia 
podľa prirodzenosti, pravosti sa stala riadiacou silou preferenčného správania a konania, 
keď sa navodil kontrast pravé (prirodzené) : nepravé (neprirodzené) na podklade toho, 
že človek objavil možnosť napodobňovania, kopírovania pravosti (s nepravým môže 
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zaobchádzať tak, akoby bolo pravé, ale pre chýbajúcu duchovnú väzbu nemá pre neho 
takú hodnotu ako pravé). (3) Predstava prítomnosti „ducha“ zdrojov v ich produktoch 
(„potomkoch“) korešponduje s túžbou človeka zmocniť sa sveta v jeho pôvodnosti, lebo 
tak by mu skutočne rozumel a dokázal by sa s ním úplne zblížiť (porov. so želaniami 
zachovať výseky prírody v pôvodnom stave alebo zrekonštruovať historické budovy tak, 
aby sa prejavili v pôvodnom stave). Má teda túžbu byť v styku s „úprimným“ svetom, 
so svetom v takom mode, v ktorom mu nepredstiera, aký je, ale sa mu prezentuje, aký 
je na základe svojej pôvodnosti. Z tejto túžby plynie jeho preferenčný vzťah k „úprim-
nému“ kožuchu, obrazu, folklóru alebo vínu.  A „úprimnosť“ je autenticita.  

Ideálny jazykový stav je stav „úprimného“ používateľa, ktorý je mimo vplyvu vedo-
mej regulácie behaviorálnej zložky jazykovej kompetencie, takže jeho intenčno-emer-
gentný mechanizmus môže fungovať v takej súhre, aká zodpovedá súčinnosti 
behaviorálnej a akčnej zložky aktivity človeka, nadväzujúceho na racionalitu aktivít svo-
jich evolučných predchodcov. „Neúprimný“ používateľ „sa tvári“, že narúšanie tejto 
racionality je prirodzený stav, ale príťažlivosť autentickej prirodzenosti udržiava v ňom 
zmysel pre jazykovú „úprimnosť“, ktorý sa prakticky uplatňuje v konfrontácii s viacerými 
nátlakovými faktormi, ako tradícia metakultúrnych praktík a príslušný metajazykový 
diskurz, vplyv abstraktnej logiky, ktorá sa vnáša do diskurzu, sociálne sankcie a pod. 

3 Záver 

Aj keď vyjdeme z toho, že spisovný jazyk vstúpil do platnosti ako „umelý“ útvar, 
vedomé regulačné intervencie sa časom stali súčasťou tradície jazykového spoločenstva, 
a teda normalitou, ktorá sa naturalizovala (v zmysle „je normálne, teda prirodzené, že 
spisovný jazyka sa takto reguluje“), čo je v konsonancii s interpretáciou výrazu priro-
dzenosť ako vlastnosti zodpovedajúcej povahe objektu. Podľa toho intervencie do spi-
sovného jazyka sú prirodzené, lebo používatelia ich vnímajú ako také, a zodpovedajú 
jeho povahe. Otázka je, či v procese demokratizácie tohto jazykového útvaru nedochá-
dza k jeho renaturalizácii. Táto otázka predpokladá dvojakú prirodzenosť, a to pri-
márnu, autentickú (pôvodnú) a sekundárnu, neautentickú (nepôvodnú), takže výraz 
renaturalizácia znamená návrat k autentickej prirodzenosti. Idea tejto dvojakosti plynie 
z ďalšej otázky: Je spisovný jazyk pre jeho používateľov (skutočnou) materčinou? Hy-
potéza je, že v demokratizačnom procese tento útvar sa „pomaterčuje“, a tak dochádza 
k jeho renaturalizácii, teda k jeho posúvaniu k autentickej prirodzenosti, čiže k stavu 
zodpovedajúcemu spôsobu osvojovania a používania materinského jazyka v spoloč-
nosti, ktorá sa riadi endogénnymi jazykovými normami. Touto hypotézou sa upriamuje 
pozornosť na dvojsmerný sklon používateľov spisovného jazyka, poznačených tradíciou 
metajazykových praktík aj následkami demokratizácie. Prvý sklon ich vedie k akcepto-
vaniu umovej regulácie spisovného jazyka, kým druhý sklon ich „ťahá“ k jazykovému 
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správaniu riadenému jazykovým citom, ktoré je vlastné zaobchádzaniu s materinským 
jazykom. Pre pozorovateľa sa to môže javiť ako napätie medzi tendenciou k zacho- 
vaniu sekundárnej naturálnosti jazyka a jeho renaturalizáciou. Aspoň pozorovanie  
spisovnej slovenčiny z tohto hľadiska navádza k opatrnej prognóze, že pohyb smeruje  
k renaturalizácii. 

Summary 

Re-naturalization of Literary Language? 

The subject of analysis and consideration is a possible change in the status of standard 
language in the development process, which in Czech and Slovak linguistics is tradi-
tionally called democratization, understood as the expansion of the social base with all 
the implications. In this process, the conditions are created for the standard language 
to become an authentic natural language, which its users acquire, use and experience as 
their real mother tongue. But the power of the language's regulatory tradition continues 
to work, so its users are influenced by their own tradition and inclination to spontane-
ous preference of authentic naturalness. Can this inclination change the status of the 
standard language?  
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SPISOVNOST A REGIONÁLNOST NEJEN VE VYUČOVÁNÍ 
ČEŠTINY 

Marie ČECHOVÁ 
 

Abstrakt 

Příspěvek řeší vztah mezi spisovností a regionálností ve vyjadřování mluvčích nejen ve 
škole. Přitom navazuje na dřívější publikace autorky a publikace E. Höflerové, P. Kul-
danové a dalších autorů, zvláště, ale nejen ze severomoravského regionu, např. J. Běliče, 
J. Hrbáčka, J. Chloupka. Posuzuje úroveň spisovnosti ve veřejnoprávních médiích, tvr-
zení dokládá analýzou projevů moderátorů ČRo2. V závěru dospívá k návrhu řešení 
pro školu. 

1 První kapitola 

Ve svých dvou příspěvcích (Kultura regionu a učitel, 2011; Regionální problema-
tika ve vyučování, 2021, rkp.) jsem si posteskla nad tím, že regionální fakulty zůstávají 
dlužny svým studentům, budoucím učitelům češtiny, regionální výchovu, resp. že ne-
přihlížejí k tomu, že žijeme v konkrétním regionu.  „Na to by výuka měla soustavně 
přiměřeně reagovat na všech stupních školy, a tak budovat vztah žáků k němu. To lze 
praktikovat v různých jazykových disciplínách i výukových tématech, jak předepsaných 
učebními programy, tak mimo ně: v učivu o slovní zásobě, v učivu morfologickém, 
v učivu o zvukové stránce jazyka. ...“ (2021, referát na didaktické konferenci v Olomouci). 

Toto neplatí o ostravské pedagogické fakultě, především díky Janě Svobodové. Ta 
specifika u žáků ostravského regionu soustavně po dlouhá léta sleduje, neboť si nepo-
chybně uvědomuje, že učitel češtiny by měl vědět, čím se liší řeč regionu školy od jiných 
regionů i od spisovné řeči, aby mohl na odchylky v řeči žáků kvalifikovaně reagovat. 
V severomoravském a slezském regionu je toto poznání mnohem závažnější než v ob-
lastech bližších centru země, protože řeč tohoto regionu se značně liší jak od řeči spi-
sovné, tak od mluvy v jiných regionech.  Odlišnosti fonetické (především ve slovním 
přízvuku a v absenci délky samohlásek), výslovnostní (např. y, jež se všeobecně u nás 
nedochovalo) nebo i lexikální jsou zřetelné.  Avšak jakoby paradoxně, ale vlastně zcela 
přirozeně spisovné vyjadřování mluvené ve veřejném styku se tady považuje za závazné, 
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je prestižní na rozdíl např. od oblasti centrální, kde obecná čeština pražské provenience 
vytlačuje češtinu spisovnou z jejích pozic. 

Aktuálně se o regionální problematice v našich intencích rozepsala ostravská 
P. Kuldanová ve sborníku Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika (2021); cituje mé 
stanovisko (s. 168) z knihy Čeština a její vyučování, vhodné by bylo všimnout si i roz-
pracování myšlenek v novější stati Kultura regionu a učitel s podkapitolou Řeč regionu 
a češtinář (s. 329―326). 

2 Druhá kapitola 

Před lety jsem psala ve stati Posuny v řeči profesionálních mluvčích veřejnopráv-
ních médií ―(Řeč o řeči, 2017, s. 26 35) o otupování jazykového citu těchto mluvčích, 
měla jsem dodat, u leckterých jde i o nedostatek filologického vzdělání nutného pro 
toto postavení. Abych nepodléhala pokušení být neúměrně kritická, nevybrala jsem si 
tehdy žádnou bulvární stanici, ale rozhlasovou veřejnoprávní stanici ČRo2, již jsem 
považovala za vcelku kulturní, s respektem ke spisovnosti. Soustavně jsem sledovala na 
jaře r. 2016 její ranní vysílání (od 5 do 8 hodin). 

Zachycovala jsem úryvky řeči moderátorů, hlasatelů (profesionálů) a jejich hostů, 
profesionálů nebo poloprofesionálů, zaznamenávala jsem v jejich projevech odchylky 
od obecně přijímané spisovné/standardní normy. Probírala jsem posuny v lexiku, v syn-
tagmatických a syntaktických konstrukcích a posuny morfologické. Tehdy moderátoři 
(např. Jiří Holoubek, Regina Květoňová) ve snaze udržovat kultivovaný spisovný projev 
se jen zřídka odchylovali od spisovné normy. To platilo plně i za následujícího mode-
rátora, Jana Kovaříka, podle mého názoru – z hlediska kultivovanosti, nejen z hlediska 
dodržování spisovnosti – zatím z moderátorů této stanice nejlepšího. 

To nelze tvrdit o současných moderátorech ČRo2 (ranní vysílání vede Dalibor 
Gondík). Nelámou si hlavu se svým výrazivem, převládá v něm familiárnost, jejich vzá-
jemná zábava zastiňuje leckdy obsah sdělování; uvolněnost v obsahu sdělování i v řeči 
bývá doprovázena i bezdůvodným smíchem přítomných (i Regina Květoňová se při-
způsobila). Např. jen během asi dvou ranních hodin 1. 11. 2021 moderátor svou řeč 
prokládal citoslovečnými obraty: jó, takle; tak jó; že jó; nó, nó hale; volil ve výslovnosti 
zájmena tvar s protetickým v (von), u příslovce teď podobu teďkon, u slovesa jít poťme, 
obecněčeské tvary u přídavných jmen to bylo moc hezký, je to docela vtipný. Jaké po-
city asi mají při sledování tohoto vysílání kultivovaní posluchači z Ostravska? 

Ostatně zdá se, že rozvolňování je na stanici ČRo2 přímo programové, viz pravi-
delně opakované prohlašování Dvojka, rádio, které Vás baví. Chceme věřit, že to ne-
znamená, že jde jen o nezávazné zabavování posluchačů, bez větších ambicí, snad se 
užívá slovesa bavit ve významu „těší Vás ho poslouchat“. Toto sloveso nabývá i dalšího 
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významu, aktuálně posunutého, viz politické představitele, kteří místo o jednání mluví 
o tom, že se baví, i o válce v Iráku nebo o havárii na jižní Moravě... Např. europoslanec 
Jiří Pospíšil se takto se vyjadřuje pravidelně, stále se baví. Asi ho nenapadne, že poslu-
chač si může říci: baví se za mé peníze? 

Abych si ověřila, zda jsem x nejsem profesionálně deformovaná, vyhledala jsem na 
internetu stanoviska posluchačů k vysílání dvojky. 

Pro ilustraci uvedu několik stanovisek: Změna vysílání ČR2 od ledna 2019 se mi 
nelíbí, moc ráda jsem poslouchala ranní vysílání s Janem Kovaříkem… Dále poslu-
chačka uvádí důvody, nikoli jazykové. Zamilovala jsem si pana Kovaříka. Pokud ne-
bude moderovat, přeladím. Jiná posluchačka: Ranní vysílání – velmi špatné. 
Poslouchala jsem s radostí pana Kovaříka, ale teď má vysílání neprofesionální úroveň 
(dále vypočítává nedostatky). Bohužel, přeladili jsme. Škoda… Dvojka se dala cestou 
průměrnosti... Tvrdší názor: Nejprve jste se snažili „omladit“ repertoár různými sláta-
ninami.  V poslední době i vulgaritami. Abych nebyla nespravedlivá, nechybělo ani 
hodnocení kladné, vyzdvihující u moderátora, že je vtipný a neformální. Nabízí se 
otázka, zda tato stanice plní dobře, jako kdysi, svou veřejnoprávní roli, nebo jí jde jen 
o vysokou sledovanost masou zabavovaných, nenáročných posluchačů. 

Za zmínku stojí i změna v nedělním ranním vysílání, v němž se dříve střídaly vyni-
kající kultivované osobnosti, jako Václav Větvička, František Novotný, Alfréd Strejček, 
Rudolf Křesťan, Robert Tamchyna. Kdo z nich zbyl, se můžete přesvědčit. 

Obdobně jako my se vyjadřuje o médiích i Jana Svobodová, ta si však všímá přede-
vším fonetických kvalit mluvy: „Veřejnoprávní média mají významnou normotvornou 
funkci..., což platí zejména o mluveném zpravodajství a publicistice. Požadavek na uží-
vání spisovných jazykových prostředků v tomto typu pořadů je v moderátorské praxi 
většinou respektován v rovině gramatické, ale zcela zanedbáván (ignorován) v rovině 
zvukové.“ (s. 13) 

3 Třetí kapitola 

Rozvolňování spisovnosti se nedotýká jen nižších rovin jazyka, jmenovaných výše, 
ale – a dokonce ještě zřetelněji – roviny vyšší, syntaktické, která však dosud zůstávala 
poněkud stranou pozornosti kodifikace, a i ve škole vady ve stavbě větné nebývají tak 
postihovány jako nedostatky v rovinách nižších, jsou-li vůbec učiteli vnímány. 

 O rozvolněnosti mluvené syntaxe – podle mého názoru až nežádoucí, někdy ve-
doucí k ztrátě smyslu sdělení svědčí i badatelské výsledky týmu ÚJČ. Své stanovisko 
k tomu i k postojům badatelů jsem uplatnila v recenzi Mluvená syntax na knihu 
J. Hoffmannové a kol. (NČDS, 2020, s. 13–18), v níž jsem podotkla, že značná novost 
badatelského přístupu vyvolává  v samých autorech jisté pochybnosti nad některými 
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jevy a to se právem projevuje opatrnými tvrzeními, např. se mluví o nesnadném rozho-
dování apod. Shromážděný dokladový materiál (rozdílně rozsáhlý v jednotlivých kapi-
tolách), pocházející jak z korpusů, tak z  vlastní sběratelské činnosti výzkumníků, svědčí 
o nízké úrovni spontánní komunikace, nejen o neschopnosti mluvčích vytvořit smys-
luplnou, jasně postavenou výpověď, ale i o celkové nekultivovanosti mnohých respon-
dentů, jejichž repliky jsou promíšeny vulgarismy. 

Autorům této publikace patří zásluha za objektivní zachycení stavu řeči; velmi po-
zitivní je postihování zvukových kvalit projevů. Zároveň by však mělo jít o varovné 
východisko pro řečovou osvětu a jazykovou výchovu. Nebo necháme jazyk vlkům, jak 
o tom opakovaně mluvil F. Daneš? “ 

O řečovou osvětu a o jazykovou výchovu však autorům nešlo. Problematice z hle-
diska školy se věnují někteří lingvodidaktikové, mezi nimi i Jana Svobodová, viz její 
Mluvenou „spisovnost“ ve škole (1996), která ladí s názory mými (1982, 1993 a 1996) 
i E. Höflerové (2003). U E. Höflerové jmenujme především její knihu o školském dia-
logu (2003), kapitolky K jazykové situaci regionu a Postoje žáků k útvarům národního 
jazyka a jevům mluvené češtiny (s. 63–65). Vyzdvihněme myšlenku, že v severomorav-
ském a slezském regionu byl spisovný kód východiskem z jeho jazykové různosti (české, 
německé, polské, dodejme: po válce i slovenské), „výrazem úsilí o kultivovanost jazyko-
vou“ a doplňme: jistě vyplynul i z potřeb dorozumívacích. A proč je to možné? „Zto-
tožnit se s normou spisovné češtiny nebylo pro blízkost morfologie…. obtížné“, píše 
E. Höflerová na s. 63. Podotkněme s ní, že žáci spisovnost očekávají od svých učitelů, 
třebaže si to někteří dospělí nemyslí. Setkáváme se s názory i u odborníků typu: Učitel 
by se měl žákům přibližovat i způsobem své mluvy… 

Na tomto místě s nimi nebudeme polemizovat. Náš názor je odlišný, publikovali 
jsme ho jindy a jinde (např. 1996). Na „vnímání“ spisovného jazyka v podobě mluvené 
a na mluvní vzory respondentů (2004, s. 373) soustředí pozornost celá desetiletí Jana 
Svobodová, provádí sondy do řeči školní mládeže, mj. posuzuje posuny v jejich vnímání 
v průběhu několika let, přitom je jasný negativní výsledek sledování vzorů mluvy. Už 
tehdy (2004) zjistila, že 68 % respondentů žádný vzor neuvádí (s. 375), přitom ani 
respondenti Jany Svobodové nepopírají vědomí hodnoty spisovného jazyka. Můžeme 
se dohadovat, proč žáci neuvádějí mluvní vzory: neexistují, dokonce ani mezi učiteli, 
nebo respondenti jen o nich neuvažují? 

Bylo by zajímavé zjistit, zda se čtenáři domnívají, že se od té doby situace zlepšila. 
Já nikoli. Z právě uváděných znaků rozhlasového vysílání ČRo2 lze usuzovat, že ani 
veřejnoprávní stanice nemusí být a není mluvním vzorem. Kdo jim má být, není-li jím 
učitel ani veřejnoprávní rozhlasová stanice? 
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4  Čtvrtá kapitola 

E. Höflerová spolu s M. Čechovou (1993 a 1996) si uvědomuje, že rozhodování 
mezi spisovností a nespisovností ve škole se v praxi nedaří řešit, že diskuse o stratifikaci 
není ukončena (s. 66). Do této diskuse vstoupila M. Čechová kapitolou Styl ve vztahu 
k jazykovým útvarům a poloútvarům (s. 59–74) v Současné stylistice (2008), v níž se 
vychází ze sociální stratifikace, tedy z vertikálního členění, na jehož vrcholu je jazyk spi-
sovný s jeho funkčním a situačním odlišováním, další jsou nestrukturní útvary: běžná 
mluva, profesní mluva, slangy a argoty; přes toto vertikální členění jde napříč členění hori-
zontální, diferenciace podle územních odlišností (obecná čeština, interdialekty, dialekty). 

Vymezování pojmu spisovný jazyk je obtížné, lingvisté se v něm neshodují, a proto 
se někteří uchylují k přejímání termínu standard, standardní (ze západní lingvistiky), 
ale ani ten není jasně a jednoznačně pojímán (viz o tom a mé stanovisko k tomu i jinde, 
např. v kapitole Kodifikace z hlediska pragmatického, s. 125, Život s češtinou, 2017). 
A to vede ve škole k nejistotě v požadavcích na projevy psané, ale ještě více na mluvené. 
Proto se jí se v posledních desetiletích v lingvodidaktice věnuje značná pozornost. Mezi 
ty, kteří se o ni zajímají, patří Jana Svobodová. Zájem J. Svobodové o školskou komu-
nikaci je trvalý, nejenže studuje vztah otázek a výzev užívaných ve výuce a způsoby jejich 
vyjadřování (1995) a v souvislosti s tím užívání imperativu a vokativu, ale uvažuje nad 
normami školské komunikace i v rovině obecné. 

A to v době, kdy převažuje odklon od normativnosti, sklon k liberalismu. Ani lin-
gvisté, kteří se neodklánějí od pojmu spisovnost, nejsou shodného názoru, která úroveň 
spisovného jazyka má být základem školské komunikace. Vraťme se o 30 let zpět, k Jo-
sefu Hrbáčkovi. V ČJL (41, 1990/91) tehdy uvažoval, že pro projevy mluvené by to 
měla být „hovorová varianta“. 

Josef Hrbáček, rozený Moravan, odchovaný olomouckou univerzitou, se hlásil 
k svému učiteli, přednímu našemu lingvistovi, Jaromíru Běličovi (původem z Kyjov-
ska), k jeho názorům publikovaným ve stati Bojujme za upevňování a šíření hovorové 
češtiny (ČJL 9, 1959). Bělič byl přesvědčen, že hovorová varianta se může stát a stane 
se pro oblast mluvenou útvarem spisovné češtiny. Hovorová čeština podle Běliče „je 
tím útvarem, kterému patří budoucnost“ (s. 440). Nestalo se tak na celém území češ-
tiny, hovorovost se týká vrstvy jazykových prostředků z pomezí spisovnosti a nespisov-
nosti, jistě se k ní pro školu mimo metařečové sdělování přikláníme, jako k živé, 
frekventované formě, avšak v metařeči volme terminologické spisovné prostředky od-
borné vrstvy, mimo terminologii prostředky neutrální. 

Pohybujeme-li se v severomoravském a slezském regionu, tak snad lze uvažovat 
o hovorovém útvaru spisovném (?), uvědomíme-li si, že kultivovaní mluvčí zde jinou 
formu hovoru asi nevolí. Viz o tom ě i u J. Svobodové Čeština na rozcestí, 2014, kap. 
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Hovorová čeština a běžně mluvený jazyk (srov. tento termín a nověji užívaný, výstižnější 
běžná mluva). Svobodová tady navazuje na téměř 50 let starou stať brněnských autorů 
J. Chloupka aj. (1962, s. 258).  Právě oni přišli s termínem běžně mluvený jazyk, podle 
nichž tato mluvená funkční norma může být realizována jak dialektem, tak interdia-
lekty různého typu (včetně nejvýraznější obecné češtiny) i hovorovou češtinou (s. 259). 
Na Ostravsku podle nich je „jediným běžně mluveným jazykem hovorová spisovná češ-
tina, zabarvená u mluvčích místního původu některými rysy lašských nářečí“ (s. 261). 
Tento nordický uzel nehodláme ani nedovedeme rozetnout, ale zcela zřetelně vidíme 
úkol. 

5 Závěr 

My všichni bohemisté, z Ústavu pro jazyk český, učitelé, nejen vysokoškolští, by-
chom měli usilovat o to, aby základem veřejného vystupování na celém našem jazyko-
vém území byl kultivovaný spisovný jazyk v jeho živé formě, a nesmiřovat se s úrovní 
pokleslé řeči. 

Summary 

Literacy and Regionalism Not Only in Teaching Czech 

Regional faculties should not forget about regional education within training of the 
future Czech language teachers. These teachers should know how the language of the 
school region differs from other regions as well as from the literary speech, and respond 
in a qualified manner. The University of Ostrava can be an example of this, especially 
thanks to Jana Svobodová. The paper demonstrates disintegration of the literacy, which 
also affects the public media and schools, and clearly shows that the disintegration con-
cerns not only lower levels of the language, but also the higher, syntactic levels. It is 
necessary to strive for the cultivated literary language in its living form being the basis 
of cultivated expression in public (and therefore also at school) throughout the whole 
of our language area. 
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HOVOROVÝ ŠTÝL A JEHO VARIANTY  

Alena BOHUNICKÁ  
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

Abstrakt 

V príspevku sa venujeme členitosti hovorového štýlu a vplyvu nových médií na štýl 
komunikátov vo sfére bežného dorozumievania. Heterogénnosť hovorového štýlu in-
terpretujeme prostredníctvom variantov, ktoré možno v rámci neho vyčleniť v súčasnej 
jazykovej situácii (značne ovplyvnenej mediatizáciou). Vychádzame z teoretického mo-
delu členenia hovorového štýlu od F. Mika (1976) a v nadväznosti naň vydeľujeme roz-
právačský, konverzačný, epistolárny variant ako alternatívy k základnému typu 
hovorového štýlu, ktorý možno ďalej členiť na kontroverzný, operatívny, afektívny, so-
lidarizačný a sebaprezentačný subvariant.  

1 Úvod 

Ako je známe, klasifikácia funkčných štýlov je pomerne menlivá, avšak hovorový 
štýl mal od začiatkov funkčnej štylistiky svoje pevné miesto v sústave štýlov. Navyše, 
teória mu priznáva status útvaru s osobitným významom. Prominentnosť tohto štýlu 
vyplýva zo skutočnosti, že ide o základný, primárny štylistický fenomén (Miko, 1976, 
s. 33), najstarší štýl v každom prirodzenom jazyku (J. Mistrík, 1997, s. 499). Podľa 
genealogickej interpretácie štýlov F. Mika, práve z hovorového štýlu vzišli ostatné štýly 
v procese diferenciácie výrazových možností jazyka korelujúc s potrebami jeho použí-
vania v podmienkach kultúrneho rozmachu (Miko, 1969): napríklad zosilnením vyjad-
rovacích potencií jazyka smerom k pojmovosti, syntaktickej a tematickej presnosti 
a striktnosti vznikol odborný štýl; potlačením subjektívnosti, expresívnosti typickej pre 
hovorový štýl a naopak zosilnením spoločenského aspektu výrazu (sociatívnosti) a kon-
vencionalizovanosti vznikol administratívny štýl, atď. (Miko, 1976, s. 33).  

Napriek svojmu osobitnému významu je hovorový štýl akési „enfant terrible“ v sú-
stave funkčných štýlov. Prvým dôvodom je jeho „pochybnosť“ z hľadiska spisovnosti 
(k tomu Bosák, 1989; Horváth, 2016, s. 251; vzhľadom na českú jazykovú situáciu 
novšie Schneiderová, 2020): súčasťou bežného dorozumievania v hovorovom štýle je 
využívanie nespisovných prvkov, teda výrazových prostriedkov z nižších existenčných 
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foriem národného jazyka (hlavne regionálnych a sociálnych nárečí), resp. funkciu ho-
vorového štýlu plnia samotné sociolekty a dialekty (Miko, 1976, s. 26–30). V teórii 
štýlu preto dlhodobo tlie pochybnosť o empirickej reálnosti hovorového štýlu so spi-
sovným statusom v oblasti, s ktorou bol tradične zviazaný – teda vo sfére bežného do-
rozumievania (Miko, 1976, s. 30; Findra 2004). Otázka znie, či existuje hovorový štýl 
ako súčasť spisovného jazyka v oblasti bežného dorozumievania. Posledných päťdesiat 
rokov sa ponúkali rôzne zmierlivé, avšak stále nie dostatočne uspokojivé riešenia v kauze 
spisovnosti hovorového štýlu: zaviedol sa obsahovo širší pojem pokrývajúci nespisovné 
prostriedky bežného dorozumievania (bežný hovorený jazyk ako neštruktúrovaný 
útvar, ktorý predstavuje prienik množín jazykových prostriedkov rôznych komunikač-
ných útvarov, porov. Bosák, 1989, s. 144), vyčlenil sa vyšší a nižší hovorový štýl (Fin-
dra, 2004, s. 222) či hovorovosť v širšom a užšom zmysle (Bosák, 1989 – hovorovosť 
v širšom zmysle ako vlastnosť jazykových prostriedkov, vyplývajúca z ich viazanosti  na 
hovorené prejavy nositeľov spisovného jazyka), prípadne hovorovosť sa zobrazovala cez 
metaforu filtra, cez ktorý vstupujú do systému spisovného jazyka jazykové prostriedky 
z bežného hovoreného jazyka, resp. z nespisovných útvarov, ako sú sociolekty a dialekty 
(Bosák, 1989, s. 145; Mistrík, 1997, s. 501). Menej zmierlivý postoj v tejto otázke vy-
jadruje téza V. Patráša, že „v rovine bežnej komunikácie, kde prvotná je ústna podoba 
a zápis je sekundárny/odvodený, niet dôvodu uvažovať o hovorovom štýle“ (Patráš, 
1996, s. 208). Autor navrhuje ponechať termín hovorový štýl pre sféru písanej formy 
komunikácie, osobitne v službách umeleckej literatúry, kde si upevňuje svoj status (Pat-
ráš, 1996, s. 208). Druhým zdrojom problémovosti hovorového štýlu bola jeho hete-
rogénnosť. V porovnaní s ostatnými štýlmi má najmenej ustálenú podobu (J. Mistrík, 
1997, s. 499), a tak je problematické určiť dominantnú funkciu hovorového štýlu a zov-
šeobecniť výrazové charakteristiky prejavov v hovorovom štýle. Otázka v tomto smere 
bola a stále je, či sa konštituovali isté prvky v osobitný jazykový útvar, ktorý môžeme 
nazvať hovorovým štýlom (porov. Miko, 1976, s. 30).  

Tieto problémy strácajú na aktuálnosti v súčasnom štylistickom výskume pod vply-
vom nových metodologických impulzov, keď miesto stabilného systému štýlov chápa-
ných ako osobitné, vnútorne štruktúrované útvary so špeciálnymi prostriedkami, sa 
ustaľuje obraz dynamického diskurzívneho priestoru (Gajda, 2013, s. 28–29). Ako upo-
zorňuje Oľga Orgoňová, diskurzná štylistika sa formuje ako alternatíva k funkčnej šty-
listike, pričom empiricky reálnejšie pre diferenciáciu štýlov než funkcia sa tu vníma 
kolektív a spôsoby ich jazykového počínania opretého o štandardizácie (Orgoňová, 
2020). V diskurznej a socio-kognitívnej perspektíve, ktorú uplatňuje aj novšia štylistika, 
sa aj žáner (ktorý patrí do okruhu záujmu tohto príspevku) reinterpretuje ako sociálna 
činnost v reakcii na opakujúce sa situácie prehovoru (Miller, 1984, s. 151). V nasledovnej 
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časti interpretujeme heterogénnosť hovorového štýlu ako spôsobu vyjadrovania pro-
stredníctvom variantov, ktoré sa štandardizovali vo sfére bežného dorozumievania v sú-
časnej jazykovej situácii. 

2 Variantnosť hovorového štýlu v digitálnej ére 

V českej aj slovenskej štylistickej tradícii nachádzame viaceré práce, ktoré ponúkajú 
návrh vnútorného členenia hovorového štýlu. Východiskom našich ďalších úvah o va-
riantnosti hovorového štýlu je nasledovný model, ktorý predstavil František Miko 
(1976, s. 34). Tento model sa opiera o diferenciáciu jednotlivých žánrov v oblasti ho-
vorového styku (v oblasti bežného dorozumievania) a o štandardizované konfigurácie 
výrazových kategórií, ktoré sa zúčastňujú na výstavbe hovorových komunikátov.  

Na Mikov model možno nadviazať aj pri uvažovaní o variantnosti hovorového štýlu 
dnes (to nachádzame v štylistike od Jozefa Pavloviča, 2011). Je však potrebné prihliad-
nuť na proces informatizácie komunikačného priestoru, v rámci ktorého sa funkčné 
štýly transformujú pod vplyvom nových médií. Rečové prejavy hovorového štýlu sa 
dnes uskutočňujú okrem svojej primárnej podoby – bezprostredného ústneho dialógu 
– stále častejšie v elektronicky podmienenom kontakte vo forme online rozhovorov: či 
už ide o písané čety (tzv. okamžité správy, z angl. instant messaging) alebo ústne video-
čety. Nové médiá (sociálne siete a internet všeobecne) rozširujú komunikačné možnosti 
a zároveň relativizujú klasické štýlotvorné činitele, ktoré formovali podstatu hovoro-
vého štýlu, a tými sú ústnosť, situačnosť, súkromnosť, bezprostrednosť, adresnosť, spon-
tánnosť, uvoľnenosť a dialogickosť (Mistrík, 1997, s. 499). S novými médiami 
nadobúda veľká časť bežnej komunikácie písanú podobu. Hovorová písanosť okamžite 
prebrala jazykové (syntaktické) atribúty hovorenosti, ale z dlhodobého hľadiska je zau-
jímavé sledovať i opačný smer – vplyv úsečnosti výrazu hovorovej písanosti na ústnu 
komunikáciu. Nové médiá rozširujú komunikačný priestor pre realizáciu hovorového 
štýlu nielen k písanosti,1 ale i k verejnosti; odstraňujú sa bariéry pri vyjadrovaní sa vo 

                                                      
1 O rozširovaní hraníc hovorového štýlu v zmysle „nachádzania si nových priestorov na existenciu“ hovorí 
vo svojej štúdii V. Patráš (1996, s. 208). Autor sleduje toto rozširovanie hlavne v písanej, predovšetkým 
umeleckej sfére. 
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verejnom priestore, každý tak môže potenciálne ovplyvňovať verejný diskurz. Pôvodca 
komunikátu nemusí mať identitu, ktorá ho akredituje vyjadrovať sa k vybraným té-
mam, môže to byť fluktuant v identitách. V reťazi zdieľania textov či v koláži skopíro-
vaných častí rôznych textov dokonca identita pôvodcu úplne zaniká. Sťažuje sa 
identifikácia autora ako hlavného štýlotvorného činiteľa. V komunikačnej sieti plnej 
neznámych účastníkov sa však anonymizuje nielen autor, ale aj adresát, čo spôsobuje 
nezáväznosť a stratu zodpovednosti za rečové produkty. To vplýva na vyostrenie štýlu 
vo verejnom priestore a kvantitatívny nárast prejavov v nízkom štýle. Výstižne konšta-
tuje Patráš, že v elektronickej mediálnej komunikácii sa množia „okamihové reakcie 
komunikantov, v ich prejavoch pribúdajú emocionálno-expresívne zložky, nezriedka na 
úkor kultúry vyjadrovania“ (Patráš, 2018, s. 450). Zásluhou nových médií prichádza 
skracovanie sociálnej vzdialenosti v spoločnosti – do dialógu môže vstupovať každý 
s každým. Možnosť verejnej prezentácie podnecuje snahu ukázať sa, vyniknúť, zaujať, 
imitačný inštinkt však vedie k reprodukcii videného, výsledkom čoho je masovosť a kli-
šéovitosť. Nové médiá nás odnaučili očakávať bezprostrednú (okamžitú) reakciu, ktorá 
bola normou bežných dialógov zoči-voči. Zosieťovanie sveta pôsobí aj na globalizáciu 
hovorového štýlu, v ktorom sa ustaľujú nadkultúrne spôsoby prezentácie a jazykového 
spracovania informácií (to spôsobuje mediatizácia aj v iných štýloch, hlavne v publicis-
tickom štýle, k pojmu mediatizácia bližšie Kazharnovich, 2021). Automatické prekla-
dače zabudované v sociálnych sieťach znetransparentňujú pôvodný jazyk komunikátu (pri 
krátkosti statusov či príspevkov a dokonalosti automatických prekladačov je v mnohých 
prípadoch ťažké identifikovať, či bola pôvodným jazykom angličtina alebo slovenčina).  

Niektorí autori zachytávajú dosah na štýl v nových komunikačných podmienkach 
ovplyvnených informatizáciou vyčlenením samostatného elektronického štýlu ako štý-
lového modelu, ktorý sa viaže s elektronicky podmienenou komunikáciou (Patráš, 
2014). Ten už však nie je na jednej úrovni s inými štýlmi v sústave funkčných štýlov, 
ale existuje ako spôsob prejavu v rámci každej komunikačnej oblasti a ako virtuálna 
varieta každého z funkčných štýlov. Postupom času je totiž náročné vymedziť rozsah 
elektronickej komunikácie a odčleniť ju od bežnej komunikácie nesprostredkovanej in-
ternetom. Väčšinu komunikátov dnes prijímame v digitálnom prostredí, prostredníc-
tvom techniky, s ktorou sme v neustálej interakcii v práci, v škole, pri zábave. Internet 
už nie je len doplnkovým nástrojom komunikácie, ale je súčasťou životných podmie-
nok, v ktorých vedieme svoj každodenný život. V týchto podmienkach rozšírenie ko-
munikačného priestoru hovorového štýlu výrazne vplýva na funkcie, ktoré napĺňa, na 
dynamiku žánrov (transformáciu tradičných žánrov, vznik nových žánrov i zánik nie-
ktorých tradičných žánrov) i na kvalitatívnu premenu hovorového štýlu (mení sa forma 
i štylistické hodnoty charakteristické pre hovorový štýl).  
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2.1 Varianty základného typu hovorového štýlu 
V nadväznosti na F. Mika vyčleňujeme základný typ hovorového štýlu (Miko, 

1976, s. 35), ktorý v súčasnosti reprezentuje bežný dialóg, osobný či elektronicky pod-
mienený. Silne sa v ňom uplatňuje subjektívnosť, expresívnosť, emocionálnosť a ďalšie 
štylistické kvality viazané na subjekt hovoriaceho a jeho perspektívu, a to na úkor as-
pektu zohľadnenia komunikačného partnera vo forme zdvorilosti, konvenčnosti, dis-
tingvovanosť a pod. (sociatívnosť výrazu).  

Pre hovorovosť ako vlastnosť vyjadrovania sú základnými výrazovými kategóriami 
„nezdôraznená operatívnosť a neforsírovaná zážitkovosť“ (Miko, 1976, s. 34). To zna-
mená, že na jednej strane je tematický plán v hovorovej komunikácii viditeľne obme-
dzovaný a stenčovaný operatívnymi potrebami bežnej komunikácie, na druhej strane sa 
každodenná komunikácia nemôže vymaniť zo životných asociácií, ktoré dávajú vyjad-
rovaniu zážitkový ráz.  

Ako už uvádzame na inom mieste (Orgoňová – Bohunická, 2018), interpretáciou 
rozhovorov medzi rôznymi chlapčenskými skupinami dvadsiatnikov zisťujeme istý 
zdanlivý paradox typický pre hovorový štýl: ide o štýl, v ktorom sú historky s prvkami 
fabulácie, hyperbolizácie a emocionality vierohodnejšie ako seriózne informácie. Tento 
zdanlivý paradox väčšej dôvery v historky (hoci prifarbené a prehrané) vyplýva z toho, 
že v hovorovom štýle ide primárne o vyvolanie zážitku. Rozprávaním sa tak nielen sprí-
tomňuje udalosť, ktorá je obsahom osobnej alebo sprostredkovanej skúsenosti („za-
žité“), ale využívajú sa štylistické prostriedky, ktoré majú vyjadriť intenzitu, hĺbku, 
spôsob prežívania udalosti („zažitie“), „vtiahnuť“ ostatných účastníkov a zainteresovať 
ich na prežívaní. Práve na dosiahnutie tohto efektu sa v hovorovom štýle ustálilo vyu-
žívanie hyperbolizácie (inak možno povedať: „preháňania“), expresivizácie a fabulácie 
a sú to štylistické prostriedky automaticky využívané, očakávané a preferované pri roz-
právaní: radenie lexém, ktoré stupňujú dej až do krajnosti; využívanie priamej reči v roz-
právaní v záujme aktuálnosti; reformulovanie v záujme vystupňovania expresivity 
a vtipnosti výpovede; novotvary; slangizmy a inak  sociálne či územne príznakové 
výrazy (i cudzie jazyky), nevynímajúc vulgarizmy s doslovnou platnosťou na vyjadrenie 
emocionálno-hodnotiaceho postoja.  

Základný typ hovorového štýlu sa môže z vertikálneho hľadiska líšiť na škále od 
dialógov s uplatnením spisovnej variety až po rozhovory v nižšom štýle, obsahujúce 
v rôznej miere výrazové prostriedky zo sociolektov, dialektov či vulgarizmy.  

Základný typ hovorového štýlu je členitý, štandardizovali sa v rámci neho viaceré 
subvarianty. Podľa Mika možno vyčleniť kontroverzný subvariant, operatívny subva-
riant a afektívny subvariant (Miko, 1976, s. 35–36). Vzhľadom na rastúci význam se-
baprezentačnej funkcie hovorových komunikátov, ktorú posilňujú nové médiá (porov. 
aj Krčmová, 2002), vydeľujeme osobitne sebaprezentačný subvariant hovorového štýlu. 
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Na druhej strane považujeme za signifikatný rozmer komunikácie vo sfére bežného do-
rozumievania vzťahovosť a užšie solidarizáciu. Je to sféra pestovania, utužovania vzťahov 
a zmeny ich kvality. Na základe toho vyčleňujeme solidarizačný subvariant hovorového 
štýlu. 

2.1.1 Kontroverzný subvariant 
Kontroverzný subvariant hovorového štýlu predstavujú také žánre, ako sú rodinné, 

susedské či kamarátske hádky, spory, debaty, v ktorých sa vyjadrujú názory, postoje, 
záujmy. Dominuje tu hodnotiaci aspekt na škále medzi súhlasom a nesúhlasom, akcep-
tovaním a odmietaním, toleranciou a odporom, sympatiou a antipatiou. Ide o základný 
subvariant v rodinnej komunikácii. Tento subvariant v ústnej podobe predstavuje na-
sledovná ukážka rozhovoru medzi matkou a dcérou. Rozhovor sa odohráva v kuchyni, 
doma vo Vrbovom. Mame sa nepáči, že dcéra chce po skončení štúdia bývať aj pracovať 
v Bratislave (finančné hľadisko, odcudzenie sa od rodiny) a presviedča ju aj prostred-
níctvom citového vydierania, aby zostala doma, vo Vrbovom. Dcéra sa ostro konfron-
tuje s jej postojom a odmieta sa prispôsobiť matkiným predstavám o živote. Rozhovor 
je z apríla roku 2021.2 

MM: No dobre a zamestnanie de si chceš hladat, tam v bratislave? 
(2.0) 
LM: tak bud v bratislave alebo niekde (.) poblíz ( )ko bratislavy, 
akože blízko bratislavy, niekde proste, kde budú potrebovať š- , 
akože, lebo napríklad,.hh, čoz, čo sme sa rozprávali aj na didak-
tike a tak,tak proste tá: (.) čo n-, tá američanka, čo nás učí, že 
.hh proste vy slovenčinárky, vy nebudete mať problém sa zamestnať, 
proste angličtina, slovenčina to je všade (2.0), to (.) ževraj to 
všade chcú a ona povedala, že nebudete mať proste problém, že to 
vie na sto percent (2.0). čiž viac-menej by som podla tohto mala 
dostať robotu, akože, keď mám takúto kombináciu (2.0). 
MM: [uhm] ((pochybovačný výraz)) 
LM: takže neviem no hh. (5.0). °neviem°, lebo tak napríklad miro mi 
hovoril, že keď on,on ee chcel toto,tak posielal akože do vela 
škôl, ale ozvali sa jej z jednej, ozvali sa mu z jednej školy.(3.0) 
a tak vieš on je zase telocvikár (2.0). a to zas neni také úplne že 
žiadané asi. (7.0) °neviem no, s tými školami, že jak to bude°, ja 
sa len bojím, že, kde budem bývať.(3.0) 
MM: no a nechceš íst sem učit? (2.0), aspon na rok, na dva? 
LM: [čo si, nie], sem /ne/chcem. 
MM: [aby] si si prax dostala a potom íst do bratislavy? (2.0) 
LM: °nie, (3.0) ja /ne/chcem íst sem. ° (2.0) čo by som bývala tu 
s vami? > akože mamina < hm (2.0) /ne/chcem byť < doma, fakt >. 
MM: čoby, janka ti prenajme hen byt. ((rukou naznačila smer)) 
LM: /ne:/chcem byt vo vrbovom. hh (.) 
MM: ALE ASPON O TÚ PRAX IDE, ŽE BY SI BOLA D-, ŽE BY SI SA TROŠIČKU 
ZABEZPEČILA. 

                                                      
2 Pri zápise ústnych rozhovorov využívame znaky zaužívané v metodike konverzačnej analýzy. 
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LM: [no a?] šak a čo? šak ale žž žiaci tu (2.0) sú rovnakí jak 
žiaci v bratislave.(3.0) dobre, akože (.) v niečom nie ale:,(2.0) 
MM: ((zíva)) 
LM: ja neviem, ja, ja, mňa vobec /ne/láka zostat tu, absolútne, 
akože vobec. (4.0) a (.) /ne/chcem vyznieť nejak že hnusne alebo 
čo, ale proste mňa (.) ja,(.) ja tu nechcem stvrdnút, mamina. (2.0) 
M.M: šak ja ti nehovorím, že stvrdnút, že by si tu bola do konca 
života. (3.0)ja len proste aspon na dva, na dva roky ís sem (.) na 
prax, akože z prax - 
LM: [ee, ((smiech)), nie lebo to je také že (.)] tu užz potom,(.) 
NIE, ja nechcem byt tu fakt ja,ja,ja /ne/chcem stretávat tých ludí, 
čo som .hh, čo som stretávala proste deveť rokov. (4.0) 
MM:((zíva)) 
LM: alebo (.)vieš ja /ne/chcem stretávať tých ludí, čo tu žijú 
proste alebo svojich .hh bývalých spolužiakov, ja chcem íst (.) 
preč a sstretať nových ludí. (2.0) chápeš? 
MM: [ale vieš] že sa, že sa oddaluješ od rodiny? (2.0) cítiš to 
trošičku? 
LM: akože hej, ale tak to je prirodzené, nie? 
MM: [cítiš to?] 

Kontroverzný subvariant hovorového štýlu je v rodinných rozhovoroch veľmi často 
spojený s presviedčaním. Je to však presviedčanie, ktoré je skôr súbojom než diskusiou. 
Obvyklé sú sofistické spôsoby vedenia sporu a emocionálne argumenty, v tomto prí-
pade citové vydieranie (Ale vieš, že sa odďaluješ od rodiny? Cítíš to trošičku?). Vyostre-
nie názorov sa síce prejavuje aj využitím lexikálnych expresív (stvrdnúť, hnusne), 
typicky však nejde o nadávky adresované komunikačnému partnerovi (ako to sledujeme 
v kontroverznom variante na sociálnych sieťach). Citovosť sa prejavuje skôr v intenzifi-
kácii prostredníctvom opakovania (nechcem, ja ja ja nechcem; cítiš to trošičku? cítiš 
to?)  a na zvukovej rovine zvyšovaním hlasu, zdôrazňovaním vybraných slov a pod. 
V kontroverznom variante sa maximalizuje operativizácia výrazu prostredníctvom zvý-
šeného používania zámen ja a ty, opytovacou modalitou výpovedí (štylistický zmysel 
naliehavosti) a takisto neúplnosťou výrazu (nedopovedané myšlienky tvorca nestíha 
v rýchlej výmene názorov dotvoriť).  

V súčasnosti sa kontroverzný subvariant hovorového štýlu „rozvíja“ v transformo-
vanej, písanej podobe (porov. aj Junková, 2013, s. 209–213). Reprezentujú ho názo-
rové konfrontácie na sociálnych sieťach na rôzne témy, a to hlavne medzi osobami, 
ktoré sa navzájom nepoznajú. Zaužívanou mediálnou praxou je nastoľovanie kontro-
verzných tém, aby sa podporila interaktivita účastníkov. Spoločenská nezáväznosť vy-
plývajúca z neosobnosti vplýva na vyostrenie štýlu v rámci takých ustálených praktík, 
ako sú trolling (nevyžiadané, kontroverzné komentáre na sociálnych sieťach, ktoré majú 
vyvolať emocionálnu reakciu) či hate speech (osočovanie, urážanie ako bežný spôsob 
vyjadrenia nesúhlasu pri výmene názorov na sociálnych sieťach). To následne spôsobuje 
efekt znižovania kultúry vo verejnom priestore. Častým prostriedkom je humor, resp. 
zosmiešňovanie komunikačného partnera alebo inej osoby prostredníctvom slovných 
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hier. Charakteristickým znakom pre kontroverzný subvariant hovorového štýlu na so-
ciálnych sieťach je postupný, avšak rýchly odklon od primárnej témy k témam, ktoré 
pôvodne neboli predmetom diskusie, prípadne k osobným motívom. Narozdiel od úst-
neho rozhovoru, v konfrontačných diskusiách na internete nejde o presviedčanie, ale o 
kritiku až útok. 

  

2.1.2 Operatívny subvariant 
Operatívny subvariant hovorového štýlu reprezentuje hlavne neoficiálny a súk-

romný dialóg v pracovnej sfére, žánre ako pracovné porady, mítingy, v súčasnosti i sku-
pinové čety. K operatívnemu variantu prináleží aj veľká časť školskej komunikácie, 
predovšetkých vyúčbový dialóg, ktorý sa odohráva medzi učiteľom a žiakmi, hlavne ak 
je v ňom uplatňovaná „žákovská norma“ (porov. Svobodová, 2000). V operatívnom 
subvariante hovorového štýlu prevláda z hľadiska funkcie konatívnosť.  

Ukážka rozhovoru je z pracovnej porady informatikov, ktorí vytvárajú serverovú 
infraštruktúru projektu. Predmetom ich porady je nájsť spôsob, ako vytvoriť optimálnu 
infraštruktúru, aby aplikácia fungovala efektívne, ale zároveň aby bola verejne dostupná 
v krátkom čase. Rozhovor sa odohral v marci 2021 prostredníctvom MS Teams. 

N4: ( ) sa jana opýtať, ale v princípe by to šlo.=  
N2: =lebo ten by sme povedali či vedeli či to je aplikácia alebo nie.  
N3: mhm (3.0)  
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N1: lebo:: ak teda toto by sme si potvrdili, tak je to aplikačné, 
ale: potom už iné ma nenapadá len to že: naozaj nevieme čo v tých 
hostoch a v tom podloží sa deje, a či také isté fairovoly ((mienené 
firewall-y) sú medzi vé dvojkou ((mienené V2) a na produkcii a na 
integračnom.=  
N2: =ale ne. ale potom pome robiť ten profailing ((mienené profiling)) 
čo: aj zikso navrhoval, že pome odizolovať či to je tompket ((mienené 
tomcat)) alebo elastik ((mienené elastic)). tak keď to je aj hodina 
pridávania tých vecí tak pome do hodiny pridávať tie veci lebo teraz 
N1:[ano ano,]  

N2:[proste pich]áme do toho náhodne z rôznych strán a je to- ((za-
váha)) nevedie to nikam zatial.(1.0)  

N1: otázka. jaro eee (.) je t[u ešte]? N3: [ano] tu som.  

N1: otázka že či tie: tuly ((mienené tool-y)) ktoré tu boli menované 
tam viete to ponahadzovať na všetky tie nody ((mienené node-y)) v ne-
jakom reálnom čase.= 

V rozhovore sa výrazová stránka podriaďuje konatívnosti (viete to ponahadzovať?), 
špeciálne direktívnosti (pome robiť, pome odizolovať, pome pridávať). V štýle sa preja-
vuje zvýšený ohľad na vecnoobsahovú stránku reči, z hľadiska výrazových prostriedkov 
je tak charakteristický profesijne podmienený sociolekt, hlavne jeho lexikálna zložka –  
profesionalizmy.3 Vecnoobsahová stránka pracovného dialógu sleduje princíp raciona-
lizácie, konatívnosť zasa princíp ekonómie v jazyku. Tak profesionalizmy v operatív-
nom subvariante hovorového štýlu zabezpečujú na jednej strane jednoznačnosť 
a presnosť, na druhej strane krátkosť a celkovú úspornosť vyjadrovania (porov. aj  
Orgoňová – Bohunická – Beňová, 2020). Ako neoficiálne náprotivky reálnych alebo 
potenciálnych termínov (Dolník, 2003) nesú profesionalizmy výrazové kvality styčné 
s pojmovosťou a abstraktnosťou. Ako si všimla aj Diana Svobodová (Svobodová, 2013, 
s. 141), spoľahlivými nositeľmi týchto štylistických kvalít sú prevzaté výrazy (firewall, 
V2, host, profiling, tomcat, elastic, node). Expresívnosť typická pre základný variant 
hovorového štýlu je v pracovnom dialógu v úzadí, avšak nemožno ju vylúčiť, v niekto-
rých pracovných špecializáciách je zastúpená viac, v iných menej. Uvedená ukážka 
z dialógu informatikov by tak bola z hľadiska expresívnosti v štylistickom kontraste 
s pracovným dialógom divadelníkov, ktorých sociolekt obsahuje väčšie množstvo ex-
presívnych profesionalizmov (porov. Orgoňová – Bohunická – Krajč Zamišková –  
Pašuthová, 2019). Navyše, treba počítať s regionálnymi variantmi profesionalizmov, čo 
sa premieta aj do regionálnej diferenciácie operatívneho subvariantu hovorového štýlu 
(podobne ako je to pri iných subvariantoch). 

                                                      
3 Profesionalizmus ako označenie výrazu (slova, nadslovnej jednotky či frazémy) používaného v komuniká-
cii prevažne homogénnej komunity príslušníkov istej profesie (Orgoňová – Bohunická – Beňová, 2020, 
s. 28).  
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2.1.3 Afektívny subvariant 
Afektívny subvariant predstavujú rôzne citové výlevy v podobe takých útvarov, ako 

sú nadávky, ľúbostné vyznanie, sťažnosti a žaloby (posťažovanie si, žalovanie na tretiu 
osobu, typicky v súrodeneckých vzťahoch), kliatby (bodaj by sa pod zem prepadol), 
vyhrážky (ja ti ukážem!). Ukážka je z elektronickej ľúbostnej komunikácie medzi mla-
dými ľuďmi vo veku približne 20 rokov. Korešpondencia sa odohrala v roku 2012 pro-
stredníctvom sociálnej siete:  

Muž: 
Moja milovaná 
Dnes sú to presne dva mesiace od operácie Polárna líška. Je to úžasné zistenie že odvtedy sme sa 
stretli ešte minimálne 50 krát. 50 krát sa naplnili optimistickým pohľadom na svet, 50 krát 
podporili jeden druhého v zápolení zo životom. Včerajšia komunikácia bola veľmi účelová preto 
aby som si uvedomil tragický dopad zakrývania depresie šaškovinami. Viem že najviac som si 
v tomto smere ublížil sám, vytvoril som sám v sebe syntetickú osobnosť blázna. Ale až včera večer 
som si uvedomil že práve ty si tá zbraň ktorá mi pomôže zničiť v sebe tú syntetickú osobnosť 
ktorá mi zobrala dôstojnosť, autoritu a pozitívnu verejnú mienku. Ty si tá ktorá ma dokáže 
vyviesť z obklúčenia sebou samím, ukázala si mi cestu kade mám ísť a čo je najlepšie si ochotná 
ísť somnou. Bezvýhradne a nepopísateľne ta zato budem vždy milovať pretože viem že som  
doteraz nečakal len na niekoho kto ma príme aj s mojím RT ale aj na niekoho kto mi pomôže 
zmeniť sa tak aby ma prijal aj vonkajší svet. 

...............Lukááááš...zas si ma raz rozreval...som an teba hrda ze sa chces z vlastnej vole dolatiť 
k dokonalosti. chapem preco si si vytvoril synteticku osobnost a viem ze sa jej nebude take lahke 
zbavit ale budem ta plne podporovat a nebudem ta odsudzovat, keby sa ti to nedarilo. ale za 
pokus to stoji. uvidis, ludia na teba budu pozerat inak a zacnu sa k tebe spravat uctivo a ja budem 
zase na teba hrdá. jak ti to islo dnes v praci? myslim ci sa ti podarilo podniknut kroky na ceste 
za vymanenim sa zpod nadvlady syntetickej osobnosti? ja som mala dnes velice zaujimavy 
den..tooooolko ti musim toho povakerovat...zajtra sa to nestihne...nemozem sa dockat jak ta 
zajtra uvidim na stanici....dam ti avizo...je mi smutno bez teba 

Afektívnosť je signalizovaná pomenovaním stavu samotnej adresátky ako krajného 
dojatia (zas si ma rozreval...som an teba hrda ze sa chces z vlastnej vole dolatiť k doko-
nalosti.). Krajná emocionalita sa v ľúbostnej korešpondencii prejavuje vo výrazoch ne-
súcich štylistické hodnoty sentimentu a pátosu (tragický dopad, vyviesť z obklúčenia 
sebou samím, že práve ty si tá zbraň, ktorá mi pomôže zničiť v sebe tú syntetickú osob-
nosť; v zápolení so životom; budem ťa plne podporovať). Pri glorifikácii ako základom 
postupe ľúbostného vyznania sa využívajú také prostriedky, ako sú opakovanie, presné 
časové údaje, explicitne vyjadrená orientácia na prijímateľa, čo môžeme sledovať vo vy-
užití zámena ty. To všetko intenzifikuje dôležité postavenie adresáta do krajnosti.  
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Charakteristickou črtou štýlu prejavov afektívneho subvariantu hovorového štýlu 
je výrazová hraničnosť, ktorá kladie limity v interpretácii. Môže ísť o extrémnu emoci-
onálnosť, ktorá sa prejavuje narušením jazykových noriem na formálnej úrovni, prí-
padne – ako je to v uvedenej ukážke – kryptosémickosť spôsobená používaním tajného 
jazyka, ktorému rozumejú len komunikanti (operácia Polárna líška, s mojím RT, po-
vakerovat). V afektívnych prejavoch sa neraz realizuje aj ďalšia hraničná výrazová kate-
gória – formálnosť výrazu. Mnohé afektívne prejavy majú formu ustálených foriem 
(kliatba bodaj by ťa parom vzal! či valentínske vyznania, ktoré sú v súčasnosti predpri-
pravné na osobitných webových stránkach či pohľadniciach, napr.: Chcem ťa zvádzať, 
chcem sa s tebou sladko hrať, chcem si ťa rozmaznávať, chcem ťa milovať.) 

2.1.4 Solidarizačný subvariant 
Nad rámec Mikovej typológie vyčleňujeme solidarizačný subvariant hovorového 

štýlu. Subjekt je dôležitý štýlotvorný činiteľ v hovorovom štýle, je to však primárny 
a nezastupiteľný štýl, v ktorom sa realizujú prejavy zamerané na vzťahový aspekt – pro-
stredníctvom tohto štýlu dochádza v najväčšej miere k pestovaniu vzťahov v bežnom 
živote každého človeka. Zmysel komunikátov v hovorovom štýle nie je nutne v obsa-
hovej rovine, ale môžeme hovoriť o interakčnom zmysle, ktorý spočíva v kontakte, po-
cite dôvernosti či intimity. Hovorový štýl považujeme zároveň v najväčšej miere za 
„zdieľaný štýl“ a to v tom zmysle, že v záujme komunikácie sa ako aktéri podieľame 
nielen na význame a zmysle výpovede (Dolník, 2018, s. 57), ale rovnako aj zmysle jej 
štylistického stvárnenia (štýl ako nositeľ sociálnych významov ako blízkosť, sympa-
tia/nesympatia, dôvera/nedôvera, láska a pod.). Solidarizačný subvariant hovorového 
štýlu predstavujú také žánre ako flirt (v súčasnosti žáner rozvíjaný hlavne prostredníc-
tvom elektronickej komunikácie), vyrozprávanie sa (fenomén bútľavej vŕby v priateľ-
skom vzťahu či vo vzťahoch matiek a dcér), ale aj klebety, ktoré v prvom rade upevňujú 
vzťah medzi klebetníkmi. Ukážka je z rodinného rozhovoru z apríla 2021 medzi šies-
timi rodovo a vekovo odlišnými aktérmi (od 22 do 61 rokov). Rozhovor sa odohráva 
na severe Slovenska v Oščadnici, starší aktéri používajú miestne nárečie. Hlavnou té-
mou rozhovoru je reálna osoba Manon, ktorú však pozná len jedna účastníčka rozho-
voru. 

JV: >a to iste bolo na našej škole< a ta manon bočkova k nám chodila 
na (.) strednu nadstavbu toto to nie knihovnicku ale to sa volalo:: 
e:::hm vychova a vzdelavanie alebo neviem čo. KULTURNO vychovne  
vzdelavanie tak. tak sa to volalo ta nadstavba a:lebo aj archivnictvo 
tak bolo a tak ale >bolo to na našej škole<. a ona tam mala tuto erku 
športovu v tej bratislave una tam na tm chodila. 

MŠ: uhm 

JV: [no to bylo ňeco.] jako hana pove )to bylo ňeco( 
PŠ: ºdobreº 
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AV: ((smiech)) 

MŠ: ale una byla inac- 

AV: ((smiech)) 

PŠ: ((smiech)) no  

JV: [no to bylo ňeco] 
MŠ: [ina- inac ale ale nevem č=] 
PŠ: [to su rady do života od nej=] 

MŠ: ale una byla 

PŠ: <=frajera: naco ti to je::> 

AV: ((smiech)) 

MŠ: ale una byla nedrčno. 
JV: no una byla škarado  

MŠ: tak 

PŠ: >čo?< 
MŠ: nedrčno  
JV: nedrčno byla 
MŠ: una byla nedrčno  
JV: nedrčno. [bola škareda] 
PŠ:          [to je co?] 

JV: škareda  

MŠ:((naschvál v nárečí)) una byla nedrčno  
JV: no lenže jaku to ma dohru,  

AV:((naschvál dramaticky)).hh [no poď] 
JV:                           [par rokov do-] 

PŠ:                           [rozuzľenie ide,] 
MŠ: ((smiech)) 

PŠ: ((smiech)) 

JV: počkaj, par rokov dozadu v deveďesiatych rokoch si objednala 
najomneho vraha a dala zavražďiť svojho manžela.  
AV: ((smiech)) 

PŠ: to je [puaró] ((mienené Poirot)) hotový 

JV:       [naozaj] 

AV: ((smiech)) 

JV: ona manon dala za- si objednala najomneho mhm vraha na vraždu 
svojho muža. 

PŠ: drahí ver- 

JV: už neviem či dokonana 
ŠŠ: a stalo sa to? 

JV: [neviem či dokonana] už si to nepametam 
MŠ: [neviem] 

PŠ: darahí veriaci to je v piči  
ŠŠ: čo chcete teraz- 
PŠ: ((smiech)) 
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MŠ: ((smiech)) 

AV: a ešte žije? nechceš jej napisať na fejsbuku? >lebo ja chcem 
vedieť ako to dopadlo< 
JV: no ehm [ne neviem to už] 

AV: [a odkiaľ to vieš ako si objednala najomneho vraha] 
ŠV: [vygugliš daj si vygugli] 

JV: bola som v knižnici vtedy tak sa o tom hovorilo.  

2.1.5 Sebaprezentačný subvariant 
Napokon ako subvariant základného typu hovorového štýlu vyčleňujeme aj seba-

prezentačný subvariant. Marie Krčmová už v roku 2002 postrehla, že jedným z dôsled-
kov vplyvu nových médií na komunikáciu je i pribúdanie textov, ktoré prezentujú len 
osobu tvorcu, jeho „subjektívnu predstavu o vlastnej dôležitosti a jeho túžbu podieľať 
sa na rozšírenom okruhu ,celosvetovosti´“ (Krčmová, 2002, s. 355). Autorka to dokladá 
takými komunikačnými praktikami, ako tvorba vlastnej www stránky, vstup do koreš-
pondencie s renomovanými denníkmi či časopismi, posielanie sms na verejne dostupné 
adresy a pod. Hoci tieto praktiky sú z dnešného pohľadu zastarané, význam sebapre-
zentačnej funkcie v štýlotvornom procese rastie, čo možno vyvodzovať z pribúdania no-
vých praktík a žánrov s touto funkciou hlavne na sociálnych sieťach (žánre ako profil, 
status, príspevok, insta story, reels, IGVT). V nadväznosti na to vydeľujeme zvlášť se-
baprezentačný subvariant hovorového štýlu, ktorý sa dnes uplatňuje hlavne na sociál-
nych sieťach určených na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov, či už osobných alebo 
pracovných (LinkedIn, Instagram, Facebook a i.). Štýl komunikátov v tejto komuni-
kačnej sfére je silne určovaný jednak sebaprezentačnou funkciou, jednak úsilím byť ak-
ceptovaný inými. Je to priestor pre sofistikované štylizácie, ale aj priestor, v ktorom sa 
subjekt neúprosne a neuvedomovane podriaďuje dobovým a spoločenským trendom 
v štylizácii. Ako konštatuje Krčmová, „túto funkciu naši predchodcovia vo formovaní 
teórie funkčných štýlov nepoznali; síce mohla byť latentne prítomná, ale v dôsledku 
nedostupnosti médií nemala celospoločenský dosah“ (Krčmová, 2002, s. 355).  
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Pre jazykovú štylizáciu sebaprezentačných príspevkov je charakteristická úsečnosť 

(daná obmedzeným priestorom), čo je podmienené aj možnosťami multimodálneho 
rozvitia témy a postoja (emotikony, fotografie). Úsečnosť koreluje so zámernou názna-
kovosťou (tvorca sa na jednej strane exponuje, na druhej strane chce pôsobiť tajomne). 
Tá je súčasťou snahy vyznieť výnimočne a zaujímavo. Je to však zároveň sféra hovoro-
vého štýlu, ktorá je silne zasiahnutá napodobňovaním, klišéovitosťou – zaujímavosť 
a výnimočnosť nie je postavená na autenticite, ale na využívaní dobovo trendových vý-
razov i motívov preferovaných pri sebaprezentácii v istých sociálnych skupinách, ako to 
vidíme aj na ukážkach (cestovanie, varenie, čítanie a pod.).   

2.2 Konverzačný variant  
Okrem základného typu hovorového štýlu, ktorý existuje v uvedených podobách, 

vydeľuje Miko v rámci hovorového štýlu aj konverzačný variant a ikonický variant 
(Miko, 1976, s. 35–36). Tieto majú iný status, pretože nie sú priamo subvariantmi 
základného typu hovorového štýlu, ale jeho periférnymi odnožmi. Okrajový status 
týchto variantov vo vzťahu k hlavnému typu je daný tým, že je pri nich utlmená nie-
ktorá z podstatných výrazových vlastností hovorového štýlu. Tak napríklad pri konver-
začnom variante hovorového štýlu, ktorý je reprezentovaný spoločenskou konverzáciou, 
je subjektívnosť ako charakteristická výrazová kvalita hovorovosti tlmená a posilňuje sa 
spoločenský aspekt vyjadrovania (Miko, 1976, s. 35), v krajnej podobe tohto variantu 
sú pravidlá rečového prejavu silne viazané na etiketu. V začiatkoch funkčnej štylistiky 
sa ako alternatíva k termínu hovorový štýl objavoval termín konverzačný štýl (Pauliny, 
1960, znamienko rovnosti medzi „hovorový“ a „konverzačný“ dáva aj Mistrík, 1997, 
s. 503), neskôr ho v slovenskej tradícii plne nahradil termín hovorový štýl a pojem kon-
verzácia a konverzačný štýl sa zvykne rezervovať pre pomenovanie vyššieho typu rozho-
voru, v ktorom hrá ústrednú úlohu zdvorilosť a konvenčnosť (porov. Hoffmannová, 
2011, s. 86–87). Práve na základe týchto štylistických hodnôt, ktoré sú rozvinutím so-
ciatívnosti, odlišujeme tento variant od solidarizačného subvariantu základného typu 
hovorového štýlu, pri ktorom sa naplno realizuje subjektívnosť a expresívnosť typická 
pre hovorový štýl. Konverzačný variant predstavujú také žánre, ako kultivované rozho-
vory na recepciách či konferenciách, väčšinou na intelektuálne či spoločenské témy; 
party talk, teda rozhovory pri spoločenských udalostiach, ako sú oslavy, svadby (porov. 
Hoffmannová – Müllerová – Zeman, 1999); small talk – krátke rozhovory pri náhod-
nom stretnutí so susedom či zdvorilostné odbočky v rámci obchodného rokovania či 
vyšetrovania u lekára a pod.   
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2.3 Rozprávačský variant  
V koncepcii F. Mika je jednou z konštitutívnych vlastností hovorového štýlu zážit-

kovosť a s ňou také rozvíjajúce štylistické hodnoty ako markantnosť, komickosť, obraz-
nosť. Rozvíjanie zážitkovosti podporuje šírka výrazu, detailnosť, určitosť. Tieto 
štylistické hodnoty formujú rozprávačský variant hovorového štýlu, ktorý nachádzame 
v takých žánroch, ako sú historky, anekdoty, príhody, zážitky, ale i v novších žánroch, 
napr. v slovenčine nepôvodný žáner stand up (na Slovensku reprezentované hlavne pro-
jektom Jana Gorduliča). V tematickom pláne je charakteristický naratívny spôsob roz-
víjania témy. Na porovnanie môžeme uviesť výsledky D. Tannen (1987), ktorá na 
základe interpretácie priateľskej konverzácie identifikuje rozprávanie čo najviac príbe-
hov ako charakteristický znak hovorového štýlu (v autorkinej terminológii konverzač-
ného štýlu). V nich sa neverbálne hodnotenie (smiech, gestá, mimika) preferuje pred 
slovným vyjadrením hodnotenia; typické je vyhýbanie sa abstraktnosti (ide sa priamo 
„k veci“, ku konkrétnym motívom bez úvodu; kohéziu tvorí juxtapozícia a samotná 
téma); preferuje sa pointa, ktorá obsahuje emocionálnu skúsenosť hovoriaceho.  

2.4 Epištolárny variant  
O epištolárnom štýle či epištolárnom variante v rámci iného funkčného štýlu uva-

žovali viacerí štylisti (napr. Ruščák, 2002). Podľa Mika sa od základného typu hovoro-
vého štýlu tento variant odlišuje tým, že sa posilňuje zobrazovacia dimenzia reči, 
vyjadrovanie do šírky, súvislosti a úplnosti na úkor interakčnosti. Do istej miery archa-
ickými žánrami tohto variantu v rámci hovorového štýlu sú listy či denníky. Epištolárny 
subvariant je v súčasnosti zastarávanou formou. Načas ho v elektronickej podobe udr-
žiavala emailová korešpondencia (porov. aj Hladká – Šmilauer, 2006, s. 151), tá sa však 
v pôvodnej funkcii epištolárnych žánrov udržiava stále v menšej miere a skôr populá-
ciou so skorším rokom narodenia. Funkcie klasickej súkromnej korešpondencie (ľú-
bostné listy, listy zo školy v prírode, listy z vojny a pod.) stále vo väčšej miere preberajú 
sociálne siete v podobe četov/okamžitých správ. Transformáciu denníka ako klasického 
útvaru zasa predstavujú blogy, tam už však takisto nemožno hovoriť o epištolárnom 
subvariante hovorového štýlu. Epištolárnosť sa z rozsahu hovorového štýlu vytráca, a to 
hlavne pod vplyvom nových médií.  

3 Záver 

Na záver možno zdôrazniť, že uvedené varianty hovorového štýlu sa v reálnej ko-
munikácii kombinujú, napríklad spoločenská konverzácia obsahuje bežne aj rozpráva-
nie, kontroverzný subvariant hovorového štýlu sa môže prelínať s afektívnym 
subvariantom (hádky vyhrotené do afektu). Takisto platí, že vydelené subvarianty môžu 
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vystupovať aj ako varianty iných funkčných štýlov, napr. operatívny subvariant v rámci 
administratívneho štýlu, kde bude mať osobitné výrazové charakteristiky (napr. heslo-
vitosť). Na toto vhodne poukázal J. Findra štúdiou o varietách žánru polemiky, ktorá 
existuje v rámci rôznych funkčných štýlov ako bežná konverzačná (hovorová) polemika, 
odborná polemika, politicko-rétorická polemika či publicistická polemika (Findra, 
2008, s. 256–266). 

Summary 

Colloquial Style and Its Variants 

In the following paper, we discuss the diferenciation of colloquial style and the  
influence of the new media in the field of informal communication. The heterogeneity 
of colloquial style is interpreted through the variants that can be distinguished in the 
current linguistic situation (greatly influenced by mediatization). Our base point is the 
theoretical model of the division of colloquial style by F. Miko (1976) and following it 
we distinguish narrative, conversational, epistolary variants as alternatives to the basic 
type of colloquial style. The last one can be further subdivided into controversial,  
operative, affective, solidarizing, and self-presentational sub-variants. 
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TVAROSLOVNÁ CHARAKTERISTIKA POLITICKÉHO 
TEXTU SDÍLEJTE, NEŽ TO ZAKÁŽOU 

Pavel SOJKA  
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

Razantní vstup hnutí ANO na českou politickou scénu odhalil mimo jiné i důležitost 
kvalitního politického marketingu. Již v předvolební kampani 2017 učinilo hnutí 
ANO zajímavý tah, a to vydáním „předvolební“ knihy s názvem O čem sním, když 
náhodou spím. V předvolební kampani 2021 tento tah zopakovalo, a to vydáním knihy 
Sdílejte, než to zakážou. Tento příspěvek přináší morfologickou analýzu druhého ze 
zmíněných textů (ale částečně i srovnání s první předvolební knihou). Analýza tohoto 
textu naznačuje, že i v textu lexikálně dosti neformálním existují jisté nepřekročitelné 
hranice psané spisovnosti.  

1 Úvod 

Jedním z témat, jemuž se prof. Jana Svobodová věnovala a věnuje, je variantnost 
v jazyce, a to především variantnost v oblasti formálního tvarosloví spisovné/standardní 
češtiny. Z novějších jubilantčiných textů pojednávajících o tomto tématu můžeme jme-
novat monografii Čeština na rozcestí (2014), především však text, jenž má toto téma 
vepsáno přímo v názvu: Variantnost v češtině a její vnímání (2018)1. Autorka v něm 
konstatuje, že „současná čeština tíhne k nepopiratelné gramatické a lexikální rozrůzně-
nosti už i v prestižních komunikačních situacích“ (Svobodová, 2018, s. 40). Jinak ře-
čeno to znamená, že do veřejných promluv, mluvených i psaných, pronikají varianty 
původně považované za nespisovné, hovorové či jinak stylově příznakové (ibid.). 

Přijmeme-li toto autorčino tvrzení, nabízí se samozřejmě otázka, zda existují i ne-
spisovné prostředky (tvaroslovné i jiné), které do veřejných textů nepronikají. Tuto 
otázku bychom mohli formulovat i jinak: existují v současné spisovné češtině nepřekro-
čitelné hranice? Akademická gramatika spisovné češtiny (AGSČ) konstatuje, že ve for-
málním tvarosloví psaných publikovaných textů tyto hranice existují: „Pokud jde 

                                                      
1 Tento text je součástí kolektivní monografie Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 
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o tvary slov, je zpravidla protiklad mezi spisovností a nespisovností jasně patrný a v pu-
blikovaných standardních (formálních) textech je bezvýjimečně respektován“ (Štícha 
a kol., 2013, s. 25). Tento závěr nechceme zpochybňovat, musíme však k němu přičinit 
dvě vzájemně související poznámky: 1. AGSČ vychází z analýzy publikovaných psaných 
textů obsažených v Českém národním korpusu (ČNK), avšak vzhledem k roku vydání 
mluvnice (2013) pocházejí nejmladší analyzované texty z roku 20092, 2. AGSČ tudíž 
nemohla reflektovat zásadní proměny mediálního ani politického diskurzu, ke kterým 
došlo po roce 2010, především prudký nástup sociálních sítí a přesun části psané veřejné 
komunikace (včetně oblasti politické agitace) do tohoto nového, digitálního prostředí.  

Chceme-li alespoň v hrubých rysech popsat ony nepřekročitelné hranice spisov-
nosti, o nichž jsme se zmínili výše, musíme zkoumat nejnovější texty nalézající se právě 
na samé hranici spisovnosti. Jedna výrazná příležitost k tomuto průzkumu se nám v ne-
dávném období naskytla, a to v podobě předvolební knihy politického hnutí ANO 
s názvem Sdílejte, než to zakážou (SNZ; 2021). V tomto příspěvku analyzujeme tento 
text po stránce tvaroslovné. Chceme zjistit, které tvaroslovné varianty mají v tomto 
textu centrální postavení, do jaké míry se v něm uplatňuje variantnost a zda se v něm 
projevují některé důležité tendence současného spisovného tvarosloví. Nejprve však 
musíme stručně charakterizovat společenský kontext, v němž dotyčný text vznikl.  

2 Český politický marketing po roce 2010  

Pronikavý úspěch hnutí ANO v parlamentních volbách roku 20133 lze jistě do 
značné míry přičíst tehdejší společenské atmosféře v České republice, zároveň však tento 
volební výsledek znamenal i triumf nové podoby českého politického marketingu. Tuto 
radikální proměnu českého politického marketingu, tedy nový způsob komunikace po-
litických stran s voliči, asi nejlépe charakterizuje název knihy Jana Křečka Politická ko-
munikace: od res publica po public relations (2013). Dvěma nejdůležitějšími pilíři 
tohoto nového stylu politické komunikace jsou podle Křečka jednak profesionalizace, 
jednak personalizace. K oběma těmto pojmům připojíme několik poznámek. 

Volební kampaň hnutí ANO před parlamentními volbami v roce 2013 byla bez-
pochyby nejprofesionálněji a nejkvalitněji vedenou kampaní v nedlouhých dějinách po-
listopadové české politiky. Autorský kolektiv Pavla Šímy dokonce nazval tuto kampaň 
rolls-roycem mezi českými kampaněmi (Šíma a kol., 2014, s. 149). Není to tvrzení 
nijak přehnané: svědčí o tom mimo jiné skutečnost, že podle povolebních sociologických 

                                                      
2 Nejmladší korpusový zdroj, který mohli autoři AGSČ využít, byl korpus SYN2010. 
3 Hnutí ANO 2011 získalo v těchto parlamentních volbách 18,65 % hlasů a se 47 poslaneckými mandáty 
se stalo druhým nejsilnějším politickým subjektem v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  
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šetření to byla právě kampaň hnutí ANO, která voliče nejvíce zaujala.4 Hnutí ANO 
totiž v kampani vsadilo na spolupráci se špičkovými světovými agenturami, především 
s agenturou PSB a jejím předním odborníkem v oblasti vedení volebních kampaní Ale-
xandrem Braunem.5 Díky tomu mělo hnutí ANO k dispozici dokonalé předvolební 
průzkumy, dokonale otestované vizuály a focus groups. K úspěchu ale jistě přispěl i vel-
korysý rozpočet: hnutí ANO investovalo do kampaně téměř 145 milionů korun, vý-
razně více než jeho političtí konkurenti.6 Hnutí ANO zároveň dokonale vystihlo 
společenskou poptávku po silné politické osobnosti. Souvisí to s dlouhodobým proce-
sem, jehož projevy můžeme sledovat i v zahraničí: „Strana jakožto nosič názorů ustu-
puje do pozadí a její místo zaujímá osobnost, lídr strany“ (Křeček, 2013, s. 106).7    

3 Jazykové projevy politického marketingu  

Pro účely tohoto příspěvku je podstatná skutečnost, že nový způsob politické ko-
munikace, jehož čelným představitelem se stalo hnutí ANO, se projevuje i v oblasti 
jazykové. Součástí tohoto nového politického stylu je totiž i přesné zacílení konkrétních 
sdělení na konkrétní skupiny obyvatel. Jestliže si strana díky profesionálním průzku-
mům přesně zjistí, kdo jsou její potenciální voliči, může se pak této voličské skupině 
přizpůsobit nejen volbou témat, kterými ji osloví, nýbrž i jazykovými prostředky, jež 
k tomu použije. K úspěšnému identifikování skupiny perspektivních voličů slouží 
mimo jiné i metoda ohniskových skupin (focus groups), původně využívaná v oblasti 
obchodního marketingu. Tuto skutečnost pojmenovávají i autoři monografie Teorie 
a metody politického marketingu, a to právě v souvislosti s jazykovou stránkou poli-
tické agitace: „Focus group umožňuje identifikovat specifický jazyk, který by měl být 
použit v kampani, aby daní voliči na kampaň reagovali. Focus group odhalí, že určití 
jedinci mající podobné názory užívají specifický jazyk. Tento jazyk je možné si poté 
vypůjčit“ (Chytilek a kol., 2012, s. 123).      

Jakým způsobem oslovuje hnutí ANO své (potenciální) voliče, lze vcelku dobře vy-
vodit z pravidelných videí předsedy Andreje Babiše, která jsou pod názvem Čau lidi umis-
ťována na sociální síť Facebook. Video je zde zpravidla uvedeno krátkým textem. Není 
přitom tajemstvím, že autorem těchto textů není sám Andrej Babiš – to se ostatně týká 

                                                      
4 Podle agentury Focus to bylo celých 30 % voličů (viz https://politickymarketing.com/glossary/kampan-
k-volbam-poslanecke-snemovny-2013). 
5 Agentura PSB v minulosti spoluorganizovala například prezidentskou kampaň Billa Clintona a později 
i Hillary Clintonové. Mezi další významné klienty této agentury patřili i newyorský starosta Michael  
Bloomberg a britský premiér Tony Blair. V České republice využila jejích služeb poprvé ČSSD, a to před 
krajskými volbami 2008. 
6 Podrobný popis této předvolební kampaně viz Šíma a kol., 2014, s. 149–158. 
7 Nověji se otázce personalizace české politiky věnuje Voženílková (viz Voženílková, 2018). 
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i obou předvolebních knih. Tyto texty se vyznačují zřetelnou tendencí k neformálnosti, 
simulují mluvenou řeč, čímž se snaží navozovat pocit blízkosti mezi komunikačními 
partnery.8 Aniž chceme předjímat, můžeme konstatovat, že tyto strategie se ve značné 
míře uplatňují i v předvolební knize Sdílejte, než to zakážou.    

4 Žánr předvolební knihy 

Žánr předvolební knihy je v českém prostředí relativně nový, nabízí však zajímavý 
způsob, jak v předvolebním boji oslovit voliče. V dnešní době se formát knihy může 
zdát jako příliš těžkopádný: knihu obvykle čteme dlouho a na její četbu se musíme 
soustředit. Předvolební kniha jakožto propagační či spíše sebepropagační text má však 
několik výhod: 1. svou žánrovou novostí je nepřehlédnutelná, což jí zaručuje mediální 
pozornost, 2. na rozdíl od tradičního politického programu umožňuje odlehčenější 
formu prezentace, třeba pomocí „příběhů ze života“9, 3. vyvolává dojem, že dotyčná 
strana či spíše její lídr má lidem mnoho co sdělit. 

Hnutí ANO použilo žánr předvolební knihy již v předvolební kampani v roce 
2017. Kniha s názvem O čem sním, když náhodou spím (OČS) svým obsahem cílila 
na obrovské množství voličů, kteří se v předchozích volbách odvrátili od pravicových 
stran (ODS, TOP09). Po volbách v roce 2017 se však ukázalo, že voličskou základnu 
hnutí ANO tvoří voliči přesně opačného typu. Této skutečnosti pak hnutí ANO při-
způsobilo dikci své druhé předvolební knihy, tedy knihy Sdílejte, než to zakážou 
(2021). Na rozdíly mezi těmito texty budeme upozorňovat i v rámci vlastní morfolo-
gické analýzy.  

Předvolební kniha Sdílejte, než to zakážou se brzy po svém vydání (červenec 2021) 
dočkala několika novinových recenzí. Formální stránce textu se relativně nejvíce věno-
vala Kateřina Kadlecová v recenzi s názvem Kniha knih: Jakou známku by Andrej Babiš 
dostal za svou předvolební agitku, kdyby byla maturitním slohem?.10 Autorka si správně 
povšimla některých výrazných rysů textu: lexikální jednoduchosti, hojného výskytu par-
celací a také občasného užití nespisovných prostředků.  

Je však otázka, zda se tu nespisovnost projevuje i po stránce tvaroslovné. Snaha 
o neformálnost by samozřejmě užívání nespisovných tvarů měla podporovat. Na druhé 
straně jde ale stále o veřejný psaný text, navíc o text (sebe)propagační: jeho úkolem je 
představit dotyčného politika jako nejvhodnějšího kandidáta na post předsedy vlády, 

                                                      
8 Podrobnější rozbor tohoto komunikačního formátu přináší Klabíková Rábová (2020, s. 71–73). 
9 Tuto tendenci v současném mediálním diskurzu popisuje Schneiderová (2015, s. 102–106).  
10 Recenze vyšla i v internetové verzi časopisu Reflex (https://www.reflex.cz/clanek/kultura/108320/kniha-
knih-jakou-znamku-by-andrej-babis-dostal-za-svou-predvolebni-agitku-kdyby-byla-maturitnim-slo-
hem.html).   
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tedy na post vysoce prestižní. Formální tvarosloví navíc obecně představuje jednu z nej-
viditelnějších složek textu, přičemž některé tvaroslovné prostředky působí dokonce jako 
tzv. textová (komunikační) dominanta, tedy „nejnápadnější jev textu nebo textového 
druhu, jehož synkretické vnímání může vést k informačnímu šumu při komunikaci 
běžné i lingvistické“ (Uličný, 2006, s. 339). Proto nelze automaticky předpokládat, že 
v textu budou dominovat nespisovné tvaroslovné prostředky. Toto konstatování mů-
žeme označit za předběžný předpoklad, s nímž vstupujeme do vlastní, tvaroslovně za-
měřené analýzy textu.    

5 Sledované tvaroslovné jevy 

Tvaroslovná analýza textu Sdílejte, než to zakážou sleduje několik cílů: 1. zjistit 
míru tvaroslovné nespisovnosti textu, a to především se zřetelem k výskytu výrazných 
nespisovných prostředků, jež lze považovat za textové dominanty (viz dále), 2. nalézt 
důležité případy variantnosti, a to v podobě konkurence dvou spisovných variant s od-
lišnou stylovou platností, 3. identifikovat projevy důležitých tvaroslovných tendencí 
v současné spisovné češtině (např. tendenci k neměnnosti kmene při flexi, ústup trp-
ných příčestí či tendence deflektivizační).  

Tam, kde to bude účelné, porovnáme analyzovaný text se žánrově spřízněným star-
ším textem, tedy s předvolební knihou O čem sním, když náhodou spím (2017).  

5.1 Prvky tvaroslovné nespisovnosti v textu SNZ 
Nespisovných tvarů se v textu vyskytuje velmi málo. Lze tu přitom rozlišit dva typy 

nespisovnosti: vědomou (záměrnou) a nevědomou (nezáměrnou). Jestliže si autor textu 
uvědomuje, že užil či hodlá užít nespisovný prostředek, pak jde o nespisovnost vědo-
mou. Někdy se však stane, že mluvčí užije prostředek v užším (kodifikačním) smyslu 
nespisovný, který však on sám za nespisovný nepovažuje, neboť jeho noremní povědomí 
se tomuto prostředku nevzpírá a některé novější, noremní popisy češtiny (např. Inter-
netová jazyková příručka; IJP) mohou již tento tvaroslovný prostředek – na rozdíl od 
platné, ale již téměř třicet let staré kodifikace v užším smyslu – hodnotit jako hovorový, 
tedy ve spisovné komunikaci přijatelný.11     

Záměrné nespisovnosti je v analyzovaném textu velmi málo. Desetkrát se tu obje-
vuje nespisovný tvar typu mladej, osmkrát nespisovný tvar typu hodný (dítě).12 To při 

                                                      
11 A jestliže považujeme IJP i její knižní verzi (Akademická příručka českého jazyka) za příručku v širším 
smyslu kodifikační, což je podle našeho názoru a ostatně i podle názoru prof. Svobodové opodstatněné (viz 
Svobodová, 2018, s. 43), pak v těchto případech nemůžeme o nespisovnosti vůbec hovořit.  
12 Text obsahuje i jeden doklad nespisovné plurálové shody neuter: červený Marlbora (s. 217). 
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rozsahu textu opravdu není mnoho Tyto nespisovné tvary se obvykle vyskytují v osob-
něji laděných pasážích textu, tedy v situacích, kdy o sobě fiktivní vypravěč Andrej Babiš 
(on sám není autorem textu) stylizovaně vypráví, např. za Babiše dobrý, ne? (s. 3) či já 
myslím, že dost slušný (s. 61) či možná už jsem starej (s. 72) či bylo to dlouhý a náročný 
(s. 193). Domníváme se, že v těchto pasážích textu působí nespisovné prostředky při-
rozeně, protože psaný text je zde vlastně přepisem mluvené řeči. Jinak vyjádřeno: tyto 
pasáže jsou nespisovné, neboť jsou jako nespisovné zamýšleny. A psaná realizační forma 
tomu nikterak nepřekáží, neboť vztah mezi psaností a spisovností se v češtině posled-
ních dvou desetiletí výrazně oslabil, což samozřejmě reflektují i dobové bohemistické 
texty. Ještě v roce 2000 definují Homoláč a Nebeská následující charakteristiky spisov-
nosti: 1. použitelnost na celém území, 2. v projevech psaných, 3. v projevech mluve-
ných jen ve vybraných situacích (zejména oficiálních a veřejných).13 Bod č. 2 sugeruje 
pevný vztah mezi psaností a spisovností – což v době vzniku textu, tedy koncem minu-
lého tisíciletí, byla patrně pravda. Po roce 2000 však vznikly zcela nové formy komuni-
kace, a to i komunikace psané a veřejné. Proto v roce 2018 již Uličný konstatuje, že 
„dnes je kulturní projev mluvený i psaný založen do značné míry i na prostředcích ne-
spisovných“ (Uličný, 2018, s. 328).   

I výskyt nezáměrné nespisovnosti se omezuje na několik málo případů. Je to napří-
klad opakovaný výskyt nekodifikovaného, ale pravidelného tvaru (oni) ví místo kodifi-
kovaného, avšak nepravidelného tvaru vědí. Dále text obsahuje dva nekodifikované 
tvary příčestí činného sloves vzoru tiskne, konkrétně tvary zdvihnul a vytáhnul. Ani tyto 
tvary však nemůžeme jednoznačně prohlásit za nespisovné, neboť singulárový tvar pří-
čestí činného rodu mužského sloves vzoru tiskne patří k nejproblematičtějším a také 
nejkontroverznějším místům české kodifikace: vždyť například tvary kouknul, blbnul, 
fláknul, které se v textu rovněž vyskytují, jsou v IJP i ve Slovníku spisovné češtiny (SSČ) 
uvedeny vedle variant koukl, blbl, flákl.14 Stabilním rysem textu je převaha nominativ-
ního plurálového tvaru lidi (82 %) nad tvarem lidé. Podle SSČ je spisovný pouze  
tvar lidé, IJP však tvar lidi označuje za hovorový. Můžeme tedy konstatovat, že nezá-
měrná nespisovnost se v textu týká jevů, jejichž nespisovný charakter je v dnešní češtině 
nejednoznačný.    

Nejdůležitějším výsledkem této části tvaroslovné analýzy je však zjištění, že některé 
důležité nespisovné varianty se v textu neobjevují vůbec nebo jen ve stopovém množ-
ství. Týká se to třeba tvaru bysme (nulový výskyt), tvaru instrumentálu plurálu všech 

                                                      
13 Homoláč – Nebeská, 2000, s. 108. 
14 Dalo by se argumentovat tím, že jde o slovesa expresivní. Na druhé straně ani zde není kodifikace dů-
sledná: například sloveso švihnout má v příčestí činném dubletu švihl/švihnul, ale sloveso šlehnout jen 
variantu šlehl. Přitom asi nelze tvrdit, že by sloveso švihnout bylo výrazně expresivnější.   
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skloňovaných slovních druhů (typ s těma lidma; pouze jeden nespisovný tvar) či plurá-
lové shody neuter (typ ty opatření byly přijaty; jediný nespisovný tvar).15 Tuto skuteč-
nost považujeme za důkaz reálné existence oněch nepřekročitelných hranic současné 
psané spisovné češtiny, jež jsme v tomto příspěvku hodlali prozkoumat: zdá se, že ani 
text tíhnoucí k lexikální a syntaktické neformálnosti16 „nesnese“ určité nespisovné 
tvary, přinejmenším ne ve vysoké koncentraci. U výše uvedených tvarů (bysme, typ 
s těma lidma, typ ty opatření byly přijaty) je toto konstatování o to pikantnější, že v ne-
dávné minulosti byly tyto nespisovné tvary částí bohemistické obce prohlašovány za 
potenciálně kodifikovatelné.    

Srovnáme-li výskyt nespisovných tvaroslovných prostředků v knize Sdílejte, než to 
zakážou s mírou nespisovnosti ve starší knize O čem sním, když náhodou spím, mů-
žeme konstatovat, že ve starší z obou knih se tvaroslovná nespisovnost vyskytuje v ještě 
menší míře. Nepochybně to souvisí s tím, že kniha O čem sním, když náhodou spím 
jeví slabší tendenci k neformálnosti, a to nejspíše kvůli odlišné cílové skupině, jíž byla 
určena. Týká se to především záměrné nespisovnosti: ta se v této starší knize nevyskytuje 
vůbec. V případě nespisovnosti nezáměrné existují mezi oběma texty dílčí shody i roz-
díly. Shoda spočívá především ve zřetelné převaze nominativního plurálového tvaru lidi 
a v občasném výskytu tvarů typu Evropani. Naopak tvar typu (oni) ví, jenž má v námi 
analyzované knize převahu, se ve starším textu neobjevuje ani jednou. Může to být sa-
mozřejmě způsobeno tím, že tyto dva texty nemají stejného autora či autory.    

5.2 Případy tvaroslovné variantnosti v textu SNZ 
Z předchozí podkapitoly vyplývá, že v předvolební knize Sdílejte, než to zakážou 

dominuje spisovné tvarosloví. Proto nyní obrátíme pozornost k variantním prostřed-
kům uvnitř spisovného jazyka. Protože spisovné české tvarosloví je z důvodů diachron-
ních i synchronních značně variantní, zaměříme se jen na ty tvaroslovné prostředky, 
které se v textu vyskytují alespoň v počtu několika desítek.  

1. Ve tvaru 1. osoby singuláru indikativu prézentu17 aktiva (1sg) sloves vzorů kryje 
a kupuje se v textu téměř výlučně užívá koncovka -u (tedy tvary typu kryju/ku-
puju). Tato skutečnost svědčí o pokračující stylové neutralizaci této koncovky, 
která – ač je historicky starší – byla až do roku 1993 z hlediska kodifikace ne-
spisovná. Koncovka -u zároveň v textu zcela dominuje i u sloves typu psát, tedy 

                                                      
15 Stejně tak se v textu nevyskytuje ani jediný doklad nespisovných tvarů typu (oni) prosej/trpěj/sázej/dělaj. 
16 V textu se lze například setkat s výpověďmi typu Byl to super pokec o fotkách (s. 257). V rovině syntak-
tické je vedle výše zmíněné parcelace nápadným rysem hojný výskyt nesklonného vztažného zájmena co 
(např. Vybral jsem ten nejmenší formát paperbacku, co šel; s. 3).  
17 Prézentní forma samozřejmě nemusí vždy vyjadřovat přítomný čas (to platí i o bodech 2, 3 v této pod-
kapitole). U dokonavých sloves vyjadřuje budoucnost či neaktuální přítomnost, ale i u sloves nedokona-
vých může být význam prézentní formy futurální. Vyskytují se tu i případy transpozic. 
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skupiny sloves uvnitř vzoru maže, kde existuje v 1sg dubleta typu píšu/píši 
(konkrétně u slovesa psát, které se v textu vyskytuje, je tato dubleta kodifiko-
vána od roku 1941).  

2. Ve tvaru 3. osoby plurálu indikativu prézentu aktiva (3pl) sloves vzorů kryje 
a kupuje má v textu téměř absolutní převahu koncovka -í (tedy tvary typu 
kryjí/kupují), a to navzdory skutečnosti, že od roku 1993 je v tomto tvaru ko-
difikována i koncovka -ou. Zdá se tedy, že i bezmála třicet let po této kodifi-
kační úpravě stále platí tvrzení AGSČ, podle níž je koncovka -ou ve 3pl sloves 
3. prézentní třídy prostředkem nespisovné, obecné češtiny (Štícha a kol., 2013, 
s. 452). Naopak u sloves vzoru maže (napsat, popsat, dokázat) dominuje ve 3pl 
koncovka -ou, připuštěná do kodifikace již v roce 1941. 

3. Ve tvaru 1. osoby plurálu indikativu prézentu aktiva (1pl) sloves 1.–3. pré-
zentní třídy téměř absolutně dominuje koncovka -me (tedy tvary typu ne-
seme). Ačkoli již od roku 1941 je ve tvaru 1pl příslušných konjugačních typů 
kodifikována i stylově nižší koncovka -m, její podíl v textu je zanedbatelný. 
I zde se tedy potvrzuje hodnocení AGSČ, podle níž jsou varianty 1pl typu ne-
sem v psaných spisovných textech substandardní (Štícha a kol., 2013, s. 457) 
– neuvádí je ostatně ani IJP.   

4. Poněkud větší míru variantnosti nalézáme v textu u přivlastňovacích zájmen 
můj, tvůj a zvratného přivlastňovacího zájmena svůj. Kromě původních tvarů 
adjektivní deklinace zde v některých pozicích existují varianty podle deklinace 
zájmenné (tvary typu moje, moji, mojí). Rozmístění zájmenných tvarů v para-
digmatu je asymetrické a ani stylové rozdíly mezi tvary adjektivními a zájmen-
nými nejsou popisovány jednoznačně. Podle AGSČ existuje stylový rozdíl 
například mezi tvary mé a moje v nominativu plurálu neživotných maskulin, 
ale patrně nikoli mezi tvary mí a moji v nominativu plurálu maskulin život-
ných (Štícha a kol., 2013, s. 412). Podle mluvnice Čeština – řeč a jazyk (ČŘJ) 
existují stylové rozdíly jen v nepřímých singulárových pádech (Čechová a kol., 
2011, s. 230).18  
V analyzovaném textu mají znatelnou, i když nikoli absolutní převahu tvary 
zájmenné (jejich podíl činí 83 %).19 V tomto bodě se analyzovaný text odlišuje 
od starší předvolební knihy, neboť v ní jsou adjektivní a zájmenné tvary téměř 
v rovnováze (i když dokladů je zde o poznání méně než v knize novější). Jak 
jsme již konstatovali, tíhne starší text výrazně méně k neformálnosti než text 

                                                      
18 Ani jedno z těchto pojetí se neshoduje s noremním povědomím autora tohoto příspěvku: podle jeho 
noremního povědomí jsou zájmenné tvary přivlastňovacích zájmen ve všech pozicích stylově nižší než tvary 
adjektivní. To jen potvrzuje nejednoznačnost dané problematiky.  
19 Tento údaj se pochopitelně týká pouze těch pozic v paradigmatu, kde existuje dubleta, tedy těch pozic, 
kde si adjektivní a zájmenný tvar konkurují.  
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mladší. Je-li tedy užívání zájmenných tvarů v analyzovaném textu záměrné, 
děje se tak nejspíše proto, že v konkurenci adjektivních a zájmenných tvarů 
považují autoři adjektivní tvary nikoli za neutrální varianty, ale spíše za varianty 
knižní. 

5. U sloves vzoru peče existují ve spisovné češtině dvě podoby infinitivu: vedle 
starší podoby se zakončením -ci (infinitiv typu péci) je již několik desetiletí (od 
vydání SSČ 1978) kodifikována i podoba se zakončením -ct (infinitiv typu 
péct). V analyzovaném textu se opakovaně vyskytují dvě slovesa, u nichž se tato 
konkurence může projevovat: v případě slovesa pomoci má znatelnou převahu 
varianta pomoct (82 %), v případě slovesa říci má varianta říct převahu téměř 
absolutní. V tomto případě se tedy analyzovaný text přiklání k progresivním 
variantám. Ve starší předvolební knize je situace mírně odlišná: v případě slo-
vesa říci taktéž jasně dominuje varianta říct, ale u slovesa pomoci má převahu 
stylově vyšší varianta pomoci (přibližně v poměru 2 : 1).     

6. Posledním případem potenciální variantnosti je konkurence tvarů můžu/mohu 
(1sg) a můžou/mohou (3pl). Na rozdíl od předchozích případů v této podka-
pitole se tato variantnost neprojevuje v koncovce, nýbrž v kořeni. Sloveso moci 
je však natolik frekventované a stylový rozdíl mezi oběma tvarovými dvojicemi 
natolik výrazný, že jistě není bez zajímavosti tuto variantnost blíže popsat – tím 
spíše, že se analyzovaný text v tomto bodě částečně odlišuje od starší předvo-
lební knihy.  
V analyzovaném textu převládají varianty můžu (100 %) a můžou (71 %). Ve 
starší předvolební knize je jen málo dokladů tvaru 1sg, avšak ve tvaru 3pl zde 
převládá tvar mohou (86 %). Toto zjištění potvrzuje skutečnost, kterou jsme 
již několikrát zdůraznili, tedy že starší předvolební kniha jeví slabší tendenci 
k neformálnosti, a proto se v ní mohou výraznější měrou uplatňovat některé 
stylově vyšší varianty.  

5.3 Vývojové tendence v současném spisovném tvarosloví 
a jejich projevy v textu SNZ 

Kromě zjišťování podílu tvaroslovné nespisovnosti a tvaroslovné variantnosti jsme 
se při analýze textu zaměřili i na projevy významných vývojových tendencí v současném 
spisovném českém tvarosloví. V tomto bodě jsme však měli úlohu poněkud usnadněnu, 
neboť v analyzovaném textu se v dostatečném počtu dokladů projevuje pouze jedna 
z vývojových tendencí současného spisovného českého tvarosloví, a to ústup opisného 
pasiva, respektive nahrazování trpných příčestí adjektivizovanými podobami (typ mi-
nistr byl jmenovaný místo dříve převažujícího typu ministr byl jmenován).  

Tato vývojová tendence je v psané spisovné češtině poměrně nová. Výmluvné je 
z tohoto hlediska porovnání dvou textů Františka Štíchy. Zatímco v textu z roku 1990 
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Štícha konstatuje, že při vyjadřování dějového významu je „dosti pevnou, spontánně 
respektovanou normou současné spisovné češtiny užívat pouze varianty krátké“ (Štícha, 
1990, s. 71), v textu o dvě desetiletí mladším již upozorňuje na vývojový posun: „V sou-
časné době namísto krátkých tvarů pronikají i do psané spisovné češtiny stále častěji 
dlouhé tvary adjektivní“ (Štícha, 2011, s. 825).  

V analyzovaném textu se progrese adjektivizovaných podob projevuje velice silně, 
dokonce tak silně, že adjektivizované podoby mají nad trpnými příčestími převahu při-
bližně 3 : 1.20 To je rozdíl oproti starší předvolební knize, neboť v ní se tato tvaroslovná 
tendence sice rovněž projevuje, ale nikoli tak silně: podíl trpných příčestí a adjektivizo-
vaných podob je zde vyrovnaný. Celkově však můžeme konstatovat, že nahrazování 
trpných příčestí adjektivizovanými podobami je výraznou vlastností obou předvoleb-
ních knih.    

6 Shrnutí výsledků v textu SNZ 

Tvaroslovná analýza předvolební knihy Sdílejte, než to zakážou (2021) vedla k ně-
kterým důležitým zjištěním.  

Ukázalo se, že míra tvaroslovné nespisovnosti je v textu velmi nízká. Ačkoli po 
stránce lexikální i syntaktické text zřetelně tíhne k neformálnosti, obsahuje převážně 
spisovné tvaroslovné prostředky. V textu se tedy nevyskytují komunikační dominanty 
typu bysme, s těma lidma, ty velké města aj.  

Ani míra variantnosti uvnitř množiny spisovných tvaroslovných prostředků není 
v textu vysoká. Z podkapitoly 5.2 vyplývá, že v konkrétních případech variantnosti volí 
autoři většinou důsledně jednu z konkurenčních variant (např. tvary typu kryjí/kupují 
nebo tvary typu neseme). Volba konkrétní varianty se řídí následujícím principem: 
1. je-li jedna varianta neutrální a druhá knižní (nebo se ke knižnosti posouvá), užívají 
autoři variantu neutrální (např. tvary typu kryju/kupuju), 2. je-li jedna varianta neut-
rální a druhá stylově nižší (řekněme hovorová), užívají autoři rovněž variantu neutrální 
(např. tvary typu kryjí/kupují).  

Z tvaroslovných tendencí uvnitř současné spisovné češtiny se v textu výrazně uplat-
ňuje nahrazování příčestí trpného adjektivizovanými podobami.      

                                                      
20 V textu tak můžeme číst věty jako V Evropě jsme už teď označovaní za nastupující kosmickou velmoc 
(s. 38), Škola by neměla být osnovami tlačená do nekonečného biflování (s. 87) či Na parkánu byly obno-
vené nové užitkové zahrady (s. 280). 
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7 Závěr 

Tvaroslovné prostředky představují nepříznakovou a nejkonzervativnější složku 
analyzovaného textu. Nespisovných tvarů se v něm objevuje minimum, což kontrastuje 
s místy dosti nespisovnou slovní zásobou. Konkurence uvnitř množiny spisovných pro-
středků vyznívá v textu ve prospěch variant neutrálních. 

Zdá se tedy, že navzdory zjevným změnám v psané české komunikaci posledních 
dvou desetiletí existují v dnešní psané spisovné češtině (stále ještě) nepřekročitelné hra-
nice: ačkoli i do psaných spisovných textů mohou dnes pronikat nespisovné tvaroslovné 
prostředky, je zřejmě stále ještě nepředstavitelné, aby se tu uplatňovaly ve vysoké kon-
centraci. A to ani v textech zacílených na adresáty, kterým nespisovné vyjadřování pa-
trně nevadí.     

Summary 

Morphological Characteristics of a Political Text Share Before They Ban It 
The successful breakthrough of the ANO 2011 (political party founded by Andrej 
Babiš) in the Czech legislative election 2013 showed the power and importance of high-
quality political consulting. As a part of the electoral campaign 2017, a book entitled 
What I dream about when I happen to be sleeping was published to make people  
understand, that the ANO 2011 is the best platform for political change. During the 
electoral campaign 2021, another book was published (Share before they ban it). This 
paper analyses the morphological variation in the latter book in order to set the  
„impassable borders“ of the current written Standard Czech.   
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KU KONCEPTUALIZÁCII ČASU V SLOVENČINE  
(NA PRÍKLADE LEXÉM ČAS A ČASOVÝ V PUBLICISTICKOM ŠTÝLE) 

Jana KESSELOVÁ  
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 

Abstrakt 

Cieľom výskumu je prispieť k zisteniu, ako sa chápe a prežíva čas v slovenčine. Tému 
sledujeme výberovo na príklade lexém čas a časový v publicistickom texte do roku 1989 
a po ňom. Využíva sa databáza publicistických textov Slovenského národného korpusu. 
Výskum ukázal, že konceptuálne metafory sú dynamické, v zmenených spoločenských 
podmienkach vznikajú nové a modifikujú sa už jestvujúce metaforické štruktúry. V tex-
toch do roku 1989 sa čas konceptualizuje ako PRIESTOR, ČAS JE VODA, ČAS JE 
OBMEDZENÝ ZDROJ a CENNÁ VEC. Čas sa chápe hlavne cez prizmu práce. Po roku 
1990 sa čas konceptualizuje aj ako VLASTNÍCTVO, PENIAZE. RÝCHLY POHYB a VLÁDCA. 
Dôsledkom uvedeného chápania je favorizácia voľného času ako jednej z primárnych 
hodnôt pre človeka. 

1 Úvod 

Štúdia patrí do okruhu tých výskumov, ktoré sú založené na idei, že pozorovaním 
jazyka môžeme zistiť nielen to, ako svet a javy v ňom pomenúvame, ale aj to, ako o nich 
uvažujeme. Ako je známe, kognitívnolingvistický a lingvokulturologický prístup 
upopreďuje otázku, čo sa prostredníctvom štúdia jazyka môžeme dozvedieť o fungovaní 
ľudskej mysle, o kultúrnej a axiologickej orientácii nositeľov príšlušného jazyka. Zmenu 
v rozložení akcentov pri výskume jazyka možno vidieť i v tom, že kým v systémovo-
štruktúrnej lingvistike je cieľom poznania jazyk sám osebe ako autonómny útvar, v kog-
nitivisticky, antropologicky a kulturologicky orientovanej lingvistike sa jazyk stáva pro-
striedkom na poznanie niečoho iného: fungovania mysle človeka, spôsobu prežívania 
a interpretácie sveta a kultúry jazykového spoločenstva.  

Táto zmena nesie so sebou i relativizáciu inštrumentálneho chápania jazyka, a to 
s odôvodnením, že jazyk nie je len komunikačný nástroj (prostriedok na materializáciu 
myšlienok, na sprostredkúvanie obsahov vedomia a na uspokojovanie komunikačných 
zámerov človeka). „Jazyk je aj prostriedok myslenia, vnímania a správania, čiže podieľa 
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sa na tvorení myšlienok, zasahuje do vnímania sveta a správania človeka“ (Dolník, 
2010, s. 16). Táto idea sa stala nosnou témou Whorfovej a Sapirovej teórie jazykovej 
relativity v jej miernejšej i silnejšej verzii,1 ale i východiskom teórie tzv. jazykového ob-
razu sveta, ako ju môžeme študovať aj v českej verzii, z ktorej sa inšpiruje slovenská 
jazykoveda (výberovo Vaňková a kol. 2005). V rozličných prístupoch relativisticky 
orientovaných teórií sa vychádza z idey, že spolu s osvojovaním si materinského jazyka 
si osvojujeme istú, príslušným jazykom determinovanú (alebo aspoň ovplyvnenú)  
interpretáciu sveta. Objektom výskumov patriacich do okruhu teórie jazykového ob-
razu sveta sú spravidla komparatívne založené analýzy frazeologizmov, antroponým,  
toponým, etymológií, konotácií, stereotypov a prototypov, ale aj všeobecne známych 
textov vychádzajúcich z kultúrnych a historických tradícií nositeľov jazyka (z precedent-
ných textov).  

Ak zoberieme do úvahy kontinuálnosť poznávacieho cyklu, nemožno nevidieť, že 
zdroje jazykového relativizmu sú rozpoznateľné v uvažovaní Wilhelma von Humboldta. 
V práci O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľud-
ského rodu (2000, s. 19) jazyk vymedzuje ako myšlienkovotvorný orgán a vzťah jazyka 
a myslenia interpretuje takto: „Myslenie nezávisí jednoducho len od jazyka ako takého, 
ale do istej miery je podmienené aj každým jednotlivým jazykom. [...] Rozmanité jazyky 
– to nie sú rozličné označenia jedného a toho istého predmetu, ale sú to jeho rôzne 
videnia.“ Z metodologického podložia kognitívnej lingvistiky a teórie jazykového ob-
razu vyrastá výskumná otázka tvoriaca náplň tohto príspevku.  

Okrem toho má téma príspevku nanajvýš osobnú motiváciu. Štúdiu venujem pani 
profesorke Jane Svobodovej, ktorej vďačím za spoločne prežitý čas našich početných 
pracovných i osobných stretnutí, a to od mojej prvej zahraničnej konferenčnej cesty na 
Katedru českého jazyka s didaktikou, ktorú dlhé roky úspešne viedla, cez stretnutia na 
konferenciách, organizovaných katedrou, Slovo a obraz v komunikácii s deťmi, počas 
vzájomných mobilitných programov až po účasť pani profesorky ako členky komisie na 
mojom inauguračnom konaní. A či už ide o stretnutia pracovné, osobné či e-mailové, 
vždy boli a sú ľudsky príjemné, obohacujúce, zmysluplné a optimistické. Čas strávený 
s pani profesorkou je pre mňa časom prežitým s autentickou dámou a autentickou lin-
gvistkou. K osobnému poďakovaniu za spoločný čas a k jubilejnému blahoželaniu pri-
pájam lingvistické zamyslenie nad fenoménom času v slovenčine z perspektívy 
načrtnutej metodológie. Súčasne pôjde o latentný dialóg s tou línou vedeckého záujmu 
pani jubilantky, v ktorej centre je vzťah jazyka a spoločnosti (2013a) a jazyka v spoloč-
nosti (2013b, s. 85–90).    

                                                      
1 V tzv. slabšej verzii teórie jazykovej relativity sa uvažuje o tom, že štruktúrne rozdiely medzi jazykovými 
systémami majú paralelu v kognitívnych rozdieloch medzi používateľmi rozličných materinských jazykov. 
V silnejšej verzii sú kognitívne rozdiely jazykovými systémami priamo determinované. 
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2 Doterajší stav výskumu 

Čas je v slovakistike predovšetkým predmetom gramatického štruktúrno-funk-
čného výskumu. Táto línia je reprezentovaná najväčším rozsahom prác, spomedzi kto-
rých vyberáme syntetizujúce práce P. Žiga (2010, s. 167–217; 2014, s. 64–72), 
M. Sokolovej a P. Žiga (2014) a prehľadovú prácu M. Horvátha (2021, s. 78–90). Na 
druhej strane, výskumy času prinášajúce odpoveď na otázku, čo vypovedajú gramatické 
štruktúry času v slovenčine o spôsobe, akým nositelia slovenčiny uvažujú o čase, sa po-
maly rozbiehajú. Z tejto perspektívy sa na čas nahliada v štúdii J. Sokolovej (2018, 
s. 371–386), ktorá skúma konceptualizáciu času v adverbiách dávno a dlho z hľadiska 
relácií medzi temporálnou lokalizáciou a duratívnosťou.  

Z hľadiska kultúrne a kognitívne orientovanej metodológie lingvistického výskumu 
možno ako relevantnú uviesť štúdiu M. Bodnárovej (2015, s. 175–181). V analýze 
lexémy čas v náboženskej komunikačnej sfére sa síce explicitne uvedený metodologický 
prístup neuvádza, ale zacielenie na jazyk ako prostriedok myslenia a prežívania je s ním 
kompatibilný. Autorka uvádza napríklad konštrukciu mať ťažký čas s funkciou priblížiť 
„obdobie vyplnené spravidla intenzívnymi duchovnými útokmi, zvýšenou frekvenciou 
i závažnosťou hriechov, narušením vzťahu s Bohom a oslabením intenzity prežívania 
viery“ (ibid., s. 178). Aj ďalšie atributívne syntagmy (tichý, dobrý, pokojný + čas) sa 
interpretujú ako výrazy diskrétne vypovedajúce o prežívaní „neverbalizovateľnej tajom-
nosti“, ktorú autorka pokladá za jeden z konštitutívnych atribútov náboženských výpo-
vedí (ibid., s. 179).  

Čas z hľadiska spôsobov, akými je uvažovanie o ňom zakódované v biblických fra-
zémach, predstavuje štúdia D. Balákovej a V. Kováčovej (2021, s. 39–54) Všetko má 
svoj čas. Aspekt minulého i súčasného v biblickej frazeológii. E. Čulenová (2013, ne-
stránkované) skúmala priamo metaforické vyjadrenia o čase v slovenčine. Vyplýva z nich, 
že čas sa v slovenčine chápe ako objekt pohybujúci sa v jednom smere po priamke alebo 
sa na čas transponujú ľudské vlastnosti, a teda človek chápe čas cez prizmu seba samého, 
antropocentricky.  

3 Cieľ a metóda výskumu 

G. Lakoff a M. Johnson v bestselleri Metafory, kterými žijeme (2002, s. 20–21) 
uvádzajú, že v západnej kultúre moderných industrializovaných spoločností je bazál-
nym spôsobom hovorenia o čase, a teda aj určujúcim spôsobom chápania času, meta-
fora ČAS SÚ PENIAZE. Čas chápeme ako niečo, čo sa dá utrácať, čím sa dá mrhať, čo sa 
dá rozpočítať, ale aj rozumne alebo ľahkomyseľne investovať, čo sa dá ušetriť, ale aj čím 
sa dá plytvať. Metafora ČAS SÚ PENIAZE využíva bežnú skúsenosť s peniazmi, aby sme 
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pomocou nej konceptualizovali čas. Tento spôsob konceptualizácie času z hľadiska člo-
veka nie je nevyhnutný; je kultúrne podmienený. Existujú kultúry, kde sa čas za peniaze 
nepovažuje. 

Vzniká otázka, aké ďalšie metafory spoluutvárajú spôsob hovorenia a uvažovania 
o čase. Ide o koherentný systém kognitívnych metafor alebo jestvuje medzi nimi napätie 
spôsobené istou mierou inkoherencie? Ako sa prejaví dynamika a zotrvačnosť metafo-
rickej štrukturácie po období spoločenských zmien? A ako metaforické štruktúry známe 
z iných jazykov varírujú v konkrétnom jazyku? Uvedené otázky budeme sledovať 
v rámci slovenčiny. Predmetom výskumu sú texty publicistického štýlu, ktoré s vyme-
dzenými otázkami korešpondujú obsahovo-tematicky i z hľadiska výrazových prostried-
kov. Spoločenské zmeny reflektujú najrýchlejšie; jazykové prostriedky z jednej strany 
podliehajú automatizácii publicistického vyjadrovania a z druhej strany procesu aktua-
lizácie výrazových prostriedkov. Rozsah skúmaného korpusu publicistických textov 
prim-9.0-public-inf je 919 mil. slov. Spoločensko-historický medzník Novembra 1989 
so zmenou politických, ideologických, ekonomických, vlastníckych a i. vzťahov sa pre-
mieta do tvorby výskumnej vzorky tak, že publicistické texty Slovenského národného 
korpusu2 skúmame diferencovane v dvoch subkorpusoch – do roku 1989 a po ňom, 
a to pomocou dvoch vyhľadávacích vzorov s lexémou čas a analogicky s lexémou časový: 

a) [lemma="čas"] within <doc date!>="1989" />  
b) [lemma="čas"] within <doc date>="1990" />. 
Lexému čas /časový sledujeme kontextovo v typických súvýskytoch kolokačnej pa-

radigmy s rozsahom od -5 do 5 výrazov v okolí lexémy. Pri vytvorení zoznamu koloká-
tov sa využíva štatistická miera logDice.3 Kolokačnú paradigmu analyzujeme 
kvalitatívne, a to na základe excerpcie jednotlivých metaforických štruktúr. Za kogni-
tívne metafory pokladáme tie štruktúry, v ktorých sa jedna vec (v našom prípade čas) 
chápe a prežíva z hľadiska inej veci (napríklad čas sa chápe a prežíva ako pohybujúca sa 
vec v priestore „prichádza čas“). Vychádzajúc z metodológie G. Lakoffa a M. Johnsona 
(2002, s. 19–21), je cieľom štúdie odkryť subkategorizačné relácie medzi metaforickými 
štruktúrami, ktoré sú založené na dôsledkových vzťahoch. Jednotlivé metafory tak vy-
tvárajú koherentný systém metaforických výrazov a jemu zodpovedajúci koherentný 
systém metaforických pojmov. Podľa G. Lakoffa a M. Johnsona (ibid.) metaforické 
štruktúry ČAS SÚ PENIAZE, ČAS JE OBMEDZENÝ ZDROJ PROSTRIEDKOV a ČAS JE 
CENNÝ TOVAR vytvárajú jednotný systém založený na subkategorizácii, pretože peniaze 
sú obmedzeným zdrojom prostriedkov a obmedzené zdroje sú cenným tovarom.  

                                                      
2 Podľa opisu dostupného na https://korpus.sk/prim(2d)9(2e)0.html ide o subkorpus prim-9.0-public-inf 
– podkorpus publicistických (informatívnych) textov, 1 194 435 396 tokenov, 919 577 280 slov. 
3 logDice: pevnosť kolokácie vyhodnocuje na základe prepočítania frekvencie celého spojenia a frekvencie 
slov, ktoré spojenie tvoria, bez ohľadu na veľkosť korpusu (Šimková – Gajdošová, 2020). 
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Keďže ide o kultúrne podmienené metafory, cieľom štúdie je spoznať metaforickú 
štrukturáciu času prostredníctvom fragmentu slovenskej kultúry: tak, ako ju utvárajú 
publicistické texty.  

4 Výsledky výskumu 

4.1 Konceptualizácia času v publicistických textoch do roku 
1989 

Materiálovou bázou je subkorpus publicistických textov prim-9.0-public-inf ča-
sovo vymedzený rokom 1989. Lexéma čas je v ňom reprezentovaná 2 853 výskytmi. 
Metafora ČAS SÚ PENIAZE sa v nich explicitne nevyskytuje vôbec (na rozdiel od 126 
výskytov v subkorpuse po roku 1989). Metafory ČAS JE OBMEDZENÝ ZDROJ a ČAS JE 
CENNÁ VEC sú síce zastúpené, avšak ani frekvenčne, ani diferencovanosťou výrazových 
prostriedkov zďaleka nie sú natoľko výrazné ako po roku 1989. Čas sa špecifikuje atri-
bútmi ako vymedzený, vyhradený, rozvrhnutý na niečo, čas je vzácny, drahocenný. 
Signifikantný je rozdiel v zastúpení kolokácie nemať čas, ktorá reprezentuje chápanie 
času ako obmedzeného zdroja. Kým v textoch do roku 1989 je hodnota štatistickej 
miery logDice, ktorá vypovedá o pevnosti súvýskytu dvoch lexém, -0,2; po roku 1989 
patrí medzi najtypickejšie spojenia v kolokačnej paradigme lexémy čas (logDice = 8,6).  

Podobne kolokácia s adjektívom vzácny má v textoch do roku 1989 hodnotu 
logDice=0,91; avšak po roku 1989 logDice=4,5. Metaforu ČAS JE CENNÁ VEC v pred-
novembrovom období výraznejšie reprezentujú implikácie, že čas možno chápať ako 
dar, a preto sa dá niekomu venovať alebo poskytnúť. O čas, podobne ako o vzácnosť, 
možno niekoho okradnúť, čas (si) možno ukradnúť, čas sa dá získať a využívať, ale aj 
strácať, stratiť, dá sa oň prísť.  

Vzácnosť času vyvoláva motiváciu skrátiť nielen čas potrebný na prácu, ale hlavne 
minimalizovať časové straty. Kolokátom s najvyššou mierou logDice (7,09) v kolokač-
nej paradigme substantiva čas v publicistických textoch do roku 1989 je particípium 
zameškaný (čas /pracovný čas). Atribút zameškaný pôsobí v textoch ako spúšťač pre 
imperatív v kontextovom okolí. O zameškanom čase sa uvažuje ako o takom, ktorý sa 
musí nadpracovať, odpracovať, nahradiť, musí byť nadpracovaný, odpracovaný, musí 
sa zabezpečiť jeho náhrada, nadpracovanie, odpracovanie. V publicistických textoch sa 
pracovný čas prezentuje ako vzácnosť, ktorej stratu je nevyhnutné kompenzovať, ak je 
to vôbec možné (1a).  

(1a) Preto treba zabezpečiť všetkými prostriedkami zber poľnohospodárskych pro-
duktov, lebo škody, ktoré by tu spôsobilo časové oneskorenie, sú nenahraditeľné. 
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V publicistických textoch do roku 1989 dominuje pomenúvanie času cez prizmu 
práce. Čas je limitovaný rytmom práce a diferencovaný na pracovný (osemhodinový, 
týždenný, mesačný), mimopracovný a voľný. Pomenovanie pružný pracovný čas sa 
v tomto období chápe ako nóvum prichádzajúce zo Západu, o ktorom sa v publicistic-
kých textoch písalo ako metóde práce rýchlo sa šíriacej aj v socialistickom bloku (1b), 
hoci ani dnes nie je štandardnou súčasťou pracovných podmienok zamestnancov.  

(1b) Pružný pracovný čas sa z krajín západnej Európy, kde ho začali pôvodne pou-
žívať, pomerne rýchlo rozšíril do mnohých, najmä priemyselne vyspelých štátov sveta, 
vrátane niektorých socialistických krajín. 

Keďže sa čas prežíva ako niečo, čo je vymedzené a vyhradené, treba ním šetriť a čas 
potrebný na vykonanie práce skracovať/skrátiť. Musí sa konať v čo najkratšom čase, 
výsledky sa majú dosiahnuť v dohľadnom čase, čas treba rozvrhnúť, dojednať, využívať 
a využívanie času zracionalizovať, zhospodárniť a zefektívniť. Chápanie a prežívanie 
toho, čo sa pomenúva a prežíva ako krátkosť času, je nielen kultúrne, ale aj historicky 
podmienené a premenlivé. Exemplifikácia (2) dokumentuje, že úsek 18 rokov na uve-
denie výrobku na trh by z hľadiska súčasného chápania rozhodne nebol prežívaný ako 
relatívne krátky úsek. 

(2) […] môj superdáždnik by sa mohol zjaviť na našom i zahraničnom trhu už 
v priebehu najbližších osemnástich rokov, čo je na naše pomery pomerne krátky čas.  

Kolokáty ako krátky, krátkosť, skrátiť, skracovať, skrátenie, dohľadný, dohľadnosť, 
najvyšší a zvrchovaný ako atribúty času súčasne dokumentujú, že chápanie a prežívanie 
času vyrastá z predstáv o rozmere v priestore. Kolokačná paradigma substantíva čas po-
núka viaceré dôkazy, že čas sa konceptualizuje ako priestor:   

a) adjektívum krátky a príslušné deriváty sú primárne pomenovaním malého roz-
meru vzhľadom na dĺžku objektu v priestore; sekundárne krátkosť času predstavuje 
malé časové trvanie; 

b) adjektívum dohľadný v prvotnom význame značí priestorovo blízky, substan-
tívum dohľadnosť pomenúva vzdialenosť, po ktorú jasne vidieť; metafora dohľadný čas 
je synonymom krátkeho časového trvania;  

c) adjektívum vysoký primárne označuje rozmer vzhľadom na výšku objektu 
v priestore, metafora najvyšší čas pomenúva čas, v ktorom nutne treba konať (3a);  

d) ako synonymum adjektíva najvyšší funguje adjektívum zvrchovaný čas s odka-
zom na koreňovú morfému -vrch- s priestorovou sémantikou (3b).  

3a) Oprávnene, veď dozrel najvyšší čas, aby Slovensko v socialistickom Českoslo-
vensku malo vlastnú encyklopédiu ako iné moderné národy. 
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(3b) Je zvrchovaný čas, aby sa dosiaľ iba deklarovaná zásada rovnoprávnosti našich 
dvoch národov definitívne kodifikovala. 

Krajná časová hranica prežívaná ako naliehavý tlak na riešenie situácie alebo výzva 
na akciu sa pomenúva primárne priestorovým výrazom (najvyšší) alebo priestorovo mo-
tivovaným výrazom (zvrchovaný). Jazykové dáta v časti a) až d) dokumentujú koncep-
tuálnu metaforu ČAS JE PRIESTOR. 

Dôkazom pre tézu, že chápanie času je extenziou chápania priestoru, sú i pohybové 
verbá nadísť,4 utekať a letieť v kolokačnej paradigme lexémy čas. Intenzitné synonymá 
utekať a letieť so sémou ʽ ʼrýchly pohyb  súčasne reprezentujú metaforu ČAS JE 
OBMEDZENÝ ZDROJ. Avšak podobne ako sme už uviedli pri verbe nemať a adjektíve 
vzácny, súvýskyty majú v textoch do roku 1989 nápadne nižšiu pevnosť kolokácie, po 
roku 1989 sa výrazne intenzifikujú (tabuľka 1). 

kolokácie logDice v subkorpuse 
publicistických textov do 

roku 1989 

logDice v subkorpuse 
publicistických textov po 

roku 1989 

čas letí 2,8 5,4 

čas uteká 2,5 4,5 

nemať čas -0,2 8,6 

vzácny čas 0,9 4,5 

voľný čas 3,5 10,7 
Tabuľka 1 Pevnosť kolokácií podľa štatistickej miery logDice v subkorpuse publicistických tex-
tov do/po roku 1989 

Predstava času ako pohybu v priestore je v textoch do roku 1989 vyjadrená predo-
všetkým verbami, ktoré sa v slovenčine primárne používajú v spojitosti s tekutinou, 
prototypicky s vodou. Metafora ČAS JE VODA je základom takých výrazov ako uplýva-
júci čas, plynutie a uplynutie času, čas sa dá čerpať (typicky o voľnom čase: čerpať do-
volenku alebo pracovné voľno), prúd času, tok času (4). 

(4) Neúprosný tok času odplaví časť roka, ktorú podľa kalendára nazývame leto. 

Vzhľadom na metaforu ČAS JE OBMEDZENÝ ZDROJ sa ako nekonzistentné a fra-
pantné javí pomenovanie času ako večného, pričom intenzita trvania je ešte zvýraznená 

                                                      
4 Historický slovník slovenského jazyka verbum nadísť v primárnom význame vysvetľuje ako prísť niekam, 
obyč. náhodne, natrafiť sa: kdiby cechownj nadessel, ma stokher aneb humplir wihnati se (1656). 
 



 

70 
 

plurálom časy. Ide o prípad ideologicky motivovanej aktualizácie večné časy v politic-
kom slogane So Sovietskym zväzom na večné časy! (5) 

(5) V našom spoločnom boji vzniklo heslo: So Sovietskym zväzom na večné časy! 

4.2 Konceptualizácia času v publicistických textoch po roku 
1990 

Dve metaforické štruktúry ČAS JE CENNÁ VEC a ČAS JE OBMEDZENÝ ZDROJ sa 
uplatňujú v publicistických textoch aj po roku 1989, ale v špecifických kontextoch. Na 
rozdiel od predchádzajúceho obdobia, v ktorom sa na čas nahliada predovšetkým cez 
prizmu práce, teraz do centra pozornosti vystupuje hodnota voľného času. Hodnota 
štatistickej miery logDice súvýskytu voľný čas je trikrát vyššia než v textoch predchá-
dzajúceho obdobia (pozri tab. 1). Hodnotový postoj k voľnému času dokazujú kontexty 
hlbšie si uvedomujeme hodnotu voľného času, sústreďujeme sa na efektívnejšie využí-
vanie voľného času, perspektívne, zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, spoločné 
trávenie alebo zdieľanie voľného času s dieťaťom, rodinou, priateľmi, partnerom. Tlak 
pracovných úloh sa prežíva ako povinnosť na úkor voľného času, zabíjanie voľného času 
ako výčitka, prejav nespokojnosti so sebou samým alebo ako strata príležitostí. Voľný 
čas sa konceptualizuje ako nádoba, ktorú treba naplniť, vyplniť. Vníma sa diferencovane 
vzhľadom na rozličné sociálne skupiny, najčastejšie ako voľný čas detí, mládeže, tíne-
džerov, seniorov a dôchodcov. Záujem o voľný čas sa inštitucionalizuje a stáva sa pred-
metom pozornosti diferencovaných centier voľného času (mestských, súkromných, 
cirkevných) a animátorov voľného času. Rozširuje sa ponuka aktivít a tipov na voľný čas.  

Voľný čas sa chápe ako jedna z troch základných oblastí života (popri bývaní 
a práci). Jeho hodnotu ešte intenzifikuje prežívanie nedostatku voľného času, vrátane 
absencie času vôbec (nemať čas, nemať veľa /dosť času, nedostať čas, nezostalo veľa času, 
nezvýši sa veľa času, času nie je nazvyš, čas sa kráti, čas vyprší, potrebovať čas /dosta-
tok/viac času, stojí to čas, vyžadovať čas, ako nájsť /získať/nestratiť/manažovať čas). Sub-
jektívne prežívanie absencie času pritom kontrastuje so zisteniami, podľa ktorých ľudia 
nikdy nemali viac voľného času než v súčasnosti (6). Pokusom o prekonanie limitova-
nosti času je tzv. nadstavený5 čas (7). Nadstavenie času je však obmedzené a možné len 
v hre. Združené pomenovanie nadstavený čas sa používa v športovej publicistike na 
označenie hracieho času, ktorý rozhodca pridá navyše po uplynutí riadneho hracieho 
času, predĺženie (SSSJ, 2015).  

(6) Nikdy neboli ľudia tučnejší, nežili dlhšie a nemali viac voľného času. 
(7) […] v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve hostí Alberto Gilardino.  

                                                      
5 Nadstavený = zvýšený nad obyčajnú mieru (SSSJ, M – N). 
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Uvažovanie na osi mať – nemať čas implikuje chápanie a prežívanie ČASU AKO 
VLASTNÍCTVA. Novým prvkom v konceptualizácii času v publicistických textoch po 
roku 1989 je chápanie času ako entity, ktorej majiteľom je jednotlivec, prípadne societa, 
ktorú reprezentuje alebo ktorej je súčasťou. Čas sa chápe ako svoj, môj, náš, váš (svoj 
osobný čas, svoj voľný čas, svoj vysielací čas), dá sa nielen venovať alebo darovať dru-
hému i sebe, ale aj predávať, prenajať, kupovať, ukradnúť aj monetizovať (8a, 8b. 8c).   

(8a) Ak ústredný riaditeľ nebude súhlasiť s prenájmom vysielacieho času STV2, 
snahy akejkoľvek delegácie záujemcov sú bezpredmetné.  

(8b) […] politici eurozóny si kupujú čas na prijatie konkrétnych systémových opat-
rení v budúcnosti.  

(8c) Ako podniká a monetizuje čas webdesigner Lukáš Hladeček? 

V publicistických textoch po roku 1990 pozorujeme opakovaný a systematický výskyt 
analógií času a peňazí (9a): uteká čas aj peniaze – stratený čas, vyhodené peniaze – ušetria 
čas i peniaze – je to mrhaním času i prostriedkov mesta – takýto prístup šetrí čas aj 
peniaze – nemajú čas, ľudí ani peniaze – vyžaduje to čas a peniaze – oberie vás to o čas 
i peniaze – Ak máte voľný čas zabíjať na Facebooku, nie je lepšie ho monetizovať? K pa-
ralele času a peňazí pristupuje explicitná metaforická konštrukcia ČAS SÚ PENIAZE (9b). 

(9a) Veď keď mám peniaze a čas, môžem hľadať projekty a investovať do nich.  
(9b) Pre týchto klientov čas sú peniaze a prestupovanie alebo dlhšie čakanie na ďalší 

let ich znervózňuje.  

Ako je známe z teórie konceptuálnej metafory (Lakoff – Johnson, 2002), metafo-
rickosť sa z perspektívy kognitívnej lingvistiky pokladá za centrálny jav pojmového sys-
tému. Pojmotvorný proces sa zakladá na prenose štruktúry zo zdrojovej oblasti do 
cieľovej domény. Ak tento prístup aplikujeme na chápanie a uvažovanie o čase, z uve-
dených jazykových dát vyplýva, že skúsenosť získaná so zaobchádzaním s peniazmi sa 
prenáša do oblastí uvažovania o čase. Nejde pritom len o metaforickú štruktúru ČAS SÚ 
PENIAZE, ale aj štruktúry s ňou súvisiace:  

a) ČAS JE (RÝCHLY) POHYB  
Popri neutrálnych pomenovaniach typu blíži sa čas na niečo – prichádza čas – na-

dišiel čas – čas odchádza6 sa výraznejšie ako v textoch do roku 1989 uplatňujú výrazy 
intenzifikujúce rýchlosť pohybu času, nezvratnosť tohto procesu a bezmocnosť človeka 
                                                      
6 […] najmä, keď vidím, že tak, ako starneme a ako odchádza čas, tak sa niektoré príbehy strácajú a niektoré 
skresľujú. […]  
Doklad naznačuje, že tvrdenie, podľa ktorého sa v slovenčine čas chápe ako objekt pohybujúci sa priamo-
čiaro v jednom smere (Čulenová 2013), má relatívnu platnosť. 
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voči nemu: čas neúprosne/nemilosrdne beží, uteká, letí, ženie sa, stráca sa; naháňačka 
s časom, preteky o čas, boj s časom, túžba zastaviť čas; 10a, 10b);  

b) ČAS JE VLÁDCA 
Márna túžba človeka zastaviť čas vypovedá o tom, že čas prežívame ako entitu, ktorá 

má moc a vládu nad človekom, ktorá rozhoduje a determinuje limity diania a ľudského 
konania: čas je ten, ktorý nám niečo dovolí alebo nedovolí, čas ukáže, čas nám z niečoho 
uberá, čas nás o niečo oberá, podliehame času, čas sa vrátiť nedá, čas nezastavíš, čas 
neoklameš, čas nás tlačí, núti do niečoho, tlak času; 11).  

(10a) Výstavba slovenských diaľnic sa z pretekov o čas mení na preteky o počet 
predpisov.. 

(10b) Chceli by sme zastaviť tú chvíľu a späť vrátiť čas. 
(11) […] a navyše máte časový limit, ktorý vás núti porušovať všetky predpisy!  

Obe metafory sú derivované zo štruktúry ČAS SÚ PENIAZE a možno ich interpreto-
vať ako ontologické metafory vychádzajúce z ľudskej skúsenosti s peniazmi ako fyzic-
kými objektmi. Pohyb peňazí je daný ich funkciou byť v obehu ako prostriedok 
zabezpečujúci výmenu tovarov. Moc peňazí sa prežíva ako limitujúca sila, ktorá deter-
minuje, čo zo spektra ponuky tovarov a do akej miery sa reálne môže stať vlastníctvom 
človeka. Vlastnosti známe zo zaobchádzania s peniazmi sa v rámci konceptuálnej meta-
fory prenášajú do cieľovej domény ako atribúty pripisované času. Čas sa nielenže chápe, 
ale aj prežíva spôsobom, aký navodzujú uvedené metaforické štruktúry. Opakovanie 
a systematický výskyt metaforických štruktúr v textoch uvedený spôsob chápania času 
ešte upevňuje a posilňuje.  

O prežívaní času vypovedajú i výrazy z kolokačnej paradigmy adjektíva časový (-á, 
-é), ktorej podstatnú časť v textoch po roku 1989 tvoria negatívne konotované pome-
novania zo sféry emočných stavov ako reakcií na nadmieru doliehajúcich povinností 
v limitovanom čase (časový + tieseň, stres, zaneprázdnenosť, zaneprázdnenie, tlak, zdr-
žanie, manko, sklz, strata, omeškanie, vyťaženosť, vyťaženie, zaťaženosť, záťaž, núdza, 
zhon, hendikep, naliehavosť, nátlak, deficit, napätie apod.). Čas je vládca a človek je 
ten, kto doháňa a dobieha časový sklz, rozvrh, stratu, zhon (12a, 12b, 12c).  

(12a) Organizátori potrebovali dobehnúť časový sklz z predchádzajúcich dní.  
(12b) Momentálne sa dodávateľ snaží dobehnúť časovú stratu. 
(12c) Musíme dobehnúť časový rozvrh, lebo už teraz sme pozadu.  

V publicistických textoch do roku 1990 sú uvedené výrazy ojedinelé a väčšinu ko-
lokačnej paradigmy predstavujú neutrálne nocionálne výrazy pomenúvajúce obdobie 
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alebo priebeh udalostí v čase: časový + interval, následnosť, variácia, dynamizmus, ho-
rizont, zložitosť, súradnica, postupnosť, škála, dynamika atď. Verbum dobiehať sme ko-
lokačnej paradigme adjektiva časový nezaznamenali.  

5 Záver 

Prostredníctvom sondy do subkorpusu publicistických textov do roku 1989 a po 
ňom sme skúmali, čo vypovedajú jazykové dáta o spôsobe, akým používatelia sloven-
činy chápu a prežívajú čas. Výskum odkrýva kultúrnu a axiologickú orientáciu nositeľov 
slovenčiny týkajúcu sa jedného, ale dôležitého fragmentu života človeka, akým je vní-
manie a prežívanie času. Pre objektivizáciu výsledkov používame dáta veľkého rozsahu, 
excerpujeme typické súvýskyty výrazov v okolí lexémy čas a časový a porovnáváme pev-
nosť kolokácií (podľa miery logDice). Skúmame konceptuálne metafory, ktoré vytvá-
rajú koherentný celok založený na dôsledkových reláciách, avšak poukazujeme aj na 
nekonzistentné prvky. Ukazuje sa, že metaforické štruktúry sú dynamické a v zmene-
ných spoločenských podmienkach varírujú a modifikujú sa aj v rámci jednej jazykovo-
kultúrnej society.   

V publicistickom texte do roku 1989 dominuje uvažovanie o čase na báze metafory 
ČAS JE PRIESTOR, akcentuje sa výsledok dosiahnutý v čo najkratšom čase a najvyšší čas 
je apelom na rýchle konanie. Texty dokumentujú, že predstava o krátkosti času je pod-
mienená vtedajšou spoločensko-ekonomickou situáciou. Priebeh udalostí v čase sa pre-
žíva ako plynutie času a čas sa konceptualizuje ako voda (ČAS JE VODA). Krátkosť času 
a nepretržitosť jeho plynutia vedie k prežívaniu času, ktorý sa stráca, ktorého je nedos-
tatok (ČAS JE OBMEDZENÝ ZDROJ, ČAS JE CENNÁ VEC). To má viaceré konzekvencie 
na jazykovej rovine, osobitne v najpevnejšej kolokácii zameškaný (pracovný) čas  
s typickým kontextovým apelom na nutnosť jeho nadpracovania. V skúmaných publi-
cistických textoch donovembrového obdobia celkovo dominuje predstava o čase štruk-
túrovanom rytmom práce.   

V publicistickom texte po roku 1989 sa jednak zachovávajú uvedené konceptuálne 
metafory (avšak výrazové prostriedky sa intenzifikujú a expresivizujú), jednak pribúdajú 
nové metafory. Po zmene spoločensko-politickej situácie sa čas konceptualizuje AKO 
VLASTNÍCTVO, o čase sa uvažuje AKO O PENIAZOCH. S tým súvisia ďalšie dve koncep-
tuálne metafory: ČAS JE POHYB (akcentuje sa rýchlosť pohybu) a ČAS JE VLÁDCA (ak-
centuje sa bezmocnosť človeka voči nemu). Prežívanie časovej tiesne a pocitu, že človek 
je tým, kto dobieha časové straty, je typickou výpoveďou o vnímaní času zakódovanou 
v kontextovom použití lexémy čas i časový. Subjektívne prežívanie rýchleho plynutia, 
nedostatku a vzácnosti času je doložené typickými kolokáciami, ktorých pevnosť je po 
roku 1989 preukázateľne vyššia než v predchádzajúcom období (tab. 1). Prirodzeným 
dôsledkom je prežívanie voľného času ako hodnoty. 
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Túžba prekonať obmedzenosť časových zdrojov a dosiahnuť, aby sa čas stal  dlhším 
v trvaní, sa prejavuje v oboch obdobiach. Do roku 1989 v spojení večné časy použitom 
v ideologicko-politickom slogane, po roku 1990 v spojení nadstavený čas. Nadstavenie 
času je však možné dosiahnuť len v hre. 

Summary 

On the Conceptualization of Time in Slovak (on the Example of the Lexemes 
čas (time) and časový (temporal) in Journalistic Style) 

The aim of the research is to identify how time is conceptualized in Slovak. We analysed 
the lexemes time and temporal in a subcorpus of journalistic texts before and after 1989. 
The research has shown that conceptual metaphors are dynamic and are modified in 
changed social conditions. In texts before 1989, time is conceptualized by the  
metaphors: TIME IS SPACE, TIME IS WATER, TIME IS A LIMITED RESOURCE OF THINGS, 
and TIME IS A VALUABLE THING. Time is mainly viewed through the prism of work. 
After 1990, time is also conceptualized as OWNERSHIP, TIME IS MONEY. TIME IS FAST 
MOVEMENT and TIME IS THE RULER. The consequence is the favoritization of leisure 
as a value.  
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ČECHOAMERICKÁ PERIODIKA NA POČÁTKU SVÉ 
EXISTENCE A JEJICH VZTAH K PERIODIKŮM 
NĚMECKOAMERICKÝM 

Alena JAKLOVÁ  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o vlivu a působení německých imigrantských periodik v USA na 
první periodika, která v 19. století vydávali ve Spojených státech amerických čeští při-
stěhovalci. Porovnáván je především jazyk těchto tiskovin, dále jejich obsah a rozsah. 
Závěry jsou stanoveny na základě analýz a následné konfrontace českých a německých 
imigrantských listů vycházejících kolem poloviny 19. století ve státech Wisconsin 
a Missouri v USA.  

1 Úvodem 

Podnětem k napsání tohoto příspěvku byla tvrzení významného Čechoameričana, 
právníka, historika, spisovatele a publicisty, Tomáše Čapka o vlivu německoamerických 
periodik na periodika čechoamerická. Tento autor a zároveň významná osobnost mezi 
českými imigranty v USA upozorňuje ve své práci Naše Amerika (1926, s. 73-74) na 
„všemohoucí vliv německých Volkszeitungů, Arbeiterzeitungů a Volksrechtů na starý 
českoamerický tisk“.   

Příčinu toho, proč první čeští žurnalisté čerpali své informace z německých novin, 
vidí Čapek v tom, že byli mnohem zběhlejší v němčině než v angličtině. Všímá si i toho, 
že vliv Němců na Čechy byl v USA patrný také v praktickém životě: „Čeští farmáři si 
vědomě a důsledně zakládali své domovy ve státech, kde sídlili Němci. A než se zmohli 
na své, Češi vysedávali v německých hospodách. [...] Čech kráčel ve šlépějích Němce, 
poněvadž mu Němec povahou i zvyklostmi byl nejbližší. S Němci [...] víc Čechů uza-
vřelo sňatky než se všemi ostatními plemeny dohromady.“ (tamtéž) 

Ve svém spisu Padesát let českého tisku v Americe z roku 1911 jde Tomáš Čapek 
ve svém tvrzení ještě dál. Na straně 47 uvádí, že na počátku existence české žurnalistiky 
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v USA měl německoamerický tisk zásadní vliv na české noviny a jejich jazyk a tím i na 
celou českou imigrantskou společnost.  

Předpokladem pro to, abychom pochopili, co tento autor svým tvrzením vlastně 
mínil a v čem spočíval vliv a působení německých imigrantských periodik v USA na 
první periodika česká, bylo prostudovat německý tisk, který vycházel ve Spojených stá-
tech amerických kolem poloviny 19. století, tedy v době, kdy začal vycházet i tisk če-
choamerický. Následně bylo nutno provést konfrontaci zaměření, obsahu a jazyka obou 
typů etnických, dobově a pokud možno i regionálně shodných imigrantských tiskovin.  

Český imigrantský tisk v USA jsme studovali přes deset let a výsledkem tohoto stu-
dia byly dvě monografie;1 v jeho problematice se proto dostatečně orientujeme. 

Je skutečností, že první čeští redaktoři v zámoří uměli všichni německy a jen málo-
který anglicky. Zpravodajství ze světa proto pro své noviny získávali tím, že překládali 
zprávy z němčiny. Překlady byly prováděny mnohdy dosti mechanicky, což se projevo-
valo i v jazyce, a překlady nebyly komentovány.  

2 Počátky německého a českého vystěhovalectví do 
USA 

2.1 Německé vystěhovalectví do USA  
Svůj výklad v této kapitole začínáme vystěhovalectvím německým, poněvadž začalo 

o mnoho dříve než vystěhovalectví české.  
První němečtí přistěhovalci dorazili do USA již v sedmdesátých letech 16. století 

a své osady založili především v Pensylvánii, New Yorku a ve Virginii. Později se německé 
komunity usadily také v Iowě, Wisconsinu, Ilionois, Ohiu, New Yorku a v Minnesotě. 
Po roce 1862 rovněž v Kansasu, Nebrasce a na dalších místech (Chada, 1981, s. 3).  

Ve větších skupinách se němečtí obyvatelé začali do USA vystěhovávat v 17. století 
(první velká uzavřená skupina Němců emigrovala do USA v roce 1683) a tento proces 
pokračoval až do vystěhovalectví masového. To v Evropě nastalo v 19. století.2 Celkově 
se od roku 1815 až 1914 z Evropy do Ameriky vystěhovalo 40 milionů obyvatel, z toho 
sedm milionů Němců (Brunner, 2017, s. 7, 11). 

Pro vystěhování z německých zemí existovaly rozmanité důvody. Nejčastěji to byly 
důvody ekonomické a politické, někteří emigranti měli i důvody osobní. V letech 1709 

                                                      
1 A. Jaklová (2006, 2010). 
2 Masové vystěhovalectví z Německa končí na začátku 90. let 19. století. Důvodem byl rychlý nárůst na-
bídky pracovních míst ve vrcholné fázi industrializace země a také úspěšné ekonomické poměry v Ně-
mecku, který trvaly až do začátku první světové války (Emmerich, 2019, 18). 
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až 1710 odešla do USA velká vystěhovalecká vlna z jižního Německa, která putovala 
přes Londýn do New Yorku. V průběhu 18. století pak překonaly Atlantik další statisíce 
Němců. Převážná většina těchto vystěhovalců emigrovala z důvodů světonázorových. 
Šlo převážně o protestanty a na rozdíl od vlasti se mohli v Severní Americe ke svému 
náboženství otevřeně hlásit a neobávat se žádných restrikcí (Emmerich, 2019, s. 15). 

Němečtí imigranti usilovali o to udržet si svůj mateřský jazyk i v jinonárodní a ji-
nojazyčné společnosti. V tomto úsilí jim pomáhaly především německé třídy na základ-
ních a středních školách a také německy vydávaná periodika. Na konci 19. století bylo 
v Milwaukee založeno nakladatelství Germania Publishing Company, které vydávalo 
knihy a časopisy v němčině. Německy se kázalo také v kostelích, které přistěhovalci vy-
budovali, a němčinu podporovaly rovněž spolky (Vereine) založené v německých ko-
munitách. Ty se věnovaly zejména německé literatuře a hudbě, ale také sportu 
a sborovému zpěvu (Wittke, 1957, s. 6). 

První noviny tištěné německy se v Severní Americe objevily již v roce 1732 s ná-
zvem Philadelphische Zeitung (Philadelphia Gazette). Vydával je Benjamin Franklin. 
Noviny měly pět stran a první číslo vyšlo v sobotu 6. května 1732. Na titulní stránce 
byl otištěn rozsáhlý článek s názvem An alle teutʃche Einwohner der Provintz Pennʃyl-
vanien.3 (URL1). Noviny Philadelphische Zeitung byly pouhým překladem anglických 
novin téhož názvu, a proto potřebám a zájmům německých imigrantů v Pensylvánii 
nevyhovovaly. Po dvou číslech bylo jejich vydávání zastaveno.  

Svůj vlastní periodický tisk začali Němci v USA vydávat roku 1748. Jejich noviny 
se jmenovaly Germantowner Zeitung a vydával je Christoph Sauer. Ten také roku 1743 
vytiskl první německou bibli v severní Americe (Emmerich, 2013, s. 39). 

První noviny v rodném jazyce pomáhaly německým přistěhovalcům, stejně jako 
přistěhovalcům všech ostatních etnik, získávat informace o jejich novém domově, udr-
žovat spojení s rodnou zemí a sjednocovat komunity přistěhovalců. Všechny tyto úkoly 
plnily i noviny Germantowner Zeitung, i když jejich hlavním cílem bylo podporovat 
soudržnost mezi Němci v Pensylvánii.  

2.2 České vystěhovalectví 
Historicky první vystěhovalectví z českých zemí, o kterém se zmiňuje odborná lite-

ratura, byla emigrace náboženská. Měla dvě vlny: po roce 1548, kdy dal Ferdinand I. 
zvláštním mandátem příslušníkům Jednoty bratrské na komorních panstvích ultima-
tivně na vybranou, aby buď konvertovali k utrakvismu, nebo se vystěhovali ze země, 
a potom v 17. století po porážce na Bílé hoře. 

                                                      
3 Noviny Philadelphische Zeitung vycházely s podtitulem THE FIRST GERMAN NEWSPAPER 
PUBLISHED IN AMERICA a měly 5 stran. 
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Další vlna emigrace nastává ve čtyřicátých letech 18. století. Příčinou byla ztráta 
Slezska v roce 1742 a kolonizátorské cíle pruského dvora. K tomuto vystěhovalectví do-
cházelo jak z důvodů náboženských, tak i sociálních. 

V 19. století a v první polovině 20. století existovala emigrace ekonomická.4 Češi, 
ponejvíce v produktivním věku, mířili především do celé řady evropských zemí.  

Masové vystěhovalectví u nás začalo po úpravě předpisů o vystěhovalectví z roku 
1851. Lidé odcházeli do Dolních Rakous, Německa, méně často také do Uher, Ruska 
a na Balkán. Velké množství Čechů se vydalo i do USA. 

Politickou emigraci z českých zemí představují tři vlny: po Mnichově roku 1938 
a nacistické okupaci v březnu 1939, po komunistickém převratu v únoru 1948 a po 
roce 1968. Do roku 1972 tvořilo posrpnovou emigraci 127 tisíc osob (Šatava, 1996). 

2.3 Čeští imigranti v USA 
Za hlavní příčinu české emigrace do Spojených států amerických v průběhu 19. sto-

letí je třeba považovat důvody ekonomické, a to i přesto, že se mnozí z českých občanů 
vystěhovávali z důvodů politických. To platí zejména pro období po roce 1848, kdy 
dochází k emigraci politických vůdců a účastníků revoluce.5 

První čeští imigranti se ve Spojených státech amerických velmi často usazovali 
v blízkosti německých kolonií na Středozápadě. Byl jim blízký jak způsob života ně-
meckých osadníků, tak i jejich jazyk, který znali už z domova. Stejná území, tedy oblasti 
kolem řeky Mississippi, se staly novým domovem i pro první americké Čechy.6 V Saint 
Louisu ve státě Missouri založili Češi své první důležité kulturní a duchovní centrum. 
Zřídili zde svůj první katolický kostel, položili základy první sokolské čechoamerické 
organizaci a v roce 1865 založili jednotu československých spolků v Americe.7 V roce 
1860 začali vydávat liberální Národní noviny (4 strany), které spolu se Slowanem ame-
rikánským (1860 v Racine ve Wisconsinu, 4 strany) a Slávií8 (1861 v Racine, později 
Chicago, 8 stran) znamenaly začátek českého novinářství v Americe (Chada, 1981, s. 3). 
                                                      
4 Srov. též Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups (1980). 
5 Nejvýznamnějším z nich byl Vojta Náprstek, pobývající v USA v letech 1848-1858. 
6 Po počáteční koncentraci kolem Mississippi založili Češi v průběhu 60. let 19. století vedle svého měst-
ského osídlení v New Yorku také komunity v Baltimore, Toledu, Cincinnati a Allegheny; ty později sply-
nuly s Pittsburgem. Od od 80. let 19. století se pak začali usazovat také v Kalifornii a v Oregonu a při 
hledání práce v průmyslu také v Massachusetts a Connestitatu (Chada, 1981, s. 19).  
7 Jednota československých spolků v Americe vznikla v St. Louisu 4. března 1854 pod jménem Česko-
slovanská podporující společnost (Č.S.P.S.). Šlo o dobročinnou bratrskou společnost, která zajišťovala po-
jištění a podporu v nemoci nebo pojištění pro případ úmrtí a zároveň plnila i společenské a kulturní funkce 
(Martínek, 1955, s. 7).  
8 V 1. čísle prvního ročníku ze dne 30. 10. 1861 zní název tohoto týdeníku Slávie, avšak až do konce století 
podoba titulu s dlouhým kmenovým -á- nepravidelně alternovala s podobou s kmenovou kvantitou krát-
kou: Slavie.    



 

81 
 

Čeští imigranti v USA byli ovlivněni atmosférou národního obrození ve vlasti, 
a proto si velmi intenzivně uvědomovali nebezpečí rychlé asimilace a odnárodnění9 
v americké společnosti. Její vztah k přistěhovalcům byl téměř až do konce 19. století 
vyhraněně anglokonformní10 a tomu se přistěhovalci snažili bránit. Jejich snaha po in-
tegraci a zvýraznění své identity se projevovala různými způsoby. Projevem obranného 
mechanismu fungujícího v cizím mnohonárodnostním prostředí byly krajanské komu-
nity, různé zájmové spolky, především spolky národní, tzv. Slovanské lípy, v národním 
životě amerických Čechů hrála důležitou roli také tělocvičná jednota Sokol, vlastní 
české školství, existence původní umělecké tvorby a především bohatá produkce česky 
tištěných periodických listů.11  

3 První česky tištěná periodika vydávaná v USA 
(60. a 70. léta 19. století) 

První česky tištěná periodika se v USA objevila na začátku šedesátých let 19. století. 
Bylo to zhruba po deseti letech od doby, kdy se v USA začali usazovat první čeští při-
stěhovalci. Prvním z těchto periodik byl Slowan amerikánský, který začal vycházet 
v roce 1860 v Racine ve státě Wisconsin, a dále Národní noviny, vydávané v tomtéž 
roce v St. Louisu (stát Missouri). V létě roku 1861 se oba tyto týdeníky spojily a vzniklo 
nové periodikum, rovněž týdeník, pod jménem Slávie (zpočátku vycházela v Racine, 
později v Chicagu). 

Český imigrantský tisk byl komunikačním médiem, které vedle toho, že existovalo 
v mnoha variantních podobách, plnilo mezi imigranty i řadu různých funkcí. Zpočátku 
ale hlavní z nich nebyla funkce komunikační, informační, ale funkce etnicky integrační 
a identifikační. Ta měla české imigranty v cizí zemi propojovat a tím i posilovat jejich 
národní identitu. Tato funkce byla nejsilnější ve druhé polovině 19. století. Projevovala 

                                                      
9 Jako všeobecně respektovaný model toho, jak se různé etnické skupiny ve Spojených státech amerických 
sobě navzájem přizpůsobovaly, je uznáván proces akulturace. Akulturační proces se vždy realizuje v napětí 
mezi dvěma kontrastními póly: mezi totální separací etnické imigrantské skupiny a mezi její naprostou 
asimilací. V USA se v procesu akulturace přizpůsobovala imigrantská etnika místní, americké kultuře. Ve 
stejné míře se přitom během tohoto procesu měnila jak kultura přistěhovalců, tak i kultura přijímací spo-
lečnosti. Společně pak vytvořili kulturu novou, americkou. 
10 Anglokonformita existující v USA zhruba do devadesátých let 19. století vyžadovala od imigrantů úplné 
vzdání se původní kultury ve prospěch modelu chování a hodnotových postojů anglosaského jádra (Šatava 
1989b). 
11 Stanovit přesný počet titulů česky tištěných novin a časopisů v USA není možné, protože imigranti 
vydávali různé typy tiskovin, z nichž některé existovaly jen velice krátce. Lze však doložit, že celkově, tzn. 
od začátku existence české žurnalistiky v USA po současnost, vydali čeští imigranti 712 periodických titulů 
tištěných česky a 116 periodik tištěných anglicky (Jaklová 2010, 346).  
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se nejnápadněji tím, že všechna česká imigrantská periodika byla po dlouhá léta tištěna 
mateřským jazykem.12  

Jazyk, čeština, byl doma ve vlasti v první polovině 19. století, v období českého 
národního obrození, považován nejen za prostředek komunikace, ale také za identifi-
kační kód, za nástroj národní mobilizace. Užívání českého jazyka se tehdy stalo vlaste-
neckým argumentem, který směřoval především do řad příslušníků vlastní etnické 
skupiny. Ti byli vyzýváni, aby milovali svůj mateřský jazyk jako jednu ze základních 
vazeb, která je zárukou národní existence (Hroch 2011, 208). 

Tato myšlenka byla v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století pěstována také 
v českém imigrantském tisku v USA. Tisk v emigraci tak měl vedle funkce etnicky in-
tegrační a identifikační ještě další poslání a smysl: byl orgánem vlasteneckého a národ-
ního uvědomování českých imigrantů. 

Funkci etnicky integrační a identifikační lze v českých imigrantských periodikách 
prokázat mnoha způsoby. Zde z rozsahových důvodů uvedeme jen některé z nich. 

Vedle skutečnosti, že hlavním faktorem kulturní a etnické integrace českých přistě-
hovalců byl po dlouhá desetiletí jazyk, čeština, dokládají dominující funkci české imi-
grantské žurnalistiky té doby také obsahově-sémantické analýzy textů a rovněž výsledky 
etnometodologické konverzační analýzy (Krappmann 1971; Nekvapil 1997). Mediální 
komunikaci v emigraci lze totiž chápat jako svébytný druh dialogu, v našem případě 
dialogu imigrantské intelektuální elity s ostatními přistěhovalci. Metodu etnometodo-
logické konverzační analýzy je proto možno užít ke zjišťování, jak, kterými prostředky 
a v kterých situacích (kontextech) je aktualizován etnický, etnicko-kulturní či etnicko-
jazykový aspekt národního uvědomění českých přistěhovalců.  

Obsah i tematiku žurnalistických textů té doby určovaly pojmy charakteristické pro 
české národní obrození, z jehož atmosféry imigranti přicházeli. Byly to hlavně pojmy 
jazyk a národ, které byly vzájemně těsně propojené. Jazyk byl uváděn jako základní 
atribut národa a současně splýval i s představou vlasti. Národ, vlast a jazyk, ale i jedinec 
a národ, to vše mělo tvořit dokonalou jednotu (Macura 1995, 156).  

Češi se tuto ideu snažili aplikovat i na život v nové zemi. V imigrantské žurnalistice 
se tyto snahy projevovaly tím, že hlavními tématy žurnalistických textů byl český jazyk, 
český národ a vlast. Takovými texty imigrantský tisk integroval české přistěhovalce po 
příchodu do USA a zároveň apeloval na udržení jejich češství.   

                                                      
12 První periodikum vydávané českými imigranty v angličtině se objevilo až v září roku 1892. Byl to mě-
síčník s názvem The Bohemian Voice; Organ of the Bohemian Americans in the United States, jehož 
funkcí bylo informovat Američany o životě českých přistěhovalců. Tento list však existoval pouze dva roky, 
1. listopadu 1984 zanikl. 
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Uvedené tendence dokládá například článek, který vyšel ve Slowanu amerikánském 
v roce 1861 pod názvem Cena národního jazyka.13 Zdůrazňuje nutnost „[...] sse sstarati 
o rozšiřowáni a wzděláwáni naší krássne a ušlechtile a libozwučne mluwi, která jesst 
našim jedinym bohatym dědictwim po chrabrych předkách našich nám dochowanym, 
by náš Slowanssky národ bidně nezahynul [...]“.14 (Slowan Amerikánský 2, 1861, č. 5, s. 3) 

Podobných textů založených na centrální myšlence těsného propojení jazyka a ná-
roda, které mělo setrvat i v emigraci, najdeme v imigrantských periodikách ve druhé 
polovině 19. století, zejména ale v šedesátých a sedmdesátých letech, celou řadu. Je 
tomu tak i v programovém článku redakce Národních novin z roku 1860. V rozsáhlém 
textu s titulkem Naše úloha, který vyšel na pokračování, se uvádí: 

“Žíti neb nežíti! Takto k našemu národu voláme (text je určen českým imigrantům 
v Americe – pozn. A. J.) a ptáme se. Žije národ který svůj mrav, své ctnosti nemá? Žije 
národ, který lehkovážně neb zbůjně svojí řeč hanobí neb se docela od ní odcizuje? […] 
My odpovídáme z našeho přesvědčení: Ne. […].“ (Národní noviny 1, 1860, č. 46-47, s. 2) 

Také přístupy etnometodologické konverzační analýzy lze doložit, že jazykové pro-
středky signalizující vnímání vlastní etnicity českými imigranty sjednocují jednotlivé 
žurnalistické texty do uceleného diskurzu.  

Začátkem druhé poloviny 19. století je pro tyto texty charakteristický vysoký výskyt 
výrazů reprezentujících jednoduché etnické kategorie. Jde o časté užívání výrazů typu 
My Čechoslowané; Slowane (ve významu Češi); Čechoslovane Chicagští!; Bratři 
Slowane!; Drahy milowany Narode Slowansky!; Narode slovansky!; My Čechové; Pro 
nás co Čechy; Chicagští Češi nebo – méně často - Čechové. Také adjektivum český je 
v těchto textech zcela běžné, např. Nová česká osada; Nový český podnik; České knihy; 
Český na život pojišťující spolek v Americe; Adresář českých spolků; České školy apod. 

Koncem 19. století je už z textů zřejmé, že etnický aspekt zastoupený v tisku čes-
kých imigrantů není projevem etnické divergence vůči Američanům, ale že pouze sig-
nalizuje odlišný etnický původ jejich nové teritoriální a sociální příslušnosti. Autoři 
textů zároveň zdůrazňují svou občanskou příslušnost k nové zemi a často uvádějí před-
nosti života v ní. Nejvyšší hodnoty v USA představovala pro Čechy, žijící dříve v pro-
středí rakouské nadvlády, americká demokracie a svoboda.  

Je samozřejmé, že první česky tištěná periodika v USA neměla pouze funkci etnicky 
integrační a identifikační. Tyto noviny přistěhovalce také informovaly, vedly, poučo-
valy, vzdělávaly a v jinoetnickém prostředí celkově orientovaly. Zpravodajství, které při-
nášely, bylo zpravidla dvojího typu: jednak šlo o zprávy z Čech, Rakouska-Uherska 

                                                      
13 V citacích dokladů převzatých z žurnalistických textů zachováváme ve shodě s originálním tiskem pů-
vodní pravopis a původní interpunkci včetně dobových zvláštností, nedůsledností, kolísání i chyb. 
14 Redaktoři Slowanu amerikánského rozlišují ve švabachu -s- a tzv. ostré -ß-. Toto ostré -ß- transkribujeme 
v dokladech jako dvě -ss-. 
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a z dalších evropských zemí, jednak to bylo zpravodajství z USA. Speciální rubriku 
představovalo i zpravodajství lokální.  

V šedesátých a v sedmdesátých letech 19. století informoval imigrantský tisk, např. 
Slowan amerikánský, Národní noviny, Slávie, Pozor, Pokrok, Slovan amerikánský (II), 
Pokrok Západu, Svornost, Dennice novověku a další, o situaci v Čechách a Rakousku 
pravidelně, podrobně a značně obšírně. Převažovalo politické zpravodajství, domácí po-
litická situace byla sledována pečlivě a detailně. Redaktoři krajanských periodik, patrně 
i ve snaze o co největší identifikaci s původní vlastí, často přetiskovali informace publi-
kované v listech českých. Zprávy z domova byly umisťovány zpravidla na první stránky 
periodik. 

Na konci 19. století  už informoval český tisk v emigraci o událostech za mořem 
podstatně méně často, redaktoři se s obsahem zpráv neztotožňovali, a přestože pozitivní 
zájem o dění doma trval, byly mnohé zprávy vystavěny na principu konfrontačním. 
Ten zdůrazňoval hlavně diference mezi životem Čechů žijících v USA a životem Čechů 
v původní vlasti.  

Amerika byla dalším důležitým tématem českého imigrantského tisku, a to od sa-
mého počátku jeho existence. Zpravodajství z USA se pravidelně objevovalo i na titul-
ních stránkách novin a časopisů. Celkově převažovaly texty čistě zpravodajského 
charakteru týkající se aktuálního dění v USA. Počet zpráv s americkou tematikou a je-
jich rozsah narůstal už od šedesátých let 19. století, a to především v souvislosti s ob-
čanskou válkou Severu proti Jihu (1861–1865), jejíž průběh imigrantský tisk bedlivě 
sledoval.  

Z analýz četných žurnalistických textů prvních periodik vyplývá, že v šedesátých 
a sedmdesátých letech 19. století se imigranti cítili být stále především Čechy, a třebaže 
se rozumově snažili ztotožnit se s novou vlastí, za svůj domov ji ještě nepovažovali.  

Koncem století se ale už Češi postupně zařazovali do americké společnosti a narůs-
tala i míra jejich identifikace s přistěhovaleckou zemí. Obsah periodik se začal promě-
ňovat, funkce etnicky integrační a identifikační se z tisku postupně vytrácela. Důvodem 
byla postupující a nezadržitelná asimilace českých imigrantů v nové zemi. 

 Signalizují to titulky rubrik nebo jednotlivých zpráv, např. Ze života Čechů ame-
rických, podtitul Dějiny uplynulého týdne nebo Domácí zprávy (rubrika ve Slávii při-
nášející informace z USA). Explicitně je tato situace vyjádřena i v některých textech: 

“Už by byl věru čas, abychom poznali, že nejsme více zákopníky, zálesáky divokého 
západu, nýbrž obyvatelé metropole americké, mezi civilizovaným národem.“ (Pokrok 
Západu 23, 1895, č. 51 (3. 4.), s. 10) 
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4 Německy tištěná periodika vydávaná v USA  
kolem poloviny 19. století 

Získat a prostudovat německá periodika, která vycházela ve Spojených státech 
amerických před tím, než vznikla periodika česká, a u nichž byl předpoklad, že je Češi 
znali, bylo velmi obtížné. Bylo totiž nutné respektovat nejen jazyk, tzn. hledat pouze 
periodika tištěná německy (němečtí imigranti v té době už vydávali svá periodika i v an-
gličtině), ale bylo nutno vedle doby respektovat i region. To znamená, že periodika, 
která nás zajímala, měla vycházet ve státech, v nichž žili Češi, nebo alespoň ve státech 
sousedních. Nakonec se nám díky online databázím podařilo proniknout do americ-
kých univerzitních knihoven a knihoven institucí, které vlastní digitalizované verze pů-
vodních tiskovin, mezi nimiž jsme občas objevili i německé imigrantské noviny, jež nás 
zajímaly. Tak bylo možné seznámit se s jejich zaměřením, obsahem i rozsahem. 

Obsah novin vždy odpovídá potřebám a zájmům jejich čtenářů. V polovině 
19. století nežila v USA jen první generace německých přistěhovalců, jako tomu bylo 
u Čechů, ale v závislosti na době emigrace z Německa již generace několikátá. A imi-
grantský tisk v mateřské řeči je určen vždy především generaci první, té, která do cizí 
země přichází. Proto ani německý jazyk, ani texty o německé historii či německé kultuře 
nenacházely odezvu u příslušníků druhé a další generace přistěhovalců; ti již mluvili 
anglicky. Protože však v průběhu 19. století stále proudilo do USA mnoho přistěho-
valců, mezi nimiž Němci početně zaujímali přední místa,15 měl německý tisk stále do-
statek čtenářů a předplatitelů. A. Emmerich (2019, s. 70) v této souvislosti dokonce 
píše: „1847 traf man in der Umgebung von Milwaukee kaum einen Farmer an, der 
nicht eine deutsche Wochenzeitung abonniert hatte. Jeder war bestens über die Ereig-
nisse in Deutschland wie in Nordamerika informiert“. (´V roce 1847 sotva existoval 
v okolí města Milwaukee nějaký farmář, který by neměl předplacený německý týdeník. 
Každý byl tedy výborně informován o událostech v Německu, stejně jako v Severní 
Americe´.) 

První české noviny v USA byly vydávány ve státech Wisconsin a Missouri. 
Ve Wisconsinu ve městě Milwaukee žila také početná německá komunita a vycházel 
zde významný německý list Wisconsin-Banner. Na URL2 jsme prostudovali několik 
jeho čísel, která vyšla před rokem 1961, a zjistili jsme následující: vydavatelem listu byl 
Moritz16 Schöffler, list byl tištěn švabachem (pravděpodobně literami dovezenými 
z Německa) a jeho rozsah tvořily čtyři strany.  

                                                      
15 V padesátých letech 19. století se do Severní Ameriky vystěhoval jeden milion Němců, vystěhovalectví 
vrcholilo v roce 1854. […] Absolutního vrcholu bylo v německém vystěhovalectví dosaženo v roce 1882. 
Tehdy se během jediného roku vystěhovalo 250 tisíc lidí. (Brunner, 2017, s. 61, 190) 
16 V záhlaví titulní strany čísla 28 z roku 1845 je psáno Moriß. 
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Wisconsin Banner, vycházející od roku 1844, byly první německy psané noviny 
v Milwaukee. Na URL2 se uvádí, že německý tisk v Milwaukee, podobně jako celá 
městská německá komunita, byl charakteristický svou velikostí a rozmanitostí. Něm-
čina byla v „německých Aténách“ (Deutsch-Athen ) v devatenáctém a na počátku dva-
cátého století všudypřítomná. Pro mnoho přistěhovalců byl německý tisk mostem mezi 
starým světem a novou zemí. Německé listy informovaly své čtenáře o politickém vývoji 
na obou stranách Atlantiku a přetiskovaly příběhy publikované v německých a americ-
kých novinách. Noviny se však postupně stále více a více plnily místními zprávami, 
které byly důležité pro německoamerickou komunitu, jako například oznámení o se-
tkáních a událostech pořádaných některým z německých spolků nebo církví. Kromě 
obhajoby konzumace alkoholu, nedělních zábav a volebních práv přistěhovalců však 
měly německé noviny jen máloco společného. Němečtí přistěhovalci si však mohli vy-
brat z mnoha listů zastupujících různé náboženské a politické skupiny. 

Od roku 1847 vycházely v Milwaukee druhé německé noviny s názvem Der 
Volksfreund. Byly konkurentem populárnímu listu Banner. V roce 1855 došlo k jejich 
sloučení a dál vycházely pod názvem Wisconsin Banner und Volksfreund. Jako deník 
byly vydávány do roku 1880 a později jako týdeník až do roku 1913. List byl 
v Milwaukee velmi populární, převážně v demokratické německé komunitě. 

Deník Wisconsin Banner und Volksfreund byl tištěn švabachem, měl čtyři strany, 
text na stránce byl rozdělen do osmi sloupců. Koncem padesátých let 19. století, tedy 
krátce před tím, než začaly vycházet noviny čechoamerické, byly na první straně otis-
kovány zprávy z Ameriky (Der Sieg in St. Louis; Der blutende Kanʃas) i z místní ně-
mecké komunity (Turnfeʃt; der Vorort an die Bundesvereine). Jeden sloupec na straně 
dvě byl věnován zprávám z Evropy (Die neueʃten revolutionären Bewegungen in Eu-
ropa), v ostatní sloupcích byly otiskovány převážně zprávy z Ameriky (výjimku tvoří 
sloupec tři, kde jsou i zprávy ze světa, např. Schlimme Nachrichten aus Indien; Aus 
Mexico). Na straně tři jsou ve třech sloupcích zprávy ze státu Wisconsin ( Nachrichten 
aus Wisconʃin), v horní části ostatních sloupců jsou reklamy (Seltene Gelegenheit! Au-
sverkauf!). Pod nimi je otiskována rozsáhlá rubrika Novellen-Chronik, kterou psali ma-
jitelé listu (v podtitulu je uvedeno Herausgegeben von Schöffler & Wendte – 
Milwaukee, Wis.). V horní polovině strany čtyři jsou opět reklamy, v dolní části pokra-
čuje Novellen-Chronik ze strany tři. 

 Missouri, tzn. v dalším státě, v němž existovala redakce prvních českých periodik, 
vycházel od roku 1856 týdeník Hermanner Volksblat; jeho vydavatelem byl Jacob Graf. 

K historii tohoto listu se na URL3 uvádí: E. Mühl a K. Strehly začali ve městě 
Hermann ve státě v Missouri vydávat v září 1845 týdeník Hermanner Wochenblatt. 
Mühl byl volnomyšlenkář a jeho úvodníky vyjadřovaly názory, které mezi jeho čtenáři 
mnohdy vyvolávaly ostré kontroverze. Byl jedním z prvních kritiků otroctví, což byla 
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pozice, která vyžadovala odvahu, protože mnozí z jeho sousedů byli otrokáři. Vzdělání 
bylo další z jeho vášní. Ve svých úvodnících se Mühl vyslovoval proti pokusu o změnu 
ústavy státu vyžadující výhradní používání angličtiny ve veřejných školách. V Her-
mannu byla v té době škola vedena v angličtině i němčině, protože podporovala zacho-
vání identity města jako komunity německých přistěhovalců. 

Jacob Graf koupil Hermanner Wochenblatt poté, co E. Mühl zemřel na choleru 
v roce 1854. Graf, stejně jako Mühl, byl abolicionistou a obhajoval tuto politiku v no-
vinách navzdory nebezpečí, které s sebou neslo. Graf změnil název novin na Hermanner 
Volksblatt (´Hermannův lidový list´). Jacob Graf zemřel v roce 1870, ale jeho vdova se 
ujala práce vydavatele a vydávala noviny až do roku 1873. Tehdy je prodala Charlesi 
Eberhardtovi, ale ještě tentýž rok je koupila zpět. Ve stejné době, kdy převzala vlastnic-
tví Hermanner Volksblatt, se paní Grafová stala majitelkou listu Hermann Advertiser, 
prvních anglických novin v této oblasti 

Hermanner Volksblatt byl pod vedením rodiny Grafových čtyřstránkový týdeník 
vydávaný v sobotu. Byl tištěn švabachem a text byl rozdělen do čtyř sloupců. První 
stránka často obsahovala romány otiskované na pokračování, ale nejdůležitější byl re-
dakční sloupek na straně dvě. V něm vydavatel Graf diskutoval o politických otázkách 
a událostech. Druhá polovina novin byla věnována místním zprávám, reklamě a růz-
ným oznámením určeným německé komunitě. Na straně jedna v prvním sloupci byly 
často otiskovány básně. Například v čísle 33 z 1. ledna roku 1860 je to báseň o šesti 
slokách s názvem Zum Neujahr 1860. Autor je podepsán zkratkou. První verše znějí: 

 Des Weʃtens Sonne, die mit goldnen Strahlen 
 heut des Miʃʃours´ Ufer doch verschönt, 
 […] 
 Die bringt ein neues Jahr in unʃre Mitte, 
 führt Achtzehnhundertʃechzig bei uns ein. –  

 
 (´Slunce Západu zlatými paprsky 
 břehy Missouri dnes přece jen zkrášluje, 
 […] 
  Přináší nový rok do našeho středu, 
 uvádí (rok) osmnásetšedesát. -´) 

Hermanner Volksblatt byl jedním z mála v německých periodik se stálými před-
platiteli. Vycházel i během první světové války, třebaže v USA v té době existovala velká 
averze vůči všemu německému. Týdeník ale přežil, a dokonce vzkvétal, protože přijal 
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národní (americkou) válečnou rétoriku, zvýšil své náklady pro předplatitele a přenechal 
na vlastních stránkách prostor vládním organizacím podílejícím se na válce: Radě ná-
rodní obrany, Potravinové správě a Výboru pro veřejné informace.  

Hermanner Volksblatt vycházel až do roku 1928 a navzdory tlaku americké veřej-
nosti vycházel až do konce v němčině. 

5 Závěr 

Své závěry vyvozujeme z analýz výše uvedených německoamerických periodik 
i dalších německých periodik v USA, která jsou k dohledání na URL3, např. Minnesota 
Staats-Zeitung (Saint Paul, Minnesota, 1858-1877), Illinois Staats-zeitung (Chicago, 
Illinois, 1848-1922), Der tägliche Demokrat  (Davenport, Iowa, 186?-1918), Der He-
rold (Milwaukee, Wisconsin, 1861-1890), Die Minnesota deutsche Zeitung (Saint 
Paul, Minnesota, 1855-185) a z německých dobově a regionálně odpovídajících perio-
dických titulů dalších.  

Většina německé imigrantské žurnalistické produkce byla v polovině 19. století 
stále ještě tištěna německým jazykem, obsahově však už byly jednotlivé listy zakotveny 
převážně v americké realitě. C. F. Wittke (1957, s. 6) dokonce zdůrazňuje, že německý 
imigrantský tisk byl v podstatě americký tisk vydávaný v němčině. Zpravodajství při-
nášelo informace o hlavních politických a diplomatických událostech v Německu, ale 
hodnotilo je pohledem amerických čtenářů. 

Čechoamerický tisk v té době se od tisku německoamerického liší především svým 
výrazným etnickým uvědoměním a uvědomováním svých čtenářů. To je patrné na 
stránkách všech česky tištěných periodik vycházejících v šedesátých i v sedmdesátých 
letech 19. století.17 Tento rozdíl byl způsoben zvláštnostmi vývoje českého národa, který 
v první polovině 19. století prošel národním obrozením, jeho specifickým postavením 
v rámci rakouské, resp. rakousko-uherské monarchie i osobitými kulturními rysy a tra-
dicemi. (Šatava, 1989b, s. 108-109) 

Jaké tedy byly hlavní funkce obou typů etnického tisku? Hlavní funkcí česky tiš-
těného tisku byla, jak jsme již uvedli, funkce etnicky integrační a identifikační. Tisk byl 
orgánem vlasteneckého a národního uvědomování českých imigrantů. 

Naproti tomu německy tištěný tisk měl na Němce dvojí, a sice kontrastní vliv: na 
jedné straně bránil tomu, aby se učili anglicky, protože mohli své noviny číst v mateřské 
řeči, na straně druhé tyto noviny informovaly o americké kultuře, způsobu života 
a o politických poměrech v USA. Snažily se z politicky nezkušených Němců udělat  

                                                      
17 V Harvardské encyklopedii (1980, s. 270) se v této souvislosti dokonce píše „o české posedlosti minu-
lostí, která nahrávala přežívání a rozvoji národní identity“.  
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demokraty. Noviny tedy seznamovaly přistěhovalce s americkými poměry a tím pod-
porovaly jejich asimilaci. (Emmerich, 2019, s. 71; Brunner, 2017, 203) 

A v čem spočíval vliv německoamerického tisku na první čechoamerické žurnalis-
tické tituly, případně i na české přistěhovalce? Domníváme se, že to byla především 
skutečnost, že periodika německých komunit v USA, reprezentativní skupiny přistěho-
valců, byla tištěna mateřským jazykem. V tom byli Němci Čechům patrně vzorem. Pro-
tože v té době však byli němečtí přistěhovalci již silněji asimilováni než přistěhovalci 
čeští, plnily stránky jejich novin převážně zprávy z Ameriky, případně ze světa. Tím 
sloužily německé noviny často jako zdroj pro zpravodajství redaktorům českým. Obsa-
hem svých článků o Americe tak mohly ovlivňovat názory vydavatelů českých novin 
a tím i názory jejich čtenářů. Národní identita obou etnik se však v USA proměňovala 
rozdílně a rozdílně postupovala i jejich asimilace. To je ale již jiné téma. 

Summary 

Czech-American Periodicals at Their Onsets and Their Relationship to 
German-American Periodicals 

This paper discusses the influence and impact of German immigrant periodicals in the 
United States on the first periodicals published by Czech immigrants in the United 
States in the 19th century. In particular, the language of these publications is compared, 
as well as their content and scope. Conclusions are drawn on the basis of analysis and 
subsequent comparison of Czech and German immigrant newspapers published 
around the middle of the 19th century in the US states of Wisconsin and Missouri.  
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HRA NA PARTNERSKÚ KOMUNIKÁCIU A LEXIKÁLNE 
INTERPRETÁCIE DIEŤAŤA1 

Ľudmila LIPTÁKOVÁ 
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

Príspevkom nadväzujeme na výskumné zistenia J. Svobodovej týkajúce sa partnerského 
prístupu k žiakovi v školskej komunikácii. Zistenia o iniciátoroch vedenia dialógu sme 
aplikovali vo výskumnom rozhovore so žiakom, v ktorom sme zisťovali jeho chápanie 
slovného významu. Vďaka uplatneniu riadenej hry na partnerský dialóg sa nám podarilo 
zachytiť rozsiahly materiál detských významových interpretácií. Získané dáta poukazujú 
na rôzne spôsoby, ktorými 6- až 7-ročné dieťa chápe a objasňuje význam slova. Zároveň 
naznačujú vývinovú dynamiku lexikálnych interpretácií, napr. spresňovanie a konven-
cionalizáciu slovných definícií prostredníctvom komplexnejších syntaktických štruktúr  
alebo syntagmaticko-paradigmatickú zmenu v slovných asociáciách dieťaťa. 

1 Podnety výskumu školskej komunikácie pre  
vedenie výskumného rozhovoru so žiakom 

Tento príspevok je poctou vedeckej práci jubilujúcej prof. PhDr. Jany Svobodovej, 
CSc., ktorá v mnohom inšpirovala naše lingvodidaktické nazeranie a skúmanie. V prí-
spevku nadviažeme na významné výskumné zistenia jubilantky o komunikačných a ja-
zykových špecifikách školského dialógu (Svobodová, 2000). Výsledky tohoto výskumu 
a jeho implikácie sú zásadné nielen pre český, ale aj pre slovenský didaktický a edukačný 
systém. Vďaka nim sa už 20 rokov môžeme oprieť o exaktné vymedzenie podmienok 
efektívneho priebehu školskej komunikácie, predovšetkým na hodinách materinského 
jazyka. Cieľom príspevku je ukázať prínos teórie J. Svobodovej o vedení školského dia-
lógu aj pre metodológiu skúmania jazykových schopností dieťaťa.  

                                                      
1 Príspevok je súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA 1/0061/21 Procedurálne jazykové znalosti 
dieťaťa o porozumení textu. 
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V našom výskume sa zameriavame na žiakov na začiatku školskej dochádzky. Z hľa-
diska vývinových osobitostí tohoto veku, ako je napríklad nedostatočná kontrola po-
zornosti, limitovaná pracovná pamäť alebo kognitívny nápor na schopnosť adaptívnej 
zmeny v procese vyučovania (Kovalčíková a kol., 2016), je potrebné využitie dostup-
ných spôsobov aktivizácie žiaka a kompenzácie jeho kognitívnych či jazykových limi-
tov. Zistenie J. Svobodovej (2000, s. 51–52) o aktivizačnej a motivačnej sile riadenej 
hry na partnerskú komunikáciu preto považujeme za osobitne dôležité práve pri ko-
munikácii so žiakom prvých ročníkov primárneho vzdelávania. Z uvedeného dôvodu 
sme sa o aplikovanie partnerského prístupu usilovali aj pri vedení výskumného rozho-
voru so žiakom. 

Z výskumu J. Svobodovej sme čerpali aj konkrétnejšie informácie o tom, aké pred-
poklady prispievajú k nerušivému a úspešnému priebehu výučbového, v našom prípade 
aj výskumného dialógu so žiakom. Z vymedzených konkrétnych zložiek iniciátorov 
dialogickej komunikácie (ibid., s. 88–89) boli pre vedenie výskumného rozhovoru 
nosné najmä tieto modifikované iniciátory:  
a) nadviazanie, udržiavanie a posilňovanie kontaktu administrátora s dieťaťom (najmä 

pomocou oslovenia rodným menom alebo hypokoristikom, pochvalnými repli-
kami a pod.); 

b) demonštrovanie a posilňovanie vedomia partnerského vzťahu medzi administráto-
rom a dieťaťom pri riešení výskumnej úlohy (napr. verbalizovanie záujmu o dote-
rajšiu skúsenosť dieťaťa alebo hranie roly neinformovaného, ktorého dieťa naučilo 
niečo nové);  

c) vytváranie primeraného priestoru na premýšľanie a verbálne i neverbálne reakcie 
detí, vrátane dlhšieho reakčného času pri odpovediach na otázky; 

d) využívanie podporujúcich, nápovedných a pochvalných replík administrátorom vý-
skumu;  

e) potlačovanie imperatívnej výzvovosti, napr. používaním prvej osoby indikatívneho 
plurálu; 

f) používanie prvkov jazykovej hravosti (napr. administrátor hovorí dieťaťu: „Pri rie-
šení úlohy nám pomôžu kartičky pomocníčky.“) 

g) využívanie popri- a mimojazykových prostriedkov posilňujúcich vedomie partner-
ského vzťahu: láskavý tón hlasu, očný kontakt, priateľská proxemika a posturika 
(administrátor sedel spolu so žiakom v školskej lavici), empatický prístup (ak napr. 
žiak „nemal svoj deň“) a pod. 
Uplatňovanie uvedených iniciátorov výskumného dialógu môžeme ilustrovať na-

sledujúcou ukážkou.2 V ukážke ide o pokračovanie rozhovoru o predložených slovách 

                                                      
2 Pri prepise výskumného rozhovoru používame skratky A (administrátor) a P (detský participant  
výskumu). 



 

93 
 

a cieľom je zistiť významovú interpretáciu pre dieťa nie celkom známeho slova mudrc. 
Okrem povzbudzujúcich replík a dostatočného priestoru na reakciu dieťaťa môžeme 
sledovať funkciu nápovednej repliky. Na druhej strane, nápovednosť možno hodnotiť 
aj negatívne ako preberanie iniciatívy za dieťa. Reakcia participantky však ukazuje, že si 
význam slova mudrc pomocou nápovede vybavila z pamäti a významovú interpretáciu 
slova rozšírila o svoju skúsenosť („… vie všetko spraviť a tak“). 

A: Prečítaj, Miriam, toto slovo. 
P: mudrc  
A: No ty krásne čítaš. Vieš, kto je to mudrc?   
P: (premýšľa)  
A: Nestretla si sa s tým slovom? Pomôžem ti. Mudrc je niečo podobné, ako keď je 

niekto múdry. Nepočula si v rozprávke niekde mudrc? Znamená, že... 
P: ... aha, v rozprávke, tak viem. 
A: Kto v rozprávkach vystupuje ako mudrc? Akú má vlastnosť? 
P: Taký, že je múdry a vie všetko spraviť a tak. 
A: Dobre, výborne, Miriam. (Rozhovor ešte pokračuje.) 

2 Čo sa vďaka partnerskému dialógu dozvedáme 
o detskom chápaní slovného významu 

Ako sme sa už zmienili, hru na partnerskú komunikáciu a iniciátory vedenia škol-
ského dialógu sme aplikovali pri vedení výskumného rozhovoru s dieťaťom. Išlo o kva-
litatívny výskum implicitných slovotvorných znalostí 6- až 7-ročného dieťaťa, počas 
ktorého sme viedli individuálny rozhovor osobitne s každým participantom výskumu 
(Liptáková, 2020; Liptáková, v tlači a). Dovedna sa na výskume zúčastnilo 123 partici-
pantov. Súčasťou výskumu bolo aj zisťovanie toho, aké znalosti má dieťa o lexikálnom 
význame predkladaných slov. Na význam slova sme sa pýtali pri podnetových motivan-
toch, s ktorými sme ďalej pracovali pri elicitovaní slovotvorných štruktúr, alebo pri  
slovách, ktoré sme vo výskumnej položke použili ako distraktory. Väčšinou išlo o slo-
votvorne nemotivované slová (pri distraktoroch sme použili aj niekoľko derivátov), zo 
slovnodruhového hľadiska išlo najmä o substantíva a verbá (okrajovo adjektíva a adver-
biá), z hľadiska detskej skúsenosti to boli pre deti známe, ale aj menej známe slová. Ak 
sme sa pýtali na význam slovotvorne motivovaného slova, nezisťovali sme interpretáciu 
motivačného významu (ako slovo vzniklo), ale interpretáciu lexikálneho významu (čo 
slovo znamená).  

Vďaka uplatneniu partnerského dialógu a konkrétnych zložiek komunikačných ini-
ciátorov sa nám podarilo získať zaujímavé dáta o lexikálnych interpretáciách dieťaťa da-
ného veku. To, že sme dieťaťu jasne prejavili nefalšovaný záujem o jeho reakciu na dané 
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slovo a o jeho skúsenosti s ním, nám pomohlo zachytiť  pomerne rozsiahly materiál 
autentických interpretácií. V nasledujúcej časti budeme analyzovať a exemplifikovať za-
znamenané spôsoby, akými deti vyjadrovali svoje chápanie významu podnetových slov. 

Detské reakcie potvrdili doterajšie zistenia o dynamike syntagmaticko-paradigma-
tickej zmeny v organizácii mentálneho slovníka dieťaťa. Viaceré domáce a zahraničné 
výskumy (Liptáková, v tlači b; Maršálová, 1982; Owens, 2008) ukazujú, že na prelome 
predškolského a mladšieho školského veku dieťa asociuje na podnetové slovo prevažne 
syntagmaticky, teda asociuje takými slovami, ktoré vytvárajú s podnetovým slovom 
možný sled v plynulej reči. Postupne však dieťa vo svojich asociáciách dokáže reflektovať 
lexikálne vzťahy medzi slovami, pričom prudký nárast paradigmatického asociácií bol 
zaznamenaný v 1. – 3. ročníku základnej školy (Maršálová, 1982; Owens, 2008). 

V našom empirickom materiáli sme pri elicitovaní (vyvolávaní) významovej inter-
pretácie slova zaznamenali oba druhy asociácií. Syntagmatické asociácie sa objavovali 
pri podnetových slovách zo všetkých štyroch kvalitatívnych slovných druhov (substan-
tíva, verbá, adjektíva, adverbiá). Na otázku, čo dané slovo znamená, deti reagovali syn-
tagmaticky napríklad takto: RYBA: že máme na večeru rybu alebo ryba žije vo vode; 
MLIEKO: dá sa z neho urobiť koláč alebo pijem ho; VYMENIŤ: vymeniť staré oku-
liare za nové alebo staré papuče za nové; RÝCHLY: keď napríklad bežíme alebo cyklista 
je rýchly; DOMODRA: že niečo vymaľujem domodra. Pri syntagmatickom asociovaní 
sa ukázalo, že deti okrem denotačného významu podnetového slova do svojich inter-
pretácií zahŕňali aj subjektívne konotácie vyplývajúce z ich jazykovej skúsenosti. Vý-
stižne to ilustrujú syntagmatické asociácie na podnetové verbum SKOČIŤ: skočiť do 
bazéna, skočiť do diaľky, skočiť zo skaly, skočiť na trampolíne, skočiť dopredu. Uvedené 
kolokácie poukazujú aj na rozsah chápania priestorového vzťahu dieťaťom daného veku 
(skočiť smerom dole, dopredu, zhora, zdola). 

K syntagmatickým asociáciám môžeme priradiť aj také reakcie, keď deti v rečovom 
slede explicitne pomenovali členy intenčnej štruktúry3 výpovede: A: Čo znamená pí-
sať? P: Že niekto píše niečo. Podobne, niektorí participanti interpretovali valenčné po-
zície vo výpovedi: A: Čo znamená skočiť? P: Že nejaký chlapec chce skočiť niekde. 
Syntagmatické asociácie mali aj podobu tautologických odpovedí: kresliť je kresliť; 
skočiť, že skočíš; domaľovať, že som nestihla niečo domaľovať, tak to domaľujem teraz; 
múdry – že žiačka je múdra. 

Pri paradigmatickom asociovaní, teda ak deti význam podnetového slova vysvet-
ľovali vzťahom k inému slovu rovnakej slovnodruhovej príslušnosti,  sme zaznamenali 
významové vzťahy synonymie, antonymie, hyperonymie, homonymie a prípadu  
pojmu. V rámci synoným sa vyskytli predovšetkým kognitívne synonymá, líšiace sa 

                                                      
3 Vychádzame z chápania intencie slovesného deja a intenčnej štruktúry podľa E. Paulinyho (1943). V uve-
denom prípade ide o subjektovo-objektový intenčný typ (Kačala, 1989). 
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sémantickou črtou kognitívnej povahy (porov. Dolník, 2003): maľovať – kresliť (kresliť 
znamená maľovať; maľovať znamená, že kreslím obrázky); vodič – šofér (Vodič je ako 
ujo šofér, ale s iným prízvukom.); múr – plot; dom – bytovka; vodca – šéf; mláka – 
kaluž; rybník – jazero; domácnosť – ubytovanie; ryha – jama. Zaznamenali sme však aj 
pragmatické synonymá, líšiace sa emocionálnym hodnotiacim komponentom (porov. 
ibid.):  letieť – vznášať sa vo vzduchu; ryha – škrabanica. Raritne sa objavilo objasňova-
nie významu slova pomocou subjektívne chápaného kontextového antonyma: A: 
A prečo sa ten sviatok volá meniny? P: Lebo namiesto narodenín sú meniny. Podobne 
raritne zaznamenávame aj homonymickú asociáciu: A: Čo to je domino? P: To je meno 
alebo hra. Kognitívny a jazykový progres dieťaťa naznačuje objasňovanie významu slova 
hyperonymom (porov. Maršálová, 1982): husle – hudobný nástroj, ryba – zviera, rys – 
zviera. Významovú kategóriu prípad pojmu (ibid.) sme zaznamenali pri podnetovom 
substantíve meno, keď deti pri objasňovaní jeho významu uvádzali príklady konkrét-
nych antroponým.  

Pri zisťovaní chápania lexikálneho významu slova sme zaznamenali aj slovotvornú 
reakciu detí. To, že deti objasňovali význam slova na základe implicitnej znalosti mo-
tivačného vzťahu medzi motivantom a motivátom, dokladalo naše zistenia z hlavného 
výskumu slovotvorných znalostí a potvrdzovalo, že deti reflektujú dôležitú úlohu, akú 
slovotvorná motivácia v lexike slovenčiny a jej používateľa má (porov. Furdík, 2004; 
Liptáková, 2020; Ološtiak, 2015). Implicitná znalosť členov motivačnej dvojice sa pre-
javila buď smerom od motivanta k motivátu (A: Čo to znamená skočiť? P: Že máš vy-
skočiť. A: Čo je to rýľ? P: Dačo rýľujeme.), ale aj opačne, od motivátu k motivantu (A: 
Čo to znamená premena? P: Že sa na dačo premeníš. A: Čo to je vodič? P: Také pre psa 
alebo pre zajačiky. A: A ako vyzerá taký vodič? P: To sa dá psíkovi tak na krk a potom 
ho ten pán vodí.). Posledný príklad ilustruje subjektívnu, nekonvenčnú slovotvornú 
interpretáciu dieťaťa (konvenčné motiváty s týmto lexikálnym významom sú vodidlo 
alebo vôdzka, subštandardne vodítko; Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra 
SAV). Z hľadiska slovotvornej štruktúry sa však dieťa opiera o produktívny slovotvorný 
typ pri tvorení názvov vecí Zv + -č (porov. Horecký, Buzássyová, Bosák a kol., 1989, 
s. 84). Veľmi fluentne deti reagovali vo všetkých výskumných položkách na femina-
tívnu slovotvornú štruktúru (porov. Liptáková, 2020): Vodič je, že keď chlapec šoféruje 
auto, vodička znamená, že keď dievča šoféruje auto. 

Zaujímavé je sledovať detskú lexikálnu interpretáciu prostredníctvom opisnej de-
finície významu slova. Zaznamenané definície majú z hľadiska syntaktickej štruktúry 
podobu jednoduchej vety (Mudrc je taký múdry človek.),  podraďovacieho súvetia (Vo-
dič je ten, čo šoféruje.) alebo zloženého súvetia, resp. neorganizovaného vetného reťazca 
(Múdry znamená, keď je dajaký chlapec alebo dievča a všetko vie. – Domino je taká 
hra, čo postavíš oproti sebe kocky, a potom to pustíš a padajú ti tie kocky.). Z hľadiska 
konvencionality sa vo všetkých zachytených definíciách odráža poznanie konvenčného, 
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sociálne zdieľaného významu. V niektorých definíciách sa okrem konvenčného vý-
znamu odráža aj subjektívna skúsenosť dieťaťa: Domaľovať, to keď niečo maľujem a ešte 
sme to nedokončili, no ta to musíme domaľovať. Niektoré opisné definície signalizujú 
nárast schopnosti dieťaťa postrehnúť viaceré vlastnosti pojmového exemplára, vrátane 
hyperonyma: Husle, to je hudobný nástroj, má to struny a je skoro také isté ako gitara, 
len je to menšie a nehrá sa to s prstami. – Ryba je také zviera, čo pláva a môže dýchať 
pod vodou, a môže niekedy aj vyjsť z vody. Podľa R. E. Owensa (2008, s. 331) definičné 
zručnosti dieťaťa súvisia s osvojovaním si metajazykových znalostí, čo možno čiastočne 
pozorovať aj u našich 6- až 7-ročných participantov, ktorí už prešli istou fázou školskej 
jazykovej edukácie. Podľa autora (ibid., s. 332) možno progres v schopnosti dieťaťa de-
finovať význam slova pozorovať okolo druhého ročníka primárneho vzdelávania, a to 
jednak v zmysle posilňovania konvenčného významu oproti subjektívne interpretova-
nému významu a jednak v posune k vetným definíciám vyjadrujúcim komplexnejšie 
vzťahy definovaného pojmu. 

Subjektívne významové interpretácie dieťaťa možno posudzovať z dvoch hľadísk. 
Na jednej strane reflektujú vývinovú úroveň chápania slovného významu (porov. 
Owens, 2008, s. 332), na druhej strane informujú o konotačnej, skúsenostnej zložke, 
ktorá spoluvytvára detský obraz daného pojmu. Pri subjektívnych konotáciách dieťaťa 
sa výraznejšie prejavujú jeho percepčné znalosti (porov. ibid.): Stĺp je taký dlhý, veľký, 
videla som ho v meste. – Mláka je taká, že keď sa toto, hromí, tak naprší, a potom príde 
také blato, no a potom je mláka taká hnedá. Akokoľvek, prítomnosť konotačného vý-
znamu v detských lexikálnych interpretáciách chápeme ako rozširovanie a obohacova-
nie konceptuálneho, denotačného významu (porov. Pacovská, 2012). Napr. A: Čo 
znamená vymeniť?  P: Že niečo si vymeníme. Napríklad nálepky. Lebo ja zbieram ta-
kých hokejistov a si môžem vymeniť. – A: Čo to znamená premena? P: Že keď dačo 
vyfarbíme zle, tak to možme prefarbiť, ako keby tak meniť, ako keby sme boli čarodej-
níci. Detské konotácie oscilujú medzi vyjadrovaním sémantických čŕt konvenčného 
alebo nekonvenčného charakteru. Napríklad, pri otázke, čo znamená guma, deti uviedli 
síce viaceré, ale konvenčné, slovníkové významy (porov. Slovníkový portál Jazykoved-
ného ústavu Ľ. Štúra SAV): guma na gumovanie, guma na auto, guma na nohaviciach. 
Výnimkou bol význam guma na hranie, ktorý reprezentuje špecifickú detskú hrovú 
skúsenosť. Nekonvenčné sémantické črty deti uvádzali napríklad pri vysvetľovaní vý-
znamu slova pošta. Oproti konvenčným významom inštitúcie, budovy alebo súhrnu 
zásielok (podľa ibid.) v detských interpretáciách prevládali konotácie pošty ako objektu 
činnosti (keď sme niekomu posielali poštu), ako pomenovania veci (poštárka rozváža 
pošty; taký papier, čo sa dáva do schránky) alebo ako pomenovania osoby (to je taký 
ujo, čo roznáša pošty). 

Okrem reflektovania schopnosti dieťaťa daného veku syntagmaticky, paradigma-
ticky, slovotvorne alebo definične vyjadrovať konvenčné alebo nekonvenčné chápanie 



 

97 
 

významu slova lexikálne interpretácie dokladovali aj znalostnú výbavu detí. Pri objas-
ňovaní významu slova deti ukazovali svoje všeobecné znalosti, ale i špecifické znalosti 
späté s konkrétnou oblasťou poznania. Všeobecné znalosti detí možno ilustrovať tý-
mito príkladmi: Mliaskať, to je také, čo sa nerobí, no lebo to je... to lebo to napríklad 
to je také, keď malé deti mliaskajú. – Vodiť znamená vodiť do školy, vodiť niekoho do 
školy. – Vodca, to je napríklad, keď máte rad, a ten prvý sa volá vodca. Keď vojaci idú 
do radu a ten, kto je prvý, sa volá vodca. – Ryha je také, že napríklad na ceste také ako 
jama a to sa povie ryha. Špecifické znalosti sú pravdepodobne výsledkom školskej 
edukácie, vplyvu domáceho prostredia alebo záujmových aktivít dieťaťa. Napr. STĹP: 
to je taká železná tyč a svieti niekedy; stĺp je ako tenký valec, chodí tam elektrika; svieti 
z toho svetlo a je aj elektrina, vyzerá to veľké a je to nebezpečné, vyrába sa to zo železa. 
PREMENA: A: Čo to znamená premena? P: Že sa na niečo premeníš. A: Áno, naprí-
klad, povedz. P: (premýšľa) A: Čo sa môže tak premeniť? P: Húsenica na motýľa. 
MUDRC: A: Kto alebo čo je mudrc? Poznáš také slovo? P: Napríklad vedec. A: Áno. 
A prečo je vedec mudrc? P: Lebo robí nejaké všelijaké veci a môže vyrobiť aj robota. A: 
Výborne, áno. Prečo si povedal, že na vedca sedí slovo mudrc? P: Lebo je múdry. 

Naopak, v niektorých interpretáciách detí sa odrážala neistota alebo vágne chápa-
nie významu slova. Napr.: A: Čo to znamená mlieko? P: To je ako keby voda, len je 
to biele. – P: Múdry je, že... no, že veľmi dobre rozprávaš. – A: Vieš, čo je to rys? P: 
Nie. Rys je dajaké zviera. A: Vieš ako vyzerá? P: Nie. – A: Kto je to vodca? P: Kto riadi 
napríklad vlak a také dačo. – A: Čo to je domino? P:  Neviem. A: Nestretla si sa s tým 
slovom? Čo by to mohlo byť? P:  Asi taká hra. – A: Vieš, čo je to zmenáreň? P: Asi to, 
že tam sa niečo zmení. 

Vyskytli sa aj mylné významové interpretácie, niekedy hraničiace s detskými kon-
fabuláciami, t. j. prejavmi sklonu k uplatňovaniu fantázie v myslení aj v reči (Příhoda, 
1963). Napr.: P: Rys je taká vec nejaká jak napríklad ryba, ale neni tam B, ale S, alebo... 
A: Ako vyzerá taký rys? P: Ako ryba. – A: Vieš, čo je to vodopád? P: Že keď vyhadzujeme 
plasty. A: Prečo si myslíš, že to je vodopád? P: Keď máme plný kôš, tak vyhadzujeme to 
vonku do koša. – A: Čo znamená zmenáreň? P: To znamená, že je to taká hala, kde sa 
dá všetko premeniť, ale to je iba trik. A: A kde si takú halu videla? P: To môj ocko bol 
v Bratislave a mi to ukázal na fotke. Bol aj vo vnútri. 

Pochopiteľne, nie všetky podnetové slová boli pre všetkých participantov rovnako 
známe. Preto sa objavovala aj negatívna odpoveď, keď dieťa slovo nepoznalo alebo 
slovu rozumelo, ale nevedelo jeho význam vysvetliť. Pri tomto type reakcie môžeme 
sledovať funkciu nápovednej repliky: 

A: Čo to znamená vodiť? 
P: No také slovo som ešte nepočul. 
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A: Dobre tak si ho dáme do iného tvaru. Napríklad ja vodím, ty vodíš, my vodíme. 
Čo môžeme napríklad vodiť? 

P: Auto? Nie, aha. Vodiť môžeme napríklad starca, napríklad, keď nemá mapu, 
alebo mu ukázať kde...  

3 Záver 

V príspevku sme sa snažili ukázať, ako môže uplatnenie hry na partnerskú komu-
nikáciu  a jej iniciátorov napomôcť vedeniu výskumného rozhovoru s dieťaťom a získa-
niu autentických empirických dát. V našom výskume lexikálnych interpretácií dieťaťa 
na začiatku školskej dochádzky sa nám vďaka uplatneniu iniciačných zložiek partner-
ského dialógu podarilo zachytiť spektrum spôsobov, akými dieťa chápe a objasňuje vý-
znam slova. Detské reakcie zároveň poukazujú na vývinovú dynamiku významových 
interpretácií, napr. pri spresňovaní slovných definícií, náraste konvenčných interpretá-
cií, využití komplexnejších syntaktických štruktúr alebo pri syntagmaticko-paradigma-
tickej zmene v slovných asociáciách dieťaťa. Partnerský prístup zvýšil motiváciu 
a záujem dieťaťa odhaliť svoje premýšľanie o slovách a ich významoch. Detskí partici-
panti nám tak umožnili nahliadnuť nielen do svojich znalostí, ale aj subjektívnych skú-
seností, postojov a presvedčení. 

Vo výskumnom rozhovore s dieťaťom sme uplatnili koncept hry na partnerskú ko-
munikáciu, ktorý bol vyvinutý a overený v podmienkach školskej komunikácie (Svobo-
dová, 2000). Výhodou výskumnej aplikácie tohto konceptu bola možnosť viesť 
s dieťaťom individuálny rozhovor, čo je v štandardných podmienkach školskej triedy 
kapacitne a časovo limitované. Napriek tomu sa nazdávame, že  uplatnenie iniciačných 
zložiek partnerskej komunikácie (ibid.) nám aj v podmienkach školského vyučovania 
umožní podnecovať lexikálne interpretácie detí ako predpoklad ďalšieho rozvíjania ich 
slovnej zásoby. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť potrebu vyvodzovať slovné významy 
inferovaním z textu a podporovať vytváranie hĺbkových a asociačne spätých znalostí 
o slovách (porov. Oakhill, Cain, Elbro, 2015, s. 56–61). Teoretické aj praktické roz-
pracovanie textocentrickej orientácie vyučovania materinského jazyka je ďalšou vý-
skumnou oblasťou, v ktorej prináša cenné inšpirácie dielo jubilujúcej profesorky Jany 
Svobodovej.  

Summary  

A Play on Partner Communication and a Child’s Lexical Interpretations 

In this article, we expand upon J. Svobodová´s research findings concerning the features 
of teaching dialogue that represents a purposeful and controlled „communication play“. 
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We applied the findings of the dialogue initiators to the research interview with  
a student, examining their comprehension of the word meaning. Through the  
controlled „communication play“, we captured a diverse range of empirical data  
representing children‘s word interpretation. The data reveal the different ways that  
6- to 7-year-old children comprehend word meaning and express word definitions. The 
data also indicate the progress in the ability to define words, for example, the more 
precise, dictionary-like definitions through more complex sentences or the syntagmatic-
paradigmatic shift in children´s word associations. 
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KDE JSTE? – HLÍDÁME. KAM JEDEŠ?  – PROMLUVIT SI 
S NÍM. ANEB JAK NĚKDY ODPOVÍDÁME NA OTÁZKY 

S ADVERBII KAM A KDE 

Ivana KOLÁŘOVÁ  
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

V příspěvku se zamýšlíme nad tím, proč součástí některých odpovědí reagujících na 
doplňující otázky s tázacími adverbii kde, kam není explicitní vyjádření lokalizace nebo 
pojmenování místa jako cíle pohybu, ale např. vyjádření účelu předložkovým pádem 
nebo infinitivem, charakteristika činnosti nebo vlastnosti, které zdůvodňují aktivitu po-
jmenovanou slovesem v otázce. Opíráme se přitom o jazykový materiál z Českého ná-
rodního korpusu SYN v9, který třídíme podle otázky, na kterou odpovídá, podle 
významu a struktury odpovědí a sledujeme i vztah informace skutečně vyjádřené v od-
povědích k nevyjádřenému, ale pravděpodobně implikovanému významu. 

1 Záměr příspěvku. Možné typy odpovědí na otázky 
s adverbii kde, kam a jejich fungování v komunikaci 

Při příležitosti předchozího jubilea Jany Svobodové jsme se inspirovali připomín-
kami studentů bohemistiky. Ti v seminářích ze syntaxe upozorňovali na to, že někdy 
na otázky začínající adverbiem kam nereagujeme odpovědí se směrovým určením nebo 
pojmenováním místa jako cíle pohybu, ale výpovědí s explicitním uvedením jiné infor-
mace. V Českém národním korpusu jsme tehdy vyhledali dvojice otázka s adverbiem 
kam – odpověď bez pojmenování místa jako cíle pohybu a obsahující např. pojmeno-
vání účelu vyjádřeného předložkovým pádem substantiva: Kam jdeš? – Na fráninu. 
(SYN v9)1;  infinitivem (srov. Dokulil, 1949, s. 84): Kam jsi šla? – Jen tak se projít. 
                                                      
1 Všechny doklady, tj. i ty, které odkazují na příspěvek z roku 2012, nyní citujeme z Českého národního 
korpusu SYN v9, tj. nejnovějšího korpusu psaných textů řady SYN, který zahrnuje všechny dosavadní 
referenční korpusy od r. 2000 a další jinde nezveřejněné texty. Bližší informace viz https://wiki.kor-
pus.cz/doku.php/cnk:syn:verze9. Jednotlivé texty a výpovědi citujeme tak, jak jsou doloženy v korpusu 
SYN v9. Proto jsou některé ohraničeny uvozovkami, a jiné nikoliv. 
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(SYN v9); doložené jsou i odpovědi jen s pojmenováním činnosti, která vysvětluje, proč 
tázaný vykonává aktivitu, na niž se ptá otázka s kam: „Kam šla Aida, Nicku?“ Chlapci 
cukne v obličeji a řekne: „Nemůže najít Benjamína a má strach.“ (SYN v9): v odpo-
vědi je implikovaná např. nevyřčená část: Hledá Benjamína a šla tam, kde by mohl být 
/ kde by ho mohla najít, protože (následuje vyslovená část) ho nemůže najít a má 
strach. Místo jako cíl pohybu v takových odpovědích nebývá pravděpodobně pojme-
nováno z toho důvodu, že není odpovídajícím považováno za důležité. 

V této stati se budeme zabývat odpověďmi bez explicitního uvedení lokalizace nebo 
místa jako cíle pohybu reagujícími jednak na otázky s adverbiem kam, jednak na otázky 
s adverbiem kde. Dvojice otázka – odpověď budou tříděny podle tázacího adverbia 
a podle slovesa v otázce a následně podle významu informace explicitně vyjádřené v od-
povědi (účel, společník/společnost, děj, vlastnost…). Dalším kritériem jsou jazykové 
prostředky vyjádření této informace ve struktuře odpovědi. Všímat si budeme také 
předpokládaného vztahu explicitně vyjádřené informace k nevyjádřeným, ale potenci-
álně implikovaným informacím o lokalizaci nebo místě jako cíli pohybu.  

Zdrojem nám bude jazykový materiál z nejnovější verze Českého národního kor-
pusu psaných textů řady SYN v9 o rozsahu 4,7 slov a slovních pozic (počítáno bez pozic 
tvořených interpunkčními znaménky). Pomocí tzv. „dotazů“ tvořených pomocí korpu-
sového manažeru KonText jsme vyhledali otázky s oběma adverbii a různými slovesy 
a následně jsme ručně procházeli rozsáhlý materiál a hledali a hodnotili odpovědi. 

Vycházíme-li z charakteristiky doplňovací otázky, sémantika tázacích slov impli-
kuje druh informace očekávané v odpovědi na ni (srov. např. Svoboda, 2002, s. 302). 
Současně však lingvisté a představitelé oborů příbuzných vždy zdůrazňovali, že každá 
otázka a odpověď na ni tvoří součást komunikační události, pro jejíž úspěšnost je ne-
zbytné splnění odpovídajících komunikačních podmínek. K těm patří i společný zku-
šenostní komplex a kooperativnost všech účastníků komunikace – respektování pravidel 
konverzace známých jako komunikační maximy (Grice, 1975, Hajičová 2017). Na 
otázku s adverbiem kam tedy můžeme očekávat odpověď s uvedením místa pojatého 
jako cíl pohybu a na otázku s adverbiem kde odpověď s uvedením lokalizace. Pokud 
však počítáme se společným zkušenostním komplexem a též s kooperativností tazatele 
a odpovídajícího, který se snaží reagovat na otázky dostatečně srozumitelné, pak před-
pokládáme, že tazatel porozumí i odpovědi na otázku: Kam neseš to kamení! – Dělám 
si sbírku; neboť tato odpověď komentuje skutečnou aktivitu odpovídajícího. Mezi 
touto komentovanou aktivitou a s ní související činností zahrnující místo jako cíl je 
kauzální vztah postihnutelný např. vyjádřením: Dělám si sbírku (skutečně vyslovená 
odpověď), proto si to kamení nesu je k sobě / domů, kde / protože si dělám sbírku. 
(nevyslovená část odpovědi, která by komentovala činnost odpovídajícího komuni-
kanta), popř. Nesu je k sobě / domů (nevyslovená část), kde / protože si dělám sbírku 
(vyslovená část; o těchto vztazích mezi záměrem mluvčího a propozicí odpovědi srov. 
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Grepl 2011, s. 78–79; Grepl, Karlík 1998, s.  113–114). Odpovídající se tedy může 
spolehnout na to, že na základě společného zkušenostního komplexu si tazatel v odpo-
vědi její nevyjádřenou část, která by explicitně odpovídala na tázací slovo, dovodí po-
mocí aktivace společné zásoby znalostí, které jsou u všech komunikujících potenciálně 
přítomny (tzv. salientní skutečnosti, viz Hajičová, 2017), i když nejsou explicitně uve-
deny. Na základě takového společného porozumění odpovídající očekává, že tazatel (ža-
datel o odpověď) pochopí i nevyjádřenou informaci v odpovědích na otázky, v nichž je 
místo lokalizace pojmenována činnost a její účel: Kde je? – Myslím, že šla bruslit. 
(tj. Myslím, že šla na stadion / na kluziště bruslit.); charakterizována profese typická 
pro určité místo: Kde Jolana pracuje? – Dělá veterinářku pro dobytek. (tj. Pracuje ve 
veterinární ordinaci, protože dělá veterinářku pro dobytek.), popř. v níž je místo lo-
kalizace slovesem pojmenována událost lokalizaci vylučující: Kde je? – Umřel. (tj. Není 
nikde, protože umřel.) 

V některých případech odpovídající neuvádí přesně informaci reagující explicitně 
na tázací slovo, neboť ji nepovažuje za relevantní, popř. ji nezná. Kde je? – Zvali jsme 
ji ke stolu, ale ona neodpovídá.  

2 Konkrétní příklady otázek s adverbii kde a kam 
a odpovědí na ně 

2.1 Otázky s adverbiem kde + odpověď bez uvedení lokalizace 
Doklady z korpusu SYN v9 ukázaly, že odpovědi bez explicitního vyjádření lokali-

zace reagují na otázky se slovesem být častěji než na otázky se slovesy jinými. Může to 
souviset s nižší významovou vyhraněností otázek se slovesem být, které v nich bývá uží-
váno i místo jiných sloves lokalizace (srov. Grepl, Karlík, 1998, s. 113), a otázky s ním 
tedy dávají širší prostor k odpovědi. Reakce na otázky se slovesy významově vyhraně-
nými (např. nacházet se, žít, sídlit, bydlet, popř. se slovesy polohy ležet, sedět) a adver-
biem kde zpravidla lokalizační určení vyjadřují explicitně, s odpověďmi bez něj se 
setkáme zřídka. 

2.1.1 Odpovědi na otázku Kde + sloveso být 2 

A. Otázka: Kde + být a odpověď s vyjádřením účelu 
Sonda v SYN v9 nabídla jak odpovědi eliptické, tj. pouze s vyjádřením účelu, tak 

odpovědi, v nichž určení účelu závisí na slovesech být, jít nebo jet. 
                                                      
2 Rozmanitost významů a struktury odpovědí je důvodem pro detailnější třídění než u odpovědí na otázky 
s jinými slovesy (viz 2.1.2). 
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a) vyjádření účelu předložkovým pádem 
Příklady spojení otázky s eliptickou odpovědí: 
Kde jsi byla? – Na sushi. 
Kde jste byla? – Na aerobiku. 

Příklady spojení otázky s odpovědí s určením účelu závislým na slovese jít, jet: 
Kde je? – Šel pro barvu. 
„Kde je Joe?“ „Šel ti pro ty hrozny.“ 
„Kde je Mario?“ „Šel pro poštu.“ 
„Kde je Forrest?“ „Jel pro pivo.“ 
„Kde je Naomi?“ „Šla na nákup.“ 
„Kde je Dylan?“ „Jel někam na návštěvu, zařídil mu to strejda.“ 

b) vyjádření účelu infinitivem 
Na otázky s adverbiem kde reagují výpovědi obsahující pouze infinitivní vyjád-

ření účelu zřídka, srov.: 
„Kde jsi byla?“ „Nakupovat, Joshi. Vždyť to zrovna povídám.“ 

Příklady spojení otázky s odpovědí s určením účelu závislým na slovese být, jít, jet: 
Kde je? – Myslím, že šla bruslit. 
Kde je? – Šla navštívit souseda nebo tak něco. 
Kde jsi byla? – Byla jsem se projít.  

B. Otázka Kde + být a odpověď s vyjádřením společnosti / společenství 

Pojmenování osoby, s níž osoba, na kterou se ptá otázka, trávila čas, může impli-
kovat lokalizaci, a to i v odpovědi eliptické, v níž je vyjádření společnosti/společníka 
vyjádřeno předložkovým pádem s u, viz u lékárníka = v lékárně nebo v prodejně/ve 
firmě, kde pracuje lékárník.  Předložkový pád se s (s Majkou) o lokalizaci většinou nic 
nevypovídá zřejmě z toho důvodu, že není účastníky komunikace považována za důle-
žitou, nebo že se mění. O tom svědčí i případy, kdy vazbě s předložkou u konkuruje 
pravděpodobně odpověď Byla jsem u lékárníka. / Zastavila jsem se u lékárníka., tj. od-
pověď implikující lokalizaci. Odpovědi s předložkou s mohou signalizovat pouze spo-
lečníka, popř. implikovat více druhů činností prováděných společně s ním a lokalizaci: 
S Majkou. / Byla jsem s Majkou. / Šla jsem někam s Majkou. 

Příklady spojení otázky s eliptickou odpovědí: 
Kde jsi byla? – S Majkou.  
Kde jsi byla? – U lékárníka. 
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Příklady spojení otázky s odpovědí s vyjádřením společenství závislým na slovese: 
„Kde jsi byl?“ „Byl jsem u Virginie a Lennarta. Něco jsem jim musel říct.“ 

(tj. Byl jsem v bytě/v domě Virginie a Lennarta.) 
Kde je Eliška a děti? Ale děti jsou u mě, děti jsou v pořádku, máte je odvést 

k paní Velkové. (tj. Děti jsou v mém domě/bytě/u mě v domě/v bytě.) 
„Kde je Thor?“ „Je s nějakou dívkou.“ (tj. Tráví čas/Jel někam/šel někam 

s nějakou dívkou.) 

C. Otázka Kde + být a odpověď s vyjádřením děje nebo jeho výsledku 

Odpovědi bez uvedení lokalizace zřejmě buď předpokládají, že činnost je důležitější 
než lokalizace, nebo že lokalizace tvoří aktivovanou součást společných vědomostí táza-
jícího se i tázaného (tj. vědomost všeobecně známou). V některých případech však může 
odpověď bez vyjádření lokalizace znamenat, že odpovídající ji nezná, viz spojení Kde 
je? – Něco vyřizuje. Zejména v dokladech v b) můžeme chápat specifikaci činnosti 
i jako zdůvodnění nepřítomnosti osoby nebo objektu, na které se otázka ptá, na místě 
komunikace, resp. zdůvodnění přítomnosti na místě jiném. 

a) původcem děje je osoba nebo objekt, na jejichž lokalizaci se otázka ptá 
Kde je? – Něco vyřizuje. (odpovídající buď lokalizaci nezná, nebo ji nepova-

žuje za důležitou) 
Kde je? – Nejspíš už spí. (tj. rozumí se, že je v ložnici nebo na místě určeném 

k spánku)      
Kde jsou? – Už se koupou. (tj. rozumí se, že jsou v koupelně) 

Další příklady: 
„Kde je ta…?“ „Hwi odpočívá. Byla to těžká noc a dlouhé ráno.“ (tj. nachází 

se na místě určeném k odpočívání) 
Manželka: Kde je? – Manžel: Vynáší odpadky. (tj. je na místě/šla na místo, na 

kterém se vyhazují odpadky) 

Následující příklady jsou zřejmě texty realizované v situaci, v níž odpovídající 
neuvádí místo, protože u tazatele předpokládá jeho známost: 

Kde jste? – Hlídáme. Všechno v pořádku. 
„Kde jste?“  zeptal se neznámý mužský hlas. „Pracuju,“ zamumlala Gigi a skr-

čila se ještě níž, až z ní za hromadou časopisů byla vidět jen špička klobouku. 

b) původcem děje je někdo jiný 
Odpovědi na následující otázky obsahují především zdůvodnění nepřítomnosti 

objektu nebo přímo odpovídající osoby na místě: 
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„Vy jste na nádraží přijeli mercedesem. Kde je?“ A oni řekli: „Shořel v Liberci.“ 
(tj. Není tady / Nemáme ho, protože shořel v Liberci.) 

„Moment. Vy nejste Nikolas. Kde je?“ „Museli ho vyměnit, pane.“ (tj. Není tady 
/ protože ho vyměnili.) 

„Kde jste byl?“ zeptal jsem se ho. „Denby mne zdržel dlouho do noci. Bylo kolem 
jedné hodiny, když jsme skončili.“ (tj. Nebyl jsem tady, protože Denby mě zdržel…) 

„Kde jste byli?“ zeptal se, ačkoliv měl odpověď přímo před sebou. „Jacob mi vy-
právěl nějaké místní historky,“ prozradila jsem. (tj. Byla jsem s Jacobem a on mi 
vyprávěl nějaké místní historky.) 

D. Otázka Kde + být a odpověď s vyjádřením vlastnosti a stavu 
Odpověď vyjadřující vlastnost je implicitním zdůvodněním nepřítomnosti osoby, 

na jejíž lokalizaci se otázka ptá, a to vlastností trvalou (mrtvý), nebo přechodnou (ne-
mocný, zraněný):  

„Kde je? Kde je tvůj pomocník?“ „Mrtvý,“ odpověděl řidič. (tj. Není tady, pro-
tože je mrtvý. / Nikde ho nenajdete, protože je mrtvý.); Kde je? – Je nemocný. (tj. 
Není tady, protože je nemocný.) 

„Kde je?“ ptal se naléhavě hlas uvnitř. Patřil malému chlapci. „Slíbil, že přijde.“ 
„Chtěl tě vidět,“ řekl ženský hlas, „ale asi je nemocný.“ 

„Kde je?“ „Je zraněný, zasáhla ho kulka,“ odpověděl tentýž mužský hlas. 
„Taky jsem měl bratra.“ „To jsem nevěděl. Kde je?“ „Mrtvej.“ 

S odpověďmi bez uvedení místa a obsahujícími vyjádření účelu, společenství, s uve-
dením děje nebo jeho výsledku, popř. stavu/vlastnosti, jsme se téměř nesetkali v odpo-
vědích na otázky se slovesem bývat, tj. Kde býváte? Kde bývaly předcházející ročníky 
festivalu Rock in Plzeň? Na takto formulované otázky odpovídá většinou výpověď 
s přesným nebo neurčitým uvedením místa. Odpovědi obsahující jinou informaci než 
lokalizaci reagují většinou na otázku s abstraktními substantivy s obecným významem: 
problém, chyba, které se na skutečnou lokalizaci neptají. V nich může adverbium kde 
implikovat spíše dotaz, proč se něco stalo / stává, za jakých podmínek se něco stalo / 
stává. Odpovědi pak obsahují vysvětlení, co bylo příčinou chyby, resp. za jakých pod-
mínek nastala chyba: 

Kde bývá chyba: rakvička se rozpadá, když cukrář přešlehá žloutkovou hmotu. 
Ojediněle se pak setkáme s reakcí, v níž je vysvětleno, jak se vyhnout chybám / 

problémům: 
Kde bývají problémy? „Když zateplovat, tak celý dům, včetně střechy, stropů 

i podlahy. Jen tak se vynaložené peníze naplno zúročí,“ říká stavbyvedoucí. 
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2.1.2 Odpovědi na otázku Kde + jiné sloveso  

Vzhledem k tomu, že odpovědí na otázky „kde + jiné sloveso než být“ je méně, 
shrnujeme všechny do jedné kapitoly. 

A. Otázka: Kde + vzniknout 
Odpovědi bez uvedení místa nejsou příliš časté. Pokud jsme v ČNK takové našli, 

reagují sice na otázku s adverbiem kde, ale jejich obsah spíše vysvětluje, jak se něco 
přihodilo (viz a) nebo kdo byl původcem (viz b), nejde tedy o otázky na konkrétní 
lokalizaci. 

a) odpovědi s popisem realizace činnosti 
Kde vznikl a jak se podává ledový čaj? Aby černý čaj pronikl na americký trh, 

museli se jeho výrobci přizpůsobit Američanům, kteří dávali přednost chlaze-
ným nápojům. Pravý ledový čaj se připraví z dvojnásobného množství lístků 
než normální čaj, po vylouhování se přecedí, osladí … 

b) odpovědi s uvedením původce 
Kde vznikla myšlenka na pořádání festivalu? S nápadem jsem přišla já a man-

žel vymyslel název. Postupně se přidávali s nápady ostatní. 
Kde vznikají počítačové viry? Viry jsou vytvořeny lidmi - programátory. 

Autorů virů existuje řada a skoro stejný může být počet motivů pro jejich vytvá-
ření…  

B. Otázka? Kde + nastat 
Odpovědi na otázky s tímto slovesem obsahují jiné než lokalizační údaje především 

tehdy, je-li jejich součástí slovo zlom, změna, posun, tj. odpovědi reagují na otázky, 
které se na konkrétní lokalizaci neptají, např.: Kde nastal rozhodující zlom? Dle mého 
úsudku byl rozhodujícím okamžikem již podzim, kdy i přes naše častější zaváhání ztrá-
cel i náš největší konkurent Bydžov a nikam nám neutekl. Na jaře to bylo o tom, kdo 
ztratí nervy a tím i body. V takových otázkách signalizuje tázací slovo kde spíše dotaz 
na čas než na lokalizaci (srov. též SSJČ II, 1989, s. 304) – viz a), nebo na příčinu – viz 
b), která je pak v odpovědi vysvětlena. 

a) odpovědi s časovým určením 
Kde nastal problém? Největší slávy firma dosáhla v roce kolem 2007 a pak 

investovali, ale ne správným směrem. Firma zdvojnásobila obrat a pak to začalo 
skřípat. Dva roky za sebou udělala významnou ztrátu řádově v desítkách milionů 
korun za rok. 
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S podobným typem odpovědí se setkáme i v reakci na některé otázky se slovesem 
přijít užitým ve významu „nastat“. 

Kde přišel zlom v utkání? V poslední desetiminutovce. Dokázali jsme ubrá-
nit přesilovku pět na tři a následně jsme dokázali naší výhodu využít. 

Dlouho jste ve Washingtonu bojoval o místo. Kde přišel zlom? Už když mě 
Capitals draftovali, nemluvilo se o ničem jiném než o Stanley Cupu. 

b) odpovědi s vyjádřením příčiny 
Kde nastal váš výkonnostní obrat či posun? Možná mi prospěla změna po-

stu. Přesunul jsem se ze záložníka na krajního obránce. I s ´klukama´ máme lepší 
vztahy, více si rozumíme. Napomohla tomu moje psychická pohoda.  

Kde nastal ten zlom a vy jste začali dostávat víc šancí? K: Bylo v tom několik 
faktorů. Nejprve se zranil Mario Lemieux a ukončil kariéru, pak proběhlo v muž-
stvu několik výměn, hráči s velkými platy odešli a šanci dostalo hodně mladých 
hokejistů. 

C. Otázka: Kde + pracovat 
Korpusová sonda ukázala, že odpovědi bez uvedení místa reagující na otázku s uve-

deným slovesem příliš časté nejsou. Pokud oslovený na otázku Kde pracuješ/pracujete?, 
Kde pracuje? neodpoví uvedením místa, zpravidla pojmenuje svoji profesi, charakteri-
zuje ji, popř. přidává doplňující informace o spolupracovníkovi/spolupracovnících. 
Tyto informace považuje odpovídající zřejmě za důležitější než informaci o místě. 

a) odpovědi s pojmenováním profese 
„Kde pracujete?“ zeptal se Walter. „Jsem učitelka. A zajímám se o majáky.“  

„Kde pracuješ?“ „Jsem spisovatelka,“ odpovím. 

b) odpovědi s charakteristikou profese 
„A co váš manžel, Marno? Kde pracuje?“ vyptával se Harvey, když jsme se 

poprvé potkali. Otázka mi připomněla, že pro ostatní jsem prostě jenom něčí man-
želka. „Prodává a instaluje počítače,“ odpověděla jsem a dál šlapala vodu. 

Kde pracujete? – Díky medializaci mých úspěchů mám to štěstí, že se svému 
koníčku můžu věnovat i pracovně. Vedu semináře, přednáším pro firmy, mám 
i individuální tréninky a spolupracuji s německými univerzitami. 

Místo profese explicitně uvedeno není zřejmě z toho důvodu, že není důležité: jsem 
spisovatelka = píšu knihy (kdekoliv); vedu semináře, přednáším pro firmy… = pracuji 
tam, kde si mě vyžádají; nebo je implikováno názvem profese: jsem učitelka = pracuji ve 
škole; prodává a instaluje počítače = pracuje ve firmě, která prodává a instaluje počítače. 
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2.2 Otázky s adverbiem kam 
Sonda do korpusu SYN v9 ukázala, že odpovědi bez explicitního pojmeno-

vání místa jako cíle pohybu reagují zejména na otázky se slovesy jít, jet, méně 
často na otázky s pohybovými slovesy jinými nebo se slovesy přemisťování ob-
jektu (nést, vézt). 

2.2.1 Odpovědi na otázku Kam + slovesa jít, jet  
Uvedli jsme, že odpovědi bez určení místa reagují na otázky se slovesy dějovými jít, 

jet. V reakcích na otázky se slovesem jezdit jsme se s nimi v našem materiálu nesetkali, 
na otázky se slovesem chodit reagují odpovědi bez určení místa zřídka, a to tehdy, má-
li sloveso přenesený význam, např. kam chodíte pro nápady / inspiraci. Takové otázky 
však zpravidla informaci o místě či cíli pohybu nepožadují, odpověď pak spíše vysvět-
luje, jak oslovený získává nápady / inspiraci: 

Kam chodíte pro inspiraci? Čtu knížky, noviny, někdy nápad přijde sám, jindy mě 
někdo na něco zajímavého upozorní. Inspirace je spousta. 

A. Otázka: Kam + jít, jet a odpověď s vyjádřením účelu 
Podobně jako na odpovědi s adverbiem kde mohou reagovat i na otázky s adver-

biem kam odpovědi eliptické, tj. obsahující pouze vyjádření účelu bez určitého slovesa, 
na kterém závisí. 

a) vyjádření účelu předložkovým pádem 
– spojení otázky s kam a eliptických odpovědí: 
„Kam jdeš, mladej“ řekne najednou ramenáč. „Pro nosítka, ne?“ 
 „Kam jdeš“ zeptal se Matt. „Pro foťák,“ odvětila. 
„Kam jdeš, mami?“ „Na večeři, miláčku.“ 
Kam jedeš? – K odvodu. 

– spojení otázky s kam a odpovědí s vyjádřením účelu závislém na slovesech jít, jet, 
popř. ojediněle chodit: 

Kam jel? – Jel pro kocoura. 
„Kam jdeš, Gerto?“ zeptal se Stan, viditelně zklamaný. “Jdu na pochůzku, ty jeden 
klacku.“ 
Kam chodíte za jistotou? Občas si zajdu pro nějakou posilující literaturu. 

b) vyjádření účelu infinitivem 
– spojení otázky s kam a eliptických odpovědí:  
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Eliptické odpovědi bez slovesa v určitém tvaru jsou častější než odpovědi se slovesem. 
„Kam jdeš?“ „Spát.“ 
 „Kam jdeš?“ „Udělat si hrníček kávy.“ 
„Kam jdeš“ zeptala se. „Zkontrolovat Duncana,“ odpověděl. 
„Kam jde?“ zeptala se Anna. „Zase honit králíky?“ „Ne. Asi se šel napít,“ řekla 

George. 
Paul, udivený takovou čistotou, se zeptal: „Kam jdeš?“ Odpověděl jsem upřímně: 

„Podívat se na pasti. 
„Kam jdeš?“ zeptala se Patricia s obavou. „Kam jdu? Přece pracovat!“ zabouchla 

za sebou dveře. 
„Kam jedeme?“ zeptal se Charlie. „Promluvit si s někým, kdo zná Handyho lépe 

než my.“ 
„Kam pojedete?“ „Střílet.“ 

– spojení otázky s kam a odpovědí s vyjádřením účelu závislém na slovesech jít, jet: 
„Kam jdeš?“ zeptala se jí matka zářící tichým štěstím v důvěře, že se o ni Morris 

zajímá. „Jdu se na chvilku projít po palubě.“ 
„Kam jedeš, drahoušku, kam míří ten tvůj kočár?“ „No, víte, jedu najít něco 

k pití.“ 

B. Kam + jít, jet + odpověď s vyjádřením společníka/společnosti 
Pojmenování osoby = společníka nahrazuje v odpovědích směrové určení, protože 

pro odpovídajícího je setkání se společníkem vlastně cílem a současně může implikovat 
směr pohybu. 

Kam jdeš? řek Františkán. Za Jarmilou. Má ty moje potravinový lístky.3 
Co to děláš? Kam jdeš? Jdu na kávu s kamarádkou, máš s tím nějaký problém? 
Kam chodím já? Svůj volný čas ráda trávím se svými přáteli. 

C. Otázka: Kam + jít, jet a odpověď obsahující vyjádření činnosti nebo jejího 
cíle 

Podobně jako v odpovědích na otázku s adverbiem kde je v následujících odpově-
dích charakteristika činnosti především zdůvodněním aktivity pojmenované slovesem 
v otázce: 

                                                      
3 Vazbou s předložkou za bývá vyjádřen účel i přímo v otázkách s adverbiem kam, např. Kam vyrazit za 
sportem. Kam vyrazit za kulturou. 
 



 

111 
 

„Kam jdete?“ „Bože, musím zařídit spoustu věcí. Desborough Hall se totiž neřídí 
sám.“ (tj. Odcházím, protože musím zařídit spoustu věcí. / abych zařídil spoustu věcí.) 

„Kam jdeš?“ zeptá se maminka, když odcházím z obýváku. “Potřebuji si zavolat 
do nemocnice. Něco jsem tam nechala...“ (tj. Jdu k telefonu, protože si potřebuji zavo-
lat do nemocnice.) 

„Kam jdete“ zeptal se. “Někdo tý ubožačce přece musí zatlačit oči“ „Ne, ne, to 
udělám sám!“ (tj. Jdu k mrtvé, protože někdo tý ubožačce musí zatlačit oči.) 

D. Otázka Kam + jít, jet a odpověď charakterizující vlastnost nebo stav 
Podobně v odpovědích na otázky s adverbiem kde je i v následujících odpovědích 

vlastnost nebo stav jiné osoby zdůvodněním toho, proč osoba, na kterou se otázka ptá, 
někam jde, odešla nebo odchází. Místo, na které jde/jede, zřejmě není považováno za 
důležité. 

„Otec tu není,“ řekla matka. „Kam šel?“„Ove Borking je nemocný.“ (tj. Otec šel 
k Ove Borkingovi, protože Ove Borking je nemocný.) 

„Kam jede“ zeptal jsem se chlápka z nedalekého člunu. „Jeho syn má problémy.“(tj. 
Šel k synovi/za synem, protože jeho syn má problémy.) 

2.2.2 Odpovědi na otázku Kam + jiná slovesa pohybu (vyrazit, le-
tět, namířit) 

Doklady z korpusu SYN v9 svědčí o tom, že na otázky s jinými slovesy než jít, jet 
reagují odpovědi bez explicitního vyjádření směru nebo místa jako cíle pohybu zřídka. 
Odpovědi bez uvedení směru nebo místa jako cíle pohybu obsahují: 

a) vyjádření účelu 
– předložkovým pádem: 
„Kam vyrazíte?“ Myslím, že večer půjdeme na pečený koleno. 
 „Kam letíš?“ ptala jsem se při pohledu na jeho nepřirozeně kvapný pohyb po ulici. 

„Na počítač,“ řekl. 

– infinitivem 
Kam měla namířeno? Koupit si nové boty a černé brýle. 

b) vyjádření společníka/společnosti 
 „Kam letíš?“ „Za Fabianem.“ 
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2.2.3 Odpovědi na otázku Kam + slovesa přemisťování nést, vézt 
Odpovědi bez explicitního uvedení místa jako cíle pohybu jsou i v reakcích na 

otázky s těmito slovesy málo obvyklé. 
V odpovědích bývá vyjádřen: 

– účel: 
Vyběhne strážnej a prej: Kam vezeš ten sud, a proč? – K soukromejm účelům.  

– zdůvodnění, proč je objekt přemisťován: 
Po dlouhém vysvětlování, že horní pramen nepatří pod třetí pramen, ale nad druhý, 

jsme společně dopletli s vypětím všech sil a v potu tváře mojí první vánočku. „Kam ji 
nesete,“ hlesla jsem neslyšně, když mi ji doslova vzali zpod rukou. „Musí si odpoči-
nout, podívejte, už jsou všechny plechy obsazeny a vozejk jede vedle.“ 

Kam vezeš to kamení? – Já si dělám sbírku, prosím, sbírku nerostů. 

3 Závěr 

Příklady z ČNK SYN v9 dokazují, že odpovědi bez explicitního uvedení lokalizace 
nebo směru či cíle pohybu reagují především na otázky s adverbiem kde a slovesem být 
nebo s adverbiem kam a slovesy pohybu jít a jet. Na otázky s těmito adverbii a jinými 
slovesy reagují odpovědi bez vyjádření lokalizace nebo místa jako cíle pohybu zřídka. 
Nejčastějšími reakcemi bez lokalizace nebo místa jako cíle pohybu na otázky s oběma 
adverbii jsou odpovědi s vyjádřením účelu předložkovým pádem nebo infinitivem, 
resp. rozvitou infinitivní vazbou. Časté jsou eliptické odpovědi, tj. odpovědi bez slovesa 
v určitém tvaru. Odlišné je uplatnění eliptických odpovědí s účelovým infinitivem, 
které jsou často spojeny s otázkou s adverbiem kam, ale zřídka reagují na otázku s ad-
verbiem kde. Odlišnou podobu v závislosti na tázacím adverbiu má pojmenování spo-
lečníka v odpovědi: Kam jdeš? – Za Jarmilou. x Kde jsi byla? – U lékárníka. Na otázky 
s oběma adverbii může reagovat odpověď, v níž je společník vyjádřen vazbou s předlož-
kou s: Kam jdeš? – Jdu na kávu s kamarádkou. // Kde jsi byla? – S Majkou. a často mají 
i odlišnou funkci: vyjádření společníka předložkovým pádem s u často nahrazuje loka-
lizaci, vyjádření předložkovým pádem se za zdůrazňuje účelnost a signalizuje i směr 
pohybu. Předložkový pád se s signalizuje, že odpovídající ve společnosti dané osoby 
strávil čas, ale už neupřesňuje, jakým způsobem. 

Pozornost jsme pak věnovali odpovědím, v nichž jsou pojmenovány a charakteri-
zovány činnost nebo vlastnost či stav, které zpravidla zdůvodňují nepřítomnost osoby 
(objektu) na místě a často implikují lokalizaci nebo cíl pohybu. Lokalizace nebo místo 
jako cíl pohybu bývají nevyjádřeny z toho důvodu, že nejsou považovány za důležité, 
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ale odpovídající především často předpokládá, že lokalizace nebo místo jako cíl pohybu 
se tazateli vybaví při pojmenování účelu, společníka, činnosti nebo vlastnosti jako akti-
vovaná součást společného zkušenostního komplexu. 

Summary 

Where Are You? — We’re Keeping Watch. Where Are You Going? – To Talk 
to Him. or How We Sometimes Answer Questions with the Adverbs of 
Place kam (where to) and kde (where) 

This paper focuses on some replies to the questions with adverbs kam and kde (where). 
It concentrates to the replies without expression of localization(in replies to the  
questions with kde) or without expression of place that is a destination of some way or 
ride. When the questions with adverbs kde, kam are pronounced, some people can 
reply only by sentences with expression of the purpose: Kam jdeš? (Where are you  
going?) – Pro vodu. (For the water.) Kde je? (Where is she?) – Šla plavat. (She has gone 
swimming). We use texts of the Czech National Corpus SYN v9. The replies are  
categorized according to the meaning and to the language forms of them. 
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K VÝZKUMU BIBLICKÉ FRAZEOLOGIE 
A FRAZEOLOGICKÉ KOMPETENCE OBYVATEL 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Jaromíra ŠINDELÁŘOVÁ 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

Cílem textu je podat dílčí výsledky sondy zaměřené na úroveň frazeologické kompe-
tence dnešních obyvatel Moravskoslezského kraje s ohledem na jejich dosažené vzdě-
lání, a to na materiálu 80 frazeologických jednotek biblického původu (dále jen FJ BP), 
které jsou zrcadlem nejen národních, ale i evropských reálií. V první fázi byla sledována 
frazeologická kompetence v užším smyslu (jako tzv. kompetence frazeosémantická, jež 
odráží hlubší úroveň znalosti zahrnující adekvátní sémantickou interpretaci FJ BP), 
v druhé fázi pak frazeologická kompetence v širším smyslu (tedy z aspektu aktivního uží-
vání FJ BP v úzu včetně pasivní znalosti, ovšem bez její správné sémantické interpretace).  

1 Současný stav a zdroje bádání ve frazeologii 

S ohledem na dynamické proměny ve frazeologii lze sledovat prostřednictvím vý-
zkumných sond výskyt konkrétních frazeologických jednotek (dále jen FJ) v přiroze-
ných jazycích nejen z hlediska diachronního, ale i synchronního. Závěry takových 
šetření nám umožňují registrovat nejen aktuální změny a pohyb jednotlivých FJ ve fra-
zeologickém fondu různých národů, proměny a vývojové tendence v konkrétních jazy-
cích, ale odhalovat také duchovní stav společnosti a jejích uživatelů v současnosti, a to 
i v různých regionech.  

Proto jsme i ve své sondě navázali nejen na několik nedávných šetření lingvisticky 
či lingvodidakticky orientovaných z domácího českého prostředí (srov. např. Svobo-
dová, 2003, 2014; Novák a kol., 2010; Svobodová a kol., 2010, 2011, 2021), ale 
zejména na výzkumy frazeologicky zaměřené, jako např. na frazeologickou kompetenci 
u dětí, mládeže i dospělých (srov. např. Stěpanova, 2009; Polívková, 2017; Šindelářová, 
2007, 2011, 2013, 2016b, 2018a, 2018b, 2020, 2021), a to včetně sond zabývajících 
se např. frazeologickou kompetencí vysokoškolských studentů či učitelů (Šindelářová, 
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2016a, 2017a, 2017b), nebo i paremiologickou kompetencí u mladé a střední české 
generace (Šindelářová, 2012) či frazeologickými přirovnáními v současném řečovém 
úzu mládeže v českém prostředí (Šindelářová, 2018a). 

1.1 Oživení zájmu o biblickou frazeologii  
Ačkoliv biblická frazeologie (zahrnující v širším pojetí motivace Biblí a křesťan-

skými dějinami) představuje jednu z nejstarších vrstev frazeologie, vyskytují se FJ bib-
lického původu (dále jen BP) i v dnešní moderní době ve všech evropských jazycích.  

Zvýšený zájem o FJ motivované Biblí a křesťanstvím se začal projevovat zejména 
v důsledku nedávných geopolitických změn, integračních procesů v Evropě a postupu-
jící světové globalizace. Pod vlivem zesilujícího celosvětového pohybu obyvatelstva lze 
dnes pozorovat oživení tohoto zájmu o biblickou frazeologii především v zemích vý-
chodního bloku.  

Důkazem toho, že v poslední době je toto téma nejen mezi kulturology, ale i mezi 
lingvisty a lingvodidaktiky stále velmi živé, je i řada nedávno realizovaných šetření, je-
jichž závěry byly publikovány u nás či v zahraničí (srov. např. Baláková, Walter, 
Mokienko, 2015; Baláková, Kováčová, Mokienko, 2013; Baláková, Kováčová, 2017; 
Šindelářová, 2013, 2016b, 2017b, 2020, 2021).  

Výsledky a závěry nejen z těchto výzkumných sond, ale i z řady dalších frazeologic-
kých šetření pak potvrzují, že v biblických frazémech se kontinuálně odrážejí především 
změny společenské a politické (srov. např. Baláková, Kováčová, 2017, s. 9).  

U řady některých FJ BP pak lze pozorovat shodné nebo velmi podobné vlastnosti, 
zatímco jiné se u jednotlivých národů a v různých oblastech navzájem liší svými vlast-
ními specifickými rysy, jako např. rozdílnou strukturou, odlišnými komponenty apod., 
ale také způsobem, jak v současnosti žijí a využívají se při vzájemné komunikaci. 

2 Frazeologický výzkum v Moravskoslezském kraji 

V souladu s původním prvním zahraničním německo-rusko-slovenským vědeckým 
projektem (Baláková, Walter, Mokienko, 2012) s názvem Bible and Christianity in 
Phraseology (Greifswald – Petrohrad – Ružomberok, 2010–2012) a dosud posledním 
mezigeneračním výzkumem ze slovenského a českého prostředí (Baláková, Kováčová, 
2017; Šindelářová, Baláková, 2018) jsme na obdobném principu realizovali i naše šet-
ření orientované na znalost a chápání FJ BP internacionálního charakteru v různých 
regionech České republiky (dále jen ČR), tedy i včetně Moravskoslezského kraje. Naší 
snahou bylo odhalit, jak některé internacionalismy BP v současnosti žijí a využívají se 
při vzájemné komunikaci právě mezi obyvateli v tomto kraji.  
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2.1 Cíle a charakteristika sondy 
Cílem našeho šetření bylo zjistit, jak některé internacionalismy BP v současnosti 

žijí a využívají se při komunikaci mezi obyvateli v Moravskoslezském kraji podle jejich 
dosaženého vzdělání, tedy z hlediska výskytu FJ BP v centru či na periférii frazeologie.  

V návaznosti pak na již výše zmíněný německo-rusko-slovenský vědecký projekt 
s názvem Bible and Christianity in Phraseology, jehož cílem bylo sledovat odkaz spo-
lečného kulturního dědictví v povědomí současné mladé generace na vybraném sou-
boru 80 FJ BP internacionálního charakteru ve třech jazycích (s porovnatelnou 
východiskovou situací ve změněných společensko-politických poměrech), jsme pak na 
obdobném principu realizovali i tuto naši sondu.  

Na rozdíl od tohoto zahraničního projektu, jehož cílovou skupinou byli studenti 
filologických oborů – rusistiky, germanistiky a slovakistiky, byli našimi respondenty 
občané trvale žijící v Moravskoslezském kraji ve věku 25–85 let s různou úrovní dosa-
ženého vzdělání.  

Za tímto účelem bylo zapotřebí vyjít i v této naší sondě v Moravskoslezském kraji 
z totožného materiálu (80 FJ BP existujících v německém, ruském, slovenském a čes-
kém jazyce) i ze stejného počtu zkoumaných osob (z každé skupiny 130, celkem tedy 
390 respondentů). 

Naším záměrem bylo tedy zjistit v 1. fázi sondy úroveň frazeologické kompetence 
u dnešních obyvatel v tomto regionu s ohledem na jejich dosažené vzdělání (v rozsahu 
aktivní součást úzu – pasivní znalost – neznalost) a usouvztažnit ji v širším smyslu s fra-
zeologickou kompetencí v užším smyslu, tedy s frazeosémantickou interpretací 
(tj. schopností vyložit frazém, a to definičně, opisem, event. na základě jiného ekviva-
lentního výrazu), a dále v rámci 2. fáze šetření zaregistrovat schopnost identifikovat pů-
vod předložené FJ (srov. Baláková, 2013, s. 23).  

Zapojení osob trvale žijících v tomto kraji do našeho výzkumu byly rovnoměrné. 
Respondenti byli předem vytipováni tak, aby posuzovaný vzorek obsahoval proporční 
zastoupení jak městských, tak i venkovských obyvatel v daném regionu. 

Tato sonda do frazeologické kompetence podle dosaženého stupně vzdělání mo-
ravskoslezských obyvatel byla realizována v průběhu roku 2019 formou didaktického 
testu a zúčastnilo se jí celkem 390 osob z tohoto kraje. Tito respondenti byli rozděleni 
do tří skupin (130 respondentů z každé skupiny obyvatel). Do první z nich byly zařa-
zeny osoby se základním vzděláním či bez vzdělání1, do druhé pak osoby se středním 

                                                      
1 Do této první skupiny byli zařazeni respondenti s ukončeným či neukončeným základním vzděláním 
v ČR odpovídajícímu primárnímu vzdělávání ISCED 100 a nižšímu sekundárnímu vzdělávání ISCED 
244 podle aktuálního schématu vzdělávacího systému ČR, tedy platného pro škol. či akadem. rok 
2018/2019. 
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vzděláním s výučním listem či maturitní zkouškou2 a třetí skupinu tvořili respondenti 
s vysokoškolským vzděláním ukončeným titulem Bc., Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr, 
MDDr., MVDr. apod.3  

Rozložení respondentů mužského a ženského pohlaví bylo rovnoměrné – rovno-
měrnost byla ověřena chí-kvadrát testem dobré shody a významné odchylky od rovno-
měrného rozložení prokázány nebyly (p = 0,518). V celkovém složení 51 % žen a 49 % 
mužů pak tito respondenti posuzovali soubor 80 FJ v češtině jako ve svém mateřském 
jazyce z hlediska znalosti či neznalosti konkrétní FJ (aktivní znalost – pasivní znalost – 
neznalost) a s ohledem na BP příslušné FJ (identifikace FJ BP). 

2.2 Metoda zkoumání a způsob realizace sondy 
Prostřednictvím didaktického testu, který zahrnoval 80 FJ (biblických internacio-

nalismů), jsme ověřovali, zda jsou osoby z našeho výzkumného vzorku schopny na zá-
kladě své vlastní zkušenosti posoudit příslušný vzorek FJ BP z hlediska jeho užívání.  

Respondenti vybírali jednu z pěti možností na třech úrovních: 1A – znám, použí-
vám, umím vysvětlit význam, přičemž museli uvést přesný význam FJ, 1B – znám, po-
užívám, neumím vysvětlit, 2A – znám, nepoužívám, umím vysvětlit, přičemž měli za 
úkol přesně vyložit význam FJ, 2B – znám, nepoužívám, neumím vysvětlit, 3 – neznám. 
V těch případech, kdy respondent zařadil posuzovanou FJ BP do kategorie 1A či 2A, 
avšak její význam uvedl nesprávně, byla pak tato FJ BP přesunuta na úroveň 1B či 2B, 
v níž pak byla při zpracování výsledků sondy i hodnocena. 

Aby mohly být výsledky z českého prostředí dále konfrontovány se závěry již reali-
zovaných mezinárodních šetření, bylo zapotřebí přistoupit ke zjišťování frazeologické 
kompetence obyvatel v Moravskoslezském kraji v naší sondě také dichotomicky, 
a proto jsme použili metodiku vypracovanou hlavní řešitelkou zahraničního projektu 
                                                      
2 Jde o vyšší sekundární vzdělávání ISCED 344 zahrnující střední všeobecné vzdělávání s maturitou (čtyř-
leté studium, event. osmileté či šestileté), ISCED 345 obsahující střední odborné vzdělávání s maturitou 
(čtyřleté studium), ISCED 353 či 352 s výučním listem (tříleté či dvouleté studium). Vzhledem k tomu, 
že ani jeden respondent z našeho vzorku nebyl absolventem středního odborného vzdělávání se závěrečnou 
zkouškou (dvouleté či jednoleté studium) v rámci ISCED 353/253, není tento typ vzdělání v našem textu 
uveden. Do této druhé skupiny byli zahrnuti také respondenti, kteří absolvovali nástavbové studium s ma-
turitou (dvouleté studium) v rámci Post-sekundárního vzdělávání ISCED 354 po ukončení středního od-
borného vzdělávání s výučním listem. 
3 Jde o skupinu respondentů spadajících do terciálního vzdělávání ISCED 5, 6, kteří jsou absolventy oborů 
bakalářských – ISCED 645 (tříleté až čtyřleté studium). Dále pak měli být do této skupiny začleněni také 
absolventi vyšších odborných škol – ISCED 655 (tříleté či tří a půlleté studium), kteří však součástí našeho 
vzorku nebyli. Dále se jednalo o absolventy vysokých škol oborů magisterských nestrukturovaných – 
ICSED 746 (čtyřleté až šestileté studium s tituly Mgr., MgA., MUDr., MDDr.) či magisterských po ukon-
čení bakalářského studia – ISCED 747 (studium jednoleté až tříleté s tituly Mgr., MgA., Ing., Ing. arch.). 
Do této skupiny měli být zařazeni také absolventi tříletých či čtyřletých doktorských programů s tituly 
Ph.D., event. i starším CSc., kteří se však v našem vzorku nevyskytli. 
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Danou Balákovou (Baláková, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, srov. také Kováčová, 
2011, 2012, 2013, 2015, 2017).  

U všech tří skupin obyvatel rozdělených podle jejich dosaženého vzdělání jsme pak 
ve zkoumaném regionu sledovali jednak frazeologickou kompetenci v širším smyslu, 
tedy z hlediska aktivního užívání FJ BP v úzu (včetně pasivní znalosti), avšak bez po-
souzení její správné sémantické interpretace (první fáze výzkumu), jednak frazeologic-
kou kompetenci v užším smyslu, tedy tzv. frazeosémantickou kompetenci, jež 
představuje vyšší stupeň frazeologické kompetence a odráží hlubší úroveň znalosti za-
hrnující adekvátní sémantickou interpretaci FJ BP (druhá fáze výzkumu). 

Dalším kritériem, a to v rámci třetí fáze výzkumu, bylo posoudit 80 FJ BP na ose 
centrum/jádro – postcentrum – periférie se záměrem určit živost jednotlivých FJ BP 
z předloženého souboru. Při stanovení hraničních (procentuálních) hodnot těchto tří 
oblastí různého výskytu FJ BP jsme vycházeli ve shodě s autory mezinárodních projektů 
ze součtu odpovědí 1AB a 2AB. Stejně jako obdobně orientovaná zahraniční frazeolo-
gická šetření byly do prvního pásma zahrnuty FJ BP odpovídající centru frazeologic-
kého úzu respondentů v procentuálním rozpětí 100–76 %, v pásmu druhém (zvaném 
postcentrum) se odráželo rozpětí 75–51 % a do posledního pásma byly řazeny FJ BP 
s hodnotou 50–0 %, tedy frazémy nacházející se na periférii či na úplném okraji fraze-
ologického úzu respondentů (viz obr. č. 1).  

Menší rádius hraničních hodnot mezi prvními dvěma pásmy oproti dvojnásobné 
hodnotě periferní oblasti vycházel z aktuálních výsledků a hodnocení FJ BP již dříve 
realizovaných sond a výzkumů, které respondenti v didaktickém testu označili, neboť 
v komunikaci všech námi oslovených respondentů (tedy jak osob se základním vzdělá-
ním či bez vzdělání, nebo obyvatel se středním vzděláním – s výučním listem či matu-
ritní zkouškou, tak i u jedinců vysokoškolsky vzdělaných s tituly Bc., Mgr. Ing. atd.) se 
pásmo periférie z hlediska exponovanosti FJ BP jeví podstatně širší než další dva typy 
pásem. Jde tedy o všechny FJ BP, jež nepřekročily 50% hranici součtu odpovědí 1AB 
a 2AB a zároveň ani nepřesáhly hodnotu 10 % v kategorii 1AB (srov. Baláková, 2013, 
Baláková, Kováčová 2017). 

Pásma FJ BP 
(obr. č. 1) 

 

periférie

postcentrum

centrum
(jádro)
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Metodou komparativní analýzy jsme pak zjištěné výsledky a konkrétní data z na-
šeho šetření navzájem porovnali mezi všemi třemi skupinami obyvatel ve zkoumaném 
kraji. Metody matematicko-statistické, které úzce souvisejí s experimentálními, nám 
umožnily kvantifikovat zjištěná data, a tak přispět k objektivizaci poznání a vyvozených 
závěrů. 

2.3 Výsledky sondy  
Nejprve vyhodnotíme dosažené výsledky z první části sondy, jejímž cílem bylo 

porovnat živost FJ BP a zjistit jejich preferenční využitelnost v současné češtině, a to na 
základě frazeologické kompetence všech tří skupin obyvatel trvale žijících v Moravsko-
slezském kraji podle jejich dosaženého vzdělání. Pro přehlednost jsou v následující tab. 
č. 1 uvedeny získané hodnoty z této první části sondy. 

Frazeologická kompetence obyvatel v Moravskoslezském kraji 
(tab. č. 1)  

1 AB 
(aktivní znalost) 

2 AB 
(pasivní znalost) 

3 
(neznalost) 

Osoby se zákl. vzděláním či 
bez vzdělání 

 8 % 12 % 80 % 

Osoby se střed. vzděláním  15 % 17 % 68 % 

Osoby s vysokoškol. vzdělá-
ním  

21 % 32 % 47 % 

CELKEM (zaokr.) 15 % 20 % 65 % 

Výsledky našeho šetření s cílem posoudit u všech tří skupin osob frazeologickou 
kompetenci v širším smyslu prokázaly na jedné straně poměrně velké rozdíly mezi mo-
ravskoslezskými obyvateli s ohledem na jejich dosažené vzdělání a na straně druhé fakt, 
že vysokoškolsky vzdělané osoby předčí nejen občany se základním vzděláním či bez 
jakéhokoliv vzdělání, ale i všechny námi oslovené středoškoláky. Lze tedy konstatovat, 
že ve frazeologické kompetenci obyvatel v Moravskoslezském kraji se velmi výrazně od-
ráží jejich vzdělanost. 

Pro konkrétní představu jsme do následující tab. č. 5 uvedli deset nejužívanějších 
FJ BP z posuzovaného souboru s procentuálně vyjádřenou hodnotou (řazeno sestupně 
od nejvyšších hodnot) u všech tří sledovaných skupin v tomto kraji. 
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Aktivně užívané FJ BP všemi skupinami respondentů v Moravskoslezském kraji 
(tab. č. 5) 

 1. 42. (jako) v sedmém nebi (být, cítit se)  99,4 % 

 2. 51. Zakázané ovoce nejvíc chutná. 98,4 % 

 3. 13. otevřít oči komu 97,1 % 

 4. 26. Kdo hledá, najde. 96,8 % 

 5. 46. Oko za oko, zub za zub. 94,0 % 

 6. 25. skřípat zuby 91,3 % 

 7. 11. rvát/trhat si vlasy 89,5 % 

 8. 03. Neházejte perly sviním. 87,8 % 

 9. 80. Kdo druhému jamu kopá, sám do ní padá. 83,1 % 

10. 01. od Adama 81,6 % 

Porovnáme-li prvních deset nejužívanějších FJ BP u všech tří skupin obyvatel 
v Moravskoslezském kraji, je patrné, že pouze tři FJ BP se opakují (č. 42 (jako) v sed-
mém nebi (být, cítit se), č. 51 Zakázané ovoce nejvíc chutná, 80. Kdo druhému jamu 
kopá, sám do ní padá), zatímco pět FJ BP (46. Oko za oko, zub za zub, č. 3 Neházejte 
perly sviním, č. 26 Kdo hledá, najde, č. 11 rvát/trhat si vlasy, č. 25 skřípat zuby) vyu-
žívají jen respondenti se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Dvě FJ BP (č. 1 
od Adama a č. 46 Oko za oko, zub za zub pak aktivně uplatňují při komunikaci pouze 
vysokoškolsky vzdělaní respondenti. U skupiny středoškoláků a vysokoškoláků se pak 
velmi často vyskytují stejné FJ BP a rozdíl je jen v jejich pořadí. 

V konfrontaci např. s naším mezigeneračním šetřením realizovaným před nedáv-
nem mezi učiteli primárních škol ve všech regionech ČR (blíže viz Šindelářová, 2017a, 
2017b) se ukazuje, že mnohé FJ BP z posuzovaného vzorku se aktivně používají i v Mo-
ravskoslezském kraji a odlišují se jen svým pořadím. Např. mezi osm nejčastěji užíva-
ných patří z výše uvedených FJ BP v tab. č. 5 kromě dvou (č. 10. Vlasy hrůzou 
vstávaly/se ježily na hlavě a č. 16. sloužit dvěma pánům) všechny.  

V návaznosti na naše výzkumné sondy z uplynulých let se projevila shoda také 
v tom, že se mezi našimi respondenty ve zkoumaném regionu nevyskytla ani jedna 
osoba, jež by alespoň pasivně neznala některou z těchto FJ BP: č. 80. Kdo druhému 
jamu kopá, sám do ní padá, č. 51 Zakázané ovoce nejvíc chutná, č. 10 Vlasy hrůzou 
vstávaly/ježily se na hlavě, č. 12 Všechno má (chce) svůj čas, č. 26 Kdo hledá, najde, 
č. 42 (jako) v sedmém nebi (být, cítit se), č. 46 Oko za oko, zub za zub, č. 1 od Adama, 
č. 5 na věky věků, č. 2 alfa a omega. 
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Do následující tab. č. 6 jsme na ukázku zaznamenali deset nejméně známých FJ BP 
s procentuální hodnotou zastoupení počtu respondentů, kteří představují všechny tři 
skupiny obyvatelstva podle dosažené úrovně vzdělání v Moravskoslezském kraji (řazeno 
sestupně od nejvyšší hodnoty uvedené v procentech). 

Nejméně známé FJ BP u všech skupin respondentů v Moravskoslezském kraji 
(tab. č. 6) 

 1. 79. Šupiny spadly/padaly z očí komu. 9,7 % 

 2. 73. trubka/pozoun z Jericha  7,9 % 

 3. 69. třicet stříbrných 6,3 % 

 4. 57. setřást prach ze svých nohou  5,1 % 

 5. 52. kost z kostí, tělo z těla koho 3,9 % 

 6. 53. posílat koho od Heroda k Pilátovi/od Piláta k Herodovi 3,1 % 

 7. 70. vidět smítko v cizím oku (a nevidět břevno ve svém) 2,8 % 

 8. 31. obr (kolos) na hliněných nohách 1,9 % 

 9. 35. přispět svou hřivnou  1,5 % 

10. 48. prst B(b)oží 0,7 % 

Z výše uvedeného pořadí posledních deseti FJ BP v tabulce č. 6 lze usuzovat, že 
téměř identické FJ BP jsou dnes všem skupinám obyvatel v Moravskoslezském kraji 
buď již zcela neznámé, nebo jen velmi málo známé.  

Shoda se projevila u těchto pěti FJ BP: č. 31 obr (kolos) na hliněných nohách, č. 53 
posílat koho od Heroda k Pilátovi/od Piláta k Herodovi, č. 70 vidět smítko v cizím oku 
(a nevidět břevno ve svém), č. 73 trubka/pozoun z Jericha, č. 79 Šupiny spadly/padaly 
z očí komu.  

Nepatrné odlišnosti byly zaznamenány pouze u první skupiny obyvatel při hodno-
cení tří FJ BP, a to č. 48 prst (B)boží, č. 57 setřást prach ze svých nohou a č. 35 přispět 
svou hřivnou, u dalších dvou skupin obyvatelstva pak při hodnocení jediné FJ BP 
s č. 69 třicet stříbrných. 

Třetí úroveň odhaluje počet a procentuální podíl respondentům neznámých FJ BP, 
jež dosahuje u první skupiny obyvatel ve zkoumaném regionu (bez vzdělání nebo jen se 
základní školou) 80 % z našeho souboru FJ BP, zatímco u středoškoláků je to už jen 
68 % a u vysokoškolsky vzdělaných pouze 47 %. 

Pro srovnání a lepší představu uveďme i výsledky respondentů z dalších krajů na 
Moravě, tedy Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského (viz tab. č. 2 až 4). 
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Frazeologická kompetence obyvatel v Jihomoravském kraji 
(tab. č. 2) 

 
1 AB 
(aktiv. znalost) 

2 AB 
(pasiv. znalost) 

3 
(neznalost) 

Osoby se zákl. vzděláním či 
bez vzdělání 

11 % 17 % 72 % 

Osoby se střed. vzděláním  19 % 23 % 58 % 

Osoby s vysokoškol. vzdělá-
ním  

28 % 37 % 35 % 

CELKEM (zaokr.) 19 % 26 % 55 % 

Frazeologická kompetence obyvatel v Olomouckém kraji 
(tab. č. 3) 

1 AB 
(aktiv. znalost) 

2 AB 
(pasiv. znalost) 

3 
(neznalost) 

Osoby se zákl. vzděláním či 
bez vzdělání 

10 % 16 % 74 % 

Osoby se střed. vzděláním  18 % 21 % 61 % 

Osoby s vysokoškol. vzdělá-
ním  

26 % 35 % 39 % 

CELKEM (zaokr.) 18 % 24 % 58 % 

Frazeologická kompetence obyvatel ve Zlínském kraji 
(tab. č. 4) 

 
1 AB 
(aktiv. znalost) 

2 AB 
(pasiv. znalost) 

3 
(neznalost) 

Osoby se zákl. vzděláním či 
bez vzdělání 

  9 % 15 % 76 % 

Osoby se střed. vzděláním  17 % 19 % 64 % 

Osoby s vysokoškol. vzdělá-
ním  

23 % 33 % 44 % 

CELKEM (zaokr.) 16 % 22 % 62 % 
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Při konfrontaci výsledných hodnot z první fáze sondy lze konstatovat, že se v rámci 
jednotlivých moravských krajů umístili nejlépe respondenti z Jihomoravského kraje. 

Zatímco celkově jen 15 % obyvatel z Moravskoslezského kraje, 16 % osob z kraje 
Zlínského, 18 % z kraje Olomouckého a 19 % z kraje Jihomoravského užívá tematicky 
vymezené FJ BP aktivně (FJ BP označené na úrovni 1A a 1B), tak 20 % respondentů 
z Moravskoslezského kraje se ve srovnání s 22 % respondentů z kraje Zlínského, s 24 % 
z kraje Olomouckého a 26 % z kraje Jihomoravského hlásí k pasivní znalosti (FJ BP 
označené na úrovni 2A a 2B). Celkem 65 % osob z Moravskoslezského kraje na rozdíl 
od 62 % osob z kraje Zlínského, 58 % z kraje Olomouckého a 55 % z kraje Jihomo-
ravského označilo posuzované FJ BP jako neznámé, tedy jako úroveň 3 (viz v tab. č. 1 
až č. 4).  

I když se respondenti z Jihomoravského kraje ocitli na nejvyšším místě v naší sondě, 
což se dalo předpokládat i vzhledem k tomu, že zde žije nejvíce moravských obyvatel 
a Brno se jako město poměrně výrazně odlišuje od ostatních měst a krajů na Moravě 
i svou vzdělanostní strukturou, neboť v současnosti představuje asi nejvýznamnější cen-
trum vysokého školství v dané oblasti a i sídlo mnoha dalších vzdělávacích institucí, lze 
konstatovat, že až tak markantní rozdíly mezi ním a dalšími třemi moravskými kraji 
prokázány nebyly. Druhé pořadí totiž patří obyvatelům z kraje Olomouckého, kteří se 
od Jihomoravanů lišili celkově jen v aktivní znalosti souboru FJ BP o 1 %, v pasivní 
znalosti pak o 2 % a v neznalosti o 3 %. Obdobně i na třetím místě se respondenti ze 
Zlínského kraje od prvního v pořadí pohybovali v rámci aktivní znalosti příslušného 
souboru s celkovým rozdílem jen o 3 % horším, v rámci pasivní znalosti pak byl jejich 
výsledek nižší o 4 %.  

Nejmarkantnější rozdíl mezi umístěním na prvním a posledním místě mezi námi 
oslovenými respondenty na Moravě se projevil až při posuzování neznalosti předlože-
ného vzorku FJ BP, kdy obyvatelé Moravskoslezského kraje prokázali v naší sondě 
o 10 % nižší neznalost než respondenti z kraje Jihomoravského. Rozdíly v neznalosti 
příslušného vzorku FJ BP mezi jednotlivými moravskými kraji se však pohybovaly 
v rozmezí 3–4 %, takže také nebyly příliš velké. Zároveň je však zapotřebí upozornit na 
konkrétní dosažené výsledky mezi skupinami obyvatel jednotlivých moravských krajů 
na základě jejich dosaženého vzdělání, kdy např. u osob vysokoškolsky vzdělaných činil 
max. rozdíl v neznalosti 12 %, u středoškoláků 10 % a u jedinců se základním vzdělá-
ním či bez vzdělání 8 %. 

Porovnáme-li frazeologickou kompetenci všech námi oslovených respondentů na 
Moravě (blíže viz Šindelářová, 2020), lze konstatovat, že celkově nejlepších výsledků 
dosáhla ve všech moravských krajích poslední skupina osob s vysokoškolským vzdělá-
ním, což jsme také předpokládali. Celkem 25 % z nich používá vybraný soubor FJ BP 
aktivně, což je o 12 % více než u respondentů se středním vzděláním a o 15 % více než 



 

125 
 

u první skupiny (nevzdělaných či jen se základním vzděláním). Logicky pak byla pro-
kázána i nejnižší neznalost FJ BP u vysokoškolsky vzdělaných respondentů (u 41 %) 
a nejvyšší u první skupiny se základním nebo žádným vzděláním (76 %). U osob se 
středním vzděláním se projevila 63% neznalost, což bylo o 13 % méně než u obyvatel 
nevzdělaných nebo jen se základním vzděláním a o 22 % více než u vysokoškoláků.  

Na základě konfrontace těchto dat lze konstatovat, že získané hodnoty svědčí o po-
měrně dobré znalosti posuzovaného souboru FJ BP u třetí skupiny našich respondentů 
ze všech čtyř moravských krajů v ČR, neboť u nich celkově převažuje pasivní znalost 
nad aktivním užíváním a aktivní či pasivní znalost nad neznalostí, což jsme také před-
pokládali, a to i s ohledem na naše již dříve realizovaná šetření mezi vysokoškolsky vzdě-
lanými osobami (srov. např. Šindelářová, 2012, 2013, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b; 
Baláková, Šindelářová, 2015, 2018).  

To však podle celkového hodnocení neplatí u 1. skupiny obyvatel (se základním 
vzděláním či bez vzdělání) a u 2. skupiny respondentů (středoškolsky vzdělaných), ne-
boť jejich neznalost souboru 80 FJ BP je natolik vysoká, že u 1. skupiny zcela převažuje 
(o 51 %) nad jejich aktivní i pasivní znalostí a u 2. skupiny je o 26 % vyšší než jejich 
aktivní i pasivní znalost, což jsme však nepředpokládali. 

Dále se pokusíme vyhodnotit dosažené výsledky z druhé části sondy, jejímž cílem 
bylo odhalit, které FJ BP se nacházejí v jádru, centru či postcentru (názorně viz na obr. 
č. 1).  

Ze získaných hodnot o FJ BP z celého posuzovaného souboru, které se ocitly v cen-
trálním pásmu/v jádru (celkem 29 FK BP) z pohledu všech tří skupin obyvatelstva ve 
zkoumaném regionu, uvedeme ukázkově v sestupném pořadí jen prvních deset 
(všechny s hodnotou 100 %): č. 1 od Adama, č. 5 na věky věků, č. 9 návrat ztrace-
ného/marnotratného syna, č. 10 Vlasy hrůzou vstávaly/se ježily na hlavě, č. 12 Všechno 
má (chce) svůj čas, č. 25 skřípat zuby, č. 26 Kdo hledá, najde, č. 42 (jako) v sedmém 
nebi (být, cítit se), č. 46 oko za oko, zub za zub a č. 51 Zakázané ovoce nejvíc chutná. 

Kvantitativní statistické vyhodnocení souboru FJ BP tvořících jádro frazeologické 
kompetence však nelze usouvztažňovat s kvalitativním hlediskem, jež se projevuje mí-
rou aktivního užívání FJ, což dokazují z jedné strany jak čeští, slovenští a němečtí re-
spondenti, tak na straně druhé pak i ruští vysokoškoláci v mezinárodním srovnání (srov. 
Kováčová, 2013). Tuto skutečnost nevyvracejí ani výsledky prokázané u všech generací 
pedagogů primárních škol v České republice (srov. Šindelářová, 2017a, 2017b). 

Poscentrum tvoří u první skupiny obyvatel (se základním vzděláním či bez vzdě-
lání) z našeho vzorku obyvatel trvale žijících v Moravskoslezském kraji celkem 15 FJ 
BP, u druhé skupiny středoškolsky vzdělaných obyvatel pak 22 FJ BP a u vysokoško-
láků 40 FJ BP. K prvním deseti FJ BP z předloženého souboru napříč všemi třemi sku-
pinami moravskoslezského obyvatelstva patří tyto: č. 76 Pohár/číše trpělivosti 



 

126 
 

přetekl/přetekla (71,3 %), č. 62 umývat si ruce (70,7 %), č. 69 třicet stříbrných 
(68,8 %), č. 44 kulhat na obě nohy (64,1 %), č. 49 stavět/postavit na písku co (61,4 %), 
č. 21 vypustit duši (55,9 %), č. 78 jako jeden muž (52,6 %), č. 14 hlas volajícího na 
poušti (51,9 %), č. 68 sůl země/být solí země (51,7 %) a č. 48 prst B(b)oží (51,5 %). 

Na periférii se pak z pohledu první skupiny respondentů (bez vzdělání či se základní 
školou) nachází 52 FJ BP, u středoškoláků 39 FJ BP a u vysokoškolsky vzdělaných re-
spondentů pak 10 FJ BP (celkově ze všech tří skupin obyvatel podle dosaženého vzdě-
lání). Na ukázku uvedeme prvních pět v sestupném pořadí: č. 19 jíst ze stromu poznání 
(2,9 %), č. 57 setřást prach ze svých nohou (2,8 %), č. 79 Šupiny spadly/padaly z očí 
komu (1,9 %), č. 52 kost z kostí, tělo z těla koho (1,7 %) a č. 70 vidět smítko v cizím 
oku (a nevidět břevno ve svém) (0,9 %). 

Získané hodnoty z naší druhé fáze šetření tedy jednoznačně prokazují, že u obyva-
telstva trvale žijícího v Moravskoslezském kraji převažuje u druhé a třetí skupiny posta-
vení centra nad oběma dalšími typy, zatímco respondenti z první skupiny řadí nejvyšší 
počet FJ BP z předloženého souboru na periférii.  

Poslední (třetí) fází naší sondy bylo zjistit, do jaké míry si obyvatelé v Moravsko-
slezském kraji uvědomují či neuvědomují biblický původ předloženého vzorku FJ, při-
čemž to, že všech 80 posuzovaných FJ bylo BP, respondenti před vyplněním 
didaktického testu nevěděli. Procentuální vyjádření získaných hodnot u všech tří sku-
pin je znázorněno v grafu č. 1. 
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Škála procentuálního rozptylu se pohybovala u 1. skupiny obyvatel v Moravsko-
slezském kraji v rozmezí od 0 % až do 99 %, u 2. a 3. skupiny pak od 1,6 % do 100 %, 
což je důkazem toho, že středoškoláci a vysokoškoláci si na rozdíl od 1. skupiny v pod-
statně vyšší míře uvědomují BP FJ a spojují i vyšší počet FJ z našeho vzorku s Biblí. 

K deseti FJ s nejnižším procentuálním hodnocením podle BP u všech tří skupin 
obyvatelstva na zkoumaném území patří tyto: č. 80 Kdo druhému jamu kopá, sám do 
ní padá (15,5 %), č. 79 Šupiny spadly/padaly z očí komu (14,9 %), č. 25 skřípat zuby 
(14,1 %), č. 44 kulhat na obě nohy (14,0 %), č. 27 ani písmenko, ani čárka, ani ň 
(12,4 %), č. 36 smést z povrchu zemského (ze země) koho, co (11,1 %), č. 41 dvojsečná 
zbraň/dvojsečný meč (9,9 %), č. 37 tváří v tvář (9,3 %), č. 10 Vlasy hrůzou vstávaly/se 
ježily na hlavě (8,1 %) a č. 78 jako jeden muž (6,1 %).  

Mezi deset nejvýše hodnocených našimi respondenty pak řadíme tyto FJ BP: č. 4 
Miluj svého bližního jako sebe samého (100 %), č. 74 nevěřící T(t)omáš (92,1 %), 
č. 32 v rouše (v rouchu) Adamově/Evině (88,4 %), č. 6 Víra hory přenáší (86,1 %), 
č. 48 prst B(b)oží (85,5 %), č. 9 návrat ztraceného/marnotratného syna (83,9 %), č. 73 
trubka/pozoun z Jericha (82,0 %), č. 43 mezi nebem a zemí (80,8 %), č. 65 S(s)odoma 
(a) G(g)omora (80,5 %) a č. 19 jíst ze stromu poznání (80,3 %). 

Celkové výsledky při určování FJ BP jsou u všech skupin obyvatel trvale žijících 
v Moravskoslezském kraji důkazem toho, že nejvíce respondentů (nad 80 %) se shodlo 
na BP u sedmi FJ (FJ č. 4, 74, 48, 32, 9, 6 a 73), zatímco u ostatních FJ z posuzovaného 
souboru bylo jejich hodnocení z hlediska BP často zcela odlišné. 

Porovnáme-li totiž blíže všechny tři skupiny respondentů s ohledem na uvědomo-
vání si BP jednotlivých FJ zaznamenaných v pořadí 1 až 10 z předloženého souboru, 
docházíme ke zjištění, že u řady FJ se názory jednotlivých respondentů plně shodují, 
zatímco u některých FJ jsou zcela rozdílné. Jedná se např. o FJ č. 4 Miluj svého bližního 
jako sebe samého, č. 6 Víra hory přenáší. č. 19 jíst ze stromu poznání, č. 32 v rouše 
(v rouchu) Adamově/Evině, č. 74 nevěřící T(t)omáš či č. 65 S(s)odoma (a) G(g)omora, 
které pokládá většina našich respondentů správně za biblické, zatímco BP ve FJ č. 33 
nést svůj kříž, č. 43 mezi nebem a zemí nebo č. 73 trubka/pozoun z Jericha pak většina 
zástupců 1. skupiny nenachází vůbec.  

Nejlepších výsledků v této části sondy dosáhli celkově v rámci zkoumaného kraje 
zase vysokoškolsky vzdělaní jedinci, a to především ti nejstarší, kteří si pravděpodobně 
i pod vlivem své výchovy ke křesťanskému náboženství v dětském období uměli pří-
slušné FJ pocházející z Bible vybavit. Za zajímavé zjištění považujeme to, že podstatně 
méně úspěšní pak byli mladší zástupci z 2. a 3. skupiny středoškoláků a vysokoškoláků, 
kteří začali chodit do školy koncem 50. let 20. století, tedy v době bývalého Českoslo-
venska a socialisticky orientovaného školství, jež se vyznačovalo svým „specifickým“ 
vztahem ke všemu, co souviselo s Biblí. 
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Všechny získané hodnoty z frazeologického šetření realizovaného ve všech čtyřech 
moravských krajích v ČR pak shodně prokazují, že 3. skupina vysokoškolsky vzděla-
ných respondentů je celkově lépe vybavena frazeologickou i frazeosémantickou kompe-
tencí než ostatní zástupci zbývajících dvou skupin, kteří nezískali žádné vzdělání, nebo 
jen základní či středoškolské. 

3 Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že výsledky z naší sondy realizované u obyvatel trvale ži-
jících v Moravskoslezském kraji prokázaly, že mnohé FJ z posuzovaného souboru FJ BP 
jsou z hlediska svého postavení na ose centrum – postcentrum – periférie pro všechny 
tři skupiny obyvatelstva (podle dosaženého vzdělání) shodné nebo velmi podobné. Sou-
bor příslušných FJ BP internacionálního charakteru, které se nacházejí u všech tří vy-
braných skupin v centrálním postavení, jsou pak důkazem toho, že tyto FJ BP jsou 
i v současné komunikaci nejen na území Moravskoslezského kraje, ale i v dalších regio-
nech ČR (blíže viz Šindelářová, 2021) stále živé, a proto by se mohly stát součástí např. 
frazeologického minima jak při výuce češtiny jako jazyka mateřského, tak i češtiny jako 
jazyka cizího či druhého. 

Získané údaje z našeho šetření nejen z moravskoslezského regionu, ale i z celého 
území ČR pak ve shodě se závěry autorů zahraničních frazeologických sond z prostředí 
ruského, německého a slovenského potvrzují, že adekvátní úroveň frazeologického 
(a tedy i specifického jazykového) vědomí předpokládající přesnou a správnou znalost 
významu konkrétní FJ nemusí být nutnou podmínkou úspěšné komunikace, neboť ro-
dilý mluvčí dokáže na základě svého jazykového (a v jeho rámci i frazeologického) po-
vědomí použít FJ vhodným a přijatelným způsobem, k čemuž mu velmi často postačí 
jen povrchová sémantická znalost příslušné FJ (srov. Kováčová, 2012, s. 686). 

Věříme, že uvedený přehled o výsledné úrovni frazeologické kompetence se zamě-
řením na biblickou frazeologii u obyvatel Moravskoslezského kraje poslouží nejen ke 
konfrontaci sledovaných jevů na celém území ČR, nýbrž povede i k vytvoření představy 
v nadnárodním měřítku o současném společném jádru nebo periférii biblických FJ in-
ternacionálního charakteru, a to na základě jejich živosti v aktivním a pasivním frazeo-
logickém úzu dnešních obyvatel, včetně uvědomění si původu FJ ve vztahu k Bibli. 
Znalost a chápání FJ BP internacionálního charakteru na českém území by mělo přispět 
i k obecnějším závěrům v souvislosti se sledováním frazeologické kompetence a fondu 
biblických internacionalismů v povědomí celé evropské populace v dnešní moderní době.  
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Zároveň jsme také přesvědčeni o tom, že prostřednictvím frazeologické kompe-
tence lze sledovat i celkovou úroveň národní vzdělanosti4. Výsledky našeho šetření totiž 
zcela jasně prokázaly, že znalost a chápání konkrétních FJ BP a na tomto fondu sledo-
vaná frazeologická a frazeosémantická kompetence dnešních obyvatel ČR (blíže viz Šin-
delářová, 2020, 2021) je značnou měrou ovlivněna dosaženým stupněm jejich vzdělání. 
Sledování pohybu souboru FJ BP na ose centrum – periférie a způsoby užití FJ BP při 
komunikaci patří i v současnosti k produktivním přístupům, jimiž lze sledovat vývojové 
tendence příslušného jazyka v širších vztazích. 

Výsledky a závěry takto nebo podobně zaměřených sond pak mohou odhalit jak 
specificky národní, tak i širší kulturologické a integrační tendence v současné Evropě. 
Tím mohou přispět nejen k rozvoji frazeologické kompetence při osvojování jazyků 
mateřských, ale i cizích.  

Věříme, že nejen tato sonda, ale i další obdobné výzkumy potvrdí, že dynamika 
frazeologického fondu je i v současnosti stále natolik proměnlivá, že je zapotřebí věno-
vat jejímu synchronnímu zkoumání z různých aspektů stále větší pozornost nejen v mě-
řítku národním, ale i mezinárodním. 

Summary 

On the Research of Biblical Phraseology and Phraseological Competence 
of the Inhabitants in the Moravian-Silesian Region 

The aim of the study is to present the partial results of research focused on the level of 
phraseological competence of today's inhabitants of the Moravian-Silesian region with 
regard to their education level. 80 phraseological units of biblical origin were evaluated, 
which reflect not only national, but also European realities. The study population was 
divided into three groups according to the level of education: (a) with basic education 
or without education, b) with secondary education with certificate or final exams, 
c) with university education completed by a bachelor, master or engineering degree). 
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FILMOVÉ HLÁŠKY NA ROZCESTÍ? 

Jiří HASIL  
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; Univerzita Jana Evangelisty  
Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

Autor se v příspěvku zabývá problematikou tzv. filmových hlášek, které chápe jako sou-
část parémií a tedy i frazeologie a idiomatiky. Pokouší se filmové hlášky definovat 
a hledá jejich místo v soustavě útvarů českého národního jazyka. Uvádí i příklady prag-
matického popisu vybraných filmových hlášek.  

1 Fenomén filmové hlášky v současné české  
jazykové situaci 

Již delší čas se zabýváme kulturním a jazykovým jevem, který běžní uživatelé čes-
kého národního jazyka spontánně nazvali „filmovou hláškou“. Není to jev zcela nový, 
ale česká jazykověda mu začala věnovat pozornost až v posledních letech.  

A hned v úvodu uveďme, že sousloví filmová hláška je mnohými lingvisty odmítáno 
pro svůj slangový nádech (svou roli zde jistě hraje i to, že toto sousloví pochází z laic-
kého prostředí a nebylo definováno lingvisty). Částečně s tímto názorem souhlasíme, 
ale dosud se nám nepodařilo pro tento fenomén současné jazykové situace najít vhod-
nější označení, jež bychom mohli přijmout jako lingvistický termín. Nezbývá nám nic 
jiného, než „vzít filmovou hlášku na milost“ a sousloví filmová hláška přijmout jako 
lingvistický termín.  

1.1 Definování termínu filmová hláška 
Definovat filmovou hlášku jsme se pokusili jednak pro potřeby internetového por-

tálu Abeceda českých reálií (Hasil, Gladkova, 2020), jednak ve dvou článcích publiko-
vaných v roce 2021 (Hasil, 2021a; Hasil, 2021b). K definici filmové hlášky přispěly 
i naše dvě diplomantky z Ústí nad Labem (Jebavá, 2021; Havlíčková, 2021).  

Kristina Jebavá přistoupila k filmovým hláškám z pohledu teorie memů a chápe je 
jako jazykové memy, které se šíří mezi uživateli jazyka obdobně jako viry. Memy jsou 
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neovladatelné a neumlčitelné a šíří se komunikací mezi generacemi. Svá tvrzení opírá 
o svůj výzkum i o výzkum Nikoly Havlíčkové. K obdobným závěrům jsme dospěli i my 
v průzkumu, v němž jsme zjišťovali, zda současní studenti katedry bohemistiky PF 
UJEP filmové hlášky znají a užívají v běžné komunikaci.  

Filmové hlášky je možno zkoumat i z pohledu etnolingvistiky a chápat je jako 
zvláštní druh kulturémů. Uveďme v této souvislosti, že existence filmových hlášek je 
přímo podmíněna existencí filmového umění a popularitou některých filmových děl. 
Svou roli zde hrají i televizní stanice, které některé filmy často, ba velmi často, reprízují 
(Vánoce a další sváteční dny si dnes jen těžko dovedeme přestavit bez reprízování Tří 
oříšků pro Popelku, bez Pyšné princezny, Černých baronů či filmových adaptací Haš-
kova románu o Švejkovi). Obdobnou roli hrají i televizní seriály (např. Nemocnice na 
kraji města).  

Pokusme se ale filmovou hlášku definovat jako fenomén lingvistický. 

1.2 Lingvistická definice filmové hlášky 
Vyjděme z toho, jak jsme s Hanou Gladkovou definovali filmovou hlášku pro in-

ternetový portál Abeceda českých reálií: „Filmovou hláškou rozumíme citát užitý pri-
márně ve filmech, které můžeme hodnotit jako kultovní: jsou všeobecně známé 
a oblíbené, kladně přijímané všemi generacemi (nebo alespoň v určitém, např. věko-
vém, profesním nebo zájmovém okruhu mluvčích), zpravidla opakovaně sledované (Pe-
líšky, Vesničko má středisková, Sněženky a machři, Slunce, seno, jahody, Princezna ze 
mlejna, Pyšná princezna, Cesta do hlubin študákovy duše, Kristián…).1 Jako hlášky 
fungují vtipné, ironické nebo sarkastické výroky, které hodnotí, komentují či glosují 
určitou situaci. K proměně výroku filmové postavy v hlášku často přispívá specifický 
herecký projev představitele filmové postavy. Na základě reminiscence na zdrojovou 
situaci je možné tyto výroky zobecnit a užít v obdobné chvíli v běžném životě. Jejich 
význam stojí na aluzi ke konkrétní filmové scéně. Na rozdíl od jiných frazémů je tvůrce 
filmových hlášek znám a součástí kompetence, jak jim rozumět a jak je užívat, je i  zna-
lost toho, odkud hláška pochází. Jejich smysl a humorný efekt je založen nikoli na pře-
nesení významu, ale na znalosti kontextu, odkazují tedy na filmovou scénu, případně 
i na celý film.“ 

Právě pro tento odkaz mají filmové hlášky velmi blízko k tzv. okřídleným slovům, 
jimiž jsou, jak je všeobecně přijímáno, míněny citáty z umělecké literatury i výroky his-
torických osobností (ať už reálné či smyšlené). Okřídlená slova, která „letěla od úst k ús-
tům“ a stala se kulturním bohatstvím mezinárodním, dále různé citáty a  průpovídky, 

                                                      
1 Většina lidí tyto filmy viděla tolikrát, že z nich umí citovat celé pasáže nebo tyto pasáže důvěrně zná 
a identifikuje. 
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ale i přísloví, pořekadla a pranostiky jsou součástí parémií, tedy stálých frazeologických 
jednotek majících zpravidla i didaktický obsah. A mezi parémie řadíme i filmové hlášky.    

Parémie jsou nedílnou součástí frazeologie a idiomatiky, jež představuje neopomi-
nutelnou součást reálií a lingvoreálií českého jazyka (obdobně je tomu i v jiných jazy-
cích). Na rozdíl od okřídlených slov, která jsou víceméně záležitostí intelektuální, 
filmové hlášky žijí v širokých lidových vrstvách a jsou užívány napříč všemi sociálními 
vrstvami.  

1.3 Místo filmových hlášek v systému českého národního  
jazyka 

Zdrojem filmových hlášek jsou výroky filmových postav, primárně tedy pocházejí 
z mluvené formy národního jazyka. A jako filmové hlášky fungují především v mluvené 
formě jazyka. Při tom je nutné si uvědomit, že mají charakter frazému, a proto vstupují 
do řečového aktu jako předem hotové, prefabrikované, ustálené, obrazné, víceslovné, 
nerozložitelné (celostné), expresívní (Čechová, 1986, s. 178). Některé jsou archaizující 
až archaické (Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.; Štěstí! Co je štěstí? 
Muška jenom zlatá.; Našli, moji rádcové, našli?; Domů, pane Berka, domů.), jiné ne-
utrální, spisovné (Zavřete oči, odcházím.; No, nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším.; 
Mě by zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.), jiné jsou obecně české (Furt krá-
líka, každej den máme králíka. Ani Pinďa to už nežere.; Já jsem malej, ale šikovnej.; To 
zas bude v alejích nablito!), další mohou obsahovat i vulgarismy (A chčije a chčije.; Ří-
kám vám po dobrým, neserte mě, soudruzi.). 

Vzhledem k tomu, že filmové hlášky do řečového aktu vstupují jako prefabriko-
vané, nemůžeme je hodnotit podle jejich jednotlivých komponentů, ale jako celek. 
Proto jejich hodnocení bude záležet na celé řečové situaci, do níž vstupují. Proto i fil-
mová hláška obsahující vulgarismus, může být hodnocena jako spisovná a  „společen-
sky“ neutrální a naopak, hlášku obsahující všechny komponenty plně spisovné až knižní 
můžeme považovat za hovorovou i nespisovnou. Spisovnost přitom chápeme široce 
v souladu s názory Jany Svobodové (Svobodová a kol., 2011, s. 7–20). 

Důležitější než přiřazení filmové hlášky k jednotlivému útvaru národního jazyka 
ale považujeme to, zda filmová hláška je či není součástí kultivovaného / nekultivova-
ného jazykového projevu mluvčího a zda přispívá / nepřispívá ke kultivování příslušné 
komunikační situace. Jinými slovy, zda koresponduje s intimitou, veřejností, oficiál-
ností, formálností, závazností či prestižností komunikační situace (Svobodová a kol., 
2011, s. 185).   
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2 Pragmatika filmových hlášek 

Pragmatiku chápeme v souladu s Miladou Hirschovou, která je přesvědčena, že 
„předpokladem úspěšné (efektivní) komunikace je znalost prostředků jazyka a jejich 
významů a znalost pravidel, která nám umožňují tvořit gramaticky i sémanticky nede-
fektní věty daného jazyka“ (Hirschová, 2006, s. 8). 

Pragmatická lingvistika si, jak známo, všímá fungování jazyka ve společnosti a za-
měřuje se na sledování mimořečových účinků a důsledků komunikace, studuje i strate-
gie mluvčího v komunikačních situacích a okolnosti, v nichž se komunikace odehrává. 
Z tohoto hlediska se filmové hlášky a jejich fungování v komunikaci mohou stát vděč-
ným tématem pragmatické lingvistiky. 

Uveďme proto několik příkladů filmových hlášek a naznačme možnosti jejich mož-
ného pragmatického zkoumání.    

2.1 Hláška Mě by zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu  
Filmová hláška Mě by zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu patří v současné 

době k nejužívanějším hláškám, a to napříč všemi generacemi uživatelů českého jazyka. 
Pochází z filmu Pelíšky.2  

Ve filmu, z něhož pocházejí i hlášky další (Maminko, ty nám jen hoříš.; A skláři 
nebudou mít co žrát!; A komu tím prospějete, co?) ji pronáší Jindřich Kraus v podání 
Jiřího Kodeta na svatební hostině ve chvíli, kdy se v horké kávě rozpustily lžičky vyro-
bené v někdejší Německé demokratické republice. 

Hláška je užívána v situaci, kdy komentujeme nějaký neúspěch, když se něco roz-
bije, zničí nebo nepovede.  

2.2 Hláška No, nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším 
Film Marečku, podejte mi pero, z něhož tato hláška pochází, se stal součástí zlatého 

fondu české kinematografie a zdrojem řady oblíbených filmových hlášek.3 Hláškou 
„No, nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším.“ komentuje emeritní profesor českého 
jazyka Hrbolek (geniálně ho ztvárnil nestor českých herců František Kovářík)  
neúspěšný výkon svých žáků při zkoušení. 

 Hlášku pronášíme v situacích, kdy máme ohodnotit něčí slabý, nepodařený výkon 
či neúspěch. Humorný podtext hlášky je z jazykového hlediska založen na archaičnosti 
eufemistického výroku včetně zvýraznění samohláskových délek, z hlediska situace po-
tom na starosvětském chování profesora Hrbolka. 
                                                      
2 Režie Jan Hřebejk, scénář Petr Jarchovský, rok výroby 1999. 
3 Režie Oldřich Lipský, scénář Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák, rok výroby 1976. 
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2.3 Hláška Hliník se odstěhoval do Humpolce 
I tato hláška pochází z filmu Marečku, podejte mi pero. Populární film obsa-

zený řadou vynikajících herců se stal zdrojem hned několika filmových hlášek (napří-
klad Hujer, metelesku blesku.; A běda vám, běda vám, jestli mi to nepude. Běda vám.; 
No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergillia v originále.; Sveřepí šakali zavile 
vyli na bílý měsíc.), hláškou se stal i samotný název filmu. Jednou z nejpopulárnějších 
je opakovaná informace „Hliník se odstěhoval do Humpolce“. Pronáší ji žák večerní 
průmyslové školy Mužík v podání Zdeňka Srstky vždy, když učitel do třídní knihy za-
pisuje nepřítomné žáky. Mužík touto hláškou reaguje i na konstatování učitele chemie 
(František Filipovský) při chemickém pokusu „A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen 
hliník“. 

Hláška se stala velmi populární, ačkoli je vlastně obtížné vymezit kontext, v jakém 
by se používala. Hláškou můžeme reagovat na něčí dotaz, zda je někdo někde přítomen 
či ne.4 

2.4 Hláška Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá 
Slova Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá. z epické básně Adolfa Heyduka Dě-

dův odkaz se stala známou a populární hláškou zásluhou filmu Škola základ života5 
Tento film ze středoškolského prostředí se stal ihned velmi populární a svou oblibu 
i díky reprízám na televizních stanicích si uchovává dodnes.  

Třídní komik septimán Áda Čuřil (Ladislav Pešek) je u tabule zkoušen češtinářem 
Kolískem (Jaroslav Marvan) z recitace Heydukovy básně. Verše Štěstí! Co je štěstí? 
Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá; oblétá ti skráně, v kadeři se 
kryje, v dlaně hlavu skládáš, ruka utlačí je recituje velmi ledabyle, civilně až otráveně 
a je profesorem češtiny opravován a nucen k silně přepjaté patetické recitaci. Scéna to-
hoto zkoušení téměř zlidověla i zásluhou skvělých hereckých výkonů Ladislava Peška 
a Jaroslava Marvana.  

Filmovou hláškou můžeme komentovat pomíjivost štěstí, relativnost úspěchu, 
v pozitivní situaci (štěstí je nicotné, vrtkavé, zbytečně se neraduj, nezávisí na tobě), nebo 
ironicky, kdy jí komentujeme neúspěch, situaci, kdy se něco nepodařilo, či když nás či 
někoho jiného opustilo štěstí. 

                                                      
4 V roce 2002 byla ve městě Humpolci imaginárnímu Hliníkovi odhalena pamětní deska, bylo zde ote-
vřeno i recesistické muzeum HLINÍKárna. Filmovému kaskadérovi a herci Srstkovi přátelé od premiéry 
filmu přezdívali Hliník. V roce 2007 v rámci silvestrovského vydání pořadu Pošta pro tebe, který znovu 
spojuje lidi, kteří na sebe ztratili kontakt v životě, Zdeněk Srstka hledal a našel Hliníka. 
5 Režie Martin Frič, scénář Jaroslav Žák, Václav Wassermann, rok výroby 1938. 
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2.5 Hláška Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným 
Větu Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným vložil do úst majiteli říčních 

lázní v městečku Krokovy Vary Antonínu Důrovi spisovatel Vladislav Vančura v hu-
moristické novele Rozmarné léto, kterou vydal v roce 1926. Populární příběh byl 
úspěšně zfilmován6 a přispěl tak k rozšíření této hlášky. 

Výrokem komentuje Antonín Důra (v geniálním ztvárnění Rudolfa Hrušínského) 
deštivý a chladný průběh léta, kdy jeho sluneční lázně – plovárna na řece Orši – zejí 
prázdnotou.  

Hláškou komentujeme nepříznivé počasí nebo nějakou nepříznivou situaci, která 
se nevyvíjí podle našich představ. Hláška se stala podkladem i pro další modifikace: 
„Tento způsob ... zdá se mi poněkud …“. 

2.6 Hláška A chčije a chčije 
Poněkud vulgární hláška A chčije a chčije pochází z filmu Na samotě u lesa.7 Pro-

náší ji Děda Komárek ve skvělém podání Josefa Kemra, z jehož úst nezní vůbec vul-
gárně. Komentuje jí dlouhotrvající hustý déšť. Jako komentář silného vytrvalého deště 
hláška zlidověla, i když slovem chčije (chcát) byl hustý vytrvalý déšť označován v běžné 
nespisovné mluvě již dávno před natočením filmu Na samotě u lesa. 

 Hláška může být chápána i jako povzdech nad tímto deštěm, zvláště tehdy, když 
očekáváme hezké slunečné počasí (například o dovolené). 

2.7 Hláška Nebudem se pouštět do žádnejch větších akcí 
Filmová komedie Jáchyme, hoď ho do stroje8 paroduje dobově podmíněnou oblibu 

některých lidí řídit své životy pomocí počítačem zpracovaného kondiciogramu. Takový 
je i hlavní hrdina filmu automechanik František Koudelka v podání Luďka Soboty. 
Film se stal zdrojem celé řady filmových hlášek (Vy nás ale zásobujete, pane Karfík!; 
Ješito, Ješito, už to máš ušito.; Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás!; Je to takový 
překladatelský oříšek – kolik třešní, tolik višní.; Slepé střevo nebrat!; Zřejmě slušnej 
oddíl.; Stále kvoká, stále kvoká.; Nazdar, hoši. Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje 
to pivo?…).  

Hláška Nebudem se pouštět do žádnejch větších akcí zazní z úst trenéra Karate 
Tulpacha, kterého hraje František Peterka, v situaci, kdy zkouší Františka Koudelku, 

                                                      
6 Režie Jiří Menzel, scénář Václav Nývlt, Jiří Menzel, rok výroby 1967. 
7 Režie Jiří Menzel, scénář Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, rok výroby 1976. 
8 Režie Oldřich Lipský, scénář Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, rok výroby 1974. 
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jak ovládá karate. Koudelka má ve dveřích přiskřípnuté sako, a proto se nemůže po-
hnout a Tulpach ho nemůže položit na zem. A touto hláškou reaguje na Františkovu 
snahu předvést něco ze svého karatistického umění. 

Hláškou Nebudem se pouštět do žádnejch větších akcí reagujeme v situaci, kdy 
odmítáme nějakou činnost z obavy před vlastním neúspěchem. Ironicky jí komentu-
jeme i svůj vlastní neúspěch nebo neúspěch někoho jiného. 

2.8 Hláška Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí 
v jakémkoli množství 

Tato filmová hláška pochází z kultovní české parodie na laciné americké westerny 
Limonádový Joe9, v níž „správní muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu a zá-
kon má podobu pistolníka, vybaveného přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahod-
ným tenorem“. Film je dnes pevnou součástí zlatého fondu československé 
kinematografie. Z filmu téměř zlidověly celé scény a filmové hlášky. Jednu z nejzná-
mějších – Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství – pronáší 
v baru gangster hledaný ve čtyřech státech Horác alias Hogofogo v nepřekonatelném 
podání Miloše Kopeckého. 

Hlášku můžeme slyšet z úst starších i mladších uživatelů, kteří si její pomocí před 
ostatními i před sebou samými ospravedlňují požívání alkoholu. Lze ji užít i ironicky 
a sarkasticky, kdy hodnotíme či odsuzujeme pití alkoholu někým jiným, komentujeme 
jí i podnapilé chování jiných lidí. 

2.9 Hláška Je to sice dál, ale zato horší cesta 
Hláška pochází z populárního filmu ze studentského prostředí Sněženky a ma-

chři.10 Film se stal nejen velmi populárním, ale i zdrojem několika hlášek (Vydrž, Prťka, 
vydrž!; Dva čaje a čtyři rumy, prosím.; Nemůžu, prostě nemůžu.; Dřepkins!; Teda ty 
máš péro, Viki!…). V roce 2008 natočil režisér Viktor Tauš podle scénáře Radka Johna 
a Iva Pelanta film Sněženky a machři po 25 letech, popularity Smyczkova filmu však 
nedosáhl. Hlášku na lyžařském kurzu pronáší gymnazista Radek Převrátil v podání 
herce Václava Kopty. Komentuje jí rozhodnutí spolužáků jet zkratkou na protest proti 
rozhodnutí instruktora Prťky jet dál po zelené značce. 

Filmovou hláškou Je to sice dál, ale zato horší cesta hodnotíme (většinou s určitým 
sarkasmem či ironií) něčí chybné rozhodnutí nebo příkaz, o jehož správnosti a opráv-
něnosti pochybujeme. 

                                                      
9 Režie Oldřich Lipský, scénář Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, rok výroby 1964. 
10 Režie Karel Smyczek, scénář Radek John, Ivo Pelant, rok výroby 1982. 
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2.10 Hláška Čo bolo, to bolo, terazky som majorom 
Autorem hlášky Čo bolo, to bolo, terazky som majorom. je spisovatel Miloslav 

Švandrlík, autor částečně autobiografického satirického románu Černí baroni aneb  
Válčili jsme za Čepičky. Dílo vyšlo v roce 1969 v nakladatelství Vysočina v Havlíčkově 
Brodě. Román byl ihned zakázán a mohl být v Československu šířen pouze jako sa-
mizdat. Druhé, již rozšířené vydání je z roku 1990. Román, který je zdrojem řady hlá-
šek, líčí poměry v Pomocných technických praporech Československé lidové armády 
(PTP) byl dvakrát zfilmován. Poprvé jako stejnojmenný film11 s Pavlem Landovským 
a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích majora Halušky a vojína Kefalína. Podruhé pro 
Českou televizi jako jedenáctidílný stejnojmenný seriál12, majora Terazkyho ztvárnil 
Andrej Hryc a vojína Kefalína Radek Holub.  

Hláškou reaguje nově povýšený major Haluška na oslovení podřízeného důstoj-
níka: „soudruhu kapitáne“.  

Užíváme ji ve chvíli, kdy chceme komentovat nebo ironizovat novou životní situaci 
či neúspěch. 

3 Závěr 

Populární filmové hlášky většinou pocházejí z českých filmů, ale v českém jazyce 
funguje i řada hlášek z filmů zahraničních (Kdybysem to bejval věděl, tak by sem sem 
nechodil.; Sem se mi dívejte!; Bejby nebude sedět v koutě. a Život je jako bonboniéra. 
Nikdy nevíš, co ochutnáš. Co se týče žánru, zdrojem filmových hlášek velmi často bývají 
komedie a pohádky. Mezi scénáristy se velmi často opakuje jméno Zdeňka Svěráka.  

Z našich šetření (Hasil, 2021; Jebavá, 2021; Havlíčková, 2021) vyplývá, že mezi 
nejfrekventovanější hlášky náležejí Mě by zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. 
a dále To zas bude v alejích nablito!; A chčije a chčije.; Spadlo ti to. Asi vítr!; Vydrž, 
Prťka, vydrž!; Stěrače stírají…; Furt králíka, každej den máme králíka. Ani Pinďa to už 
nežere.;, No nepotěšil jste mě, ale ani já vás nepotěším.; Našli, moji rádcové, našli? a Já 
jsem malej, ale šikovnej. 

Filmové hlášky zná a aktivně užívá přibližně 80 % uživatelů českého jazyka všech 
generací. Jejich užívání je nepochybně projevem danešovského prožívání jazyka. 

Fenomén filmových hlášek vnímáme v současné době na rozcestí a doufáme, že se 
ocitnou v centru pozornosti české lingvistiky a že čeští lingvisté přijmou i samotný ter-
mín filmová hláška. 

                                                      
11 Režie Zdeněk Sirový, scénář Miloslav Švandrlík, rok výroby 1992. 
12 Režie Juraj Herz, scénář Martin Bezouška, rok výroby 2004. 
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Zkoumání filmových hlášek a zkoumání jejich fungování v jazykové praxi předsta-
vuje zcela jistě zajímavý směr dalšího lingvistického bádání.  

Summary 

Movie Announcements at a Crossroads? 

In the article, the author deals with the issue of so-called film announcements, which 
he understands as part of paremias and thus also phraseology and idiomatics. He tries 
to define film announcements and seeks their place in the system of Czech national 
language units. It also gives examples of pragmatic descriptions of selected film  
announcements. 
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SYNCHRÓNNE MODELY A MODELOVANIE MUZIKONÝM 
(SO ZAMERANÍM NA ĽUDOVÉ PIESNE)1 

Pavol ODALOŠ  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta 

Abstrakt 

Cieľom predloženého textu bolo na základe metódy modelovania predstaviť synchrónne 
modely muzikoným so zameraním na ľudové piesne. Modely muzikoným budeme tvo-
riť na základe zaznamenávania sémantických príznakov do funkčných členov. Muziko-
nymá obsahovali dva až päť funkčných členov. Najfrekventovanejší bol model A1 = 
(M) + ČD + PÚ s činiteľom deje a miestom realizácie príbehu ľudovej piesne. Frekven-
tované sú aj modely A1 = (M) + ČD; A1 = (M) + PÚ; A1 = (M) + ČD + ZD; A1 = 
(M) + ČD1 + ČD1; A1 = (M) + PÚ1 + PÚ1, ktoré vyjadrujú činiteľa deja, zásah deja 
a miesto realizácie príbehu ľudovej piesne. Príbeh, o ktorom sa spieva, preto prepája 
všetky ľudové piesne.  

1 Úvod 

Zámerom textu je predstaviť modelovanie a modely muzikoným so zameraním na 
vlastné mená ľudových piesní.  Muzikonymá sú vlastné mená hudobných diel. Modely 
muzikoným budeme tvoriť na základe zaznamenávania sémantických príznakov do 
funkčných členov. Funkčné členy budú vytvárať modely, typy modelov a paradigmu 
modelov muzikoným. 

                                                      
1 Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA 1/0040/19 a nadväzuje na príspevky P. Odaloša (2012, 2014, 
2015, 2020, 2021a, 2021b, 2021c, 2022a v tlači, 2022b v tlači), A. Chomovej (2020a, 2020b), V. Gonde-
kovej (2020, 2021, 2022 v tlači), N. Kolenčíkovej (2020, 2021, 2022 v tlači), G. Rožaia (2017, 2018, 
2020, 2021). 
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2 Terminológia onomastiky súvisiaca s modelova-
ním muzikoným 

2.1 V. Blanár (1972, s. 8, 1996, s. 132–133) v rámci antroponomastiky pracuje 
s termínom obsahový model, ktorý vytvára na základe antroponomastických príznakov. 
Antroponomastické príznaky chápe ako onymické hodnoty, ktoré sú vyjadrené v rámci 
modelu onyma funkčnými členmi. R. Šrámek  modeluje na základe obsahovo-séman-
tických kategórií v rámci ojkonymie (1999, s. 36–37, predtým 1972, 1976). 

Československá škola onomastického modelovania. Predstavený modelačný prí-
stup československých onomastikov sme pomenovali ako československá  škola ono-
mastického modelovania, lebo teoretické základy modelačného prístupu 
a prvé/východiskové modelové realizácie uskutočnili slovenskí a českí onomastici ešte 
počas existencie Československa ako štátu dvoch národov: českého a slovenského (pozri 
Odaloš, 2012). 

2.2 Model A1. V štúdii budeme pracovať s termínom model A1 (Odaloš 2015). Je  
to model mapujúci obsahovú/významovú stránku chrématonyma, resp.  ho možno po-
kladať za určitý pojmový ekvivalent obsahového modelu V. Blanára a vzťahového mo-
delu R. Šrámka. 

Model A1 profilujeme ako model mapujúci chrématonymické príznaky vzťahov 
spoločnosti prostredníctvom abstraktných a konkrétnych chrématoným. Chrématony-
mické príznaky vzťahov spoločnosti sa budú premietať do funkčných členov s onymic-
kou hodnotou. 

2.3. V modeli A1 budeme funkčné členy označovať:  
-funkčný člen, ktorý vyjadruje sémantický príznak signalizujúci typ chrématony-

mického vzťahu: M – muzikonymum, 
-funkčné členy, ktoré vyjadrujú ďalšie sémantické príznaky: ČD – činiteľ deja, 

ZD – zásah deja, PÚ – príslušnosť k územiu, PČ – príslušnosť/prináležitosť k času, 
NCH – numerická charakteristika, VL – vlastnosť, PN – príslušnosť k národu. 

2.4. štúdii budeme pracovať s nasledujúcou terminológiou: 
Onymický model vo vlastnom mene je reálna onymická štruktúra, ktorá obsahuje 

konkrétne onymické príznaky zaznamenané vo funkčných členoch, napr. v muziko-
nyme  Išla Marína do cintorína má model podobu A1= (M) + ČD + PÚ.  

Sémantické pole onyma je kombinácia sémantických príznakov vo vlastnom mene, 
ktoré je vyjadrením prostredníctvom funkčných členov, napr. v muzikonyme Podaj 
milá rúčku je sémantické pole (M) + ČD + ZD. 
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Typ onymického modelu vzniká na základe používania sémantického poľa prízna-
kov vo viacerých modeloch. Typ onymického modelu obsahuje sémantické pole v rôz-
nych kombináciách sémantických príznakov. Typ onymického modelu reprezentuje 
forma vyjadrenia najfrekventovanejšieho onymického modelu s použitým sémantickým 
poľom.     

Paradigma modelov druhu onyma je vytváraná súhrnom modelov a typov mode-
lov, ktorý vzniká pri modelačnom spracovaní druhu onyma. 

Termín muzikonymum používa P. Žigo (2010) vo význame vlastné meno hudob-
ného diela. Termín muzikonim v podobnom význame funguje aj bulharskej onomas-
tike (Balkanski; Cankov 2016, s. 275).  

3 Charakteristika výskumnej vzorky muzikoným 

Výskumnú vzorku muzikoným tvorilo 221 vlastných mien ľudových piesní, ktoré 
sa nachádzali v spevníku Najkrajšie ľudové piesne, ktorý zostavil Bernard Herstek (2015). 

Ľudová pieseň sa šírila ústnym podaním, preto nie je známe, kde bol jej pôvodný 
autor. Ľudová pieseň je preto kolektívnym výtvorom, pretože sa odovzdávala z generá-
cie na generáciu. Vzniklo veľké množstvo ľudových piesní, ktoré sa spievali pri rôznych 
príležitostiach. Boli detské, rodinné, krstinové, ľúbostné, tanečné, svadobné, pohrebné, 
ale aj pracovné, pastierske, roľnícke, žatevné, trávnice, jarmočné, zbojnícke, regrútske, 
vojenské a iné ľudové piesne.  
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%A1_piese%C5%88 

Spôsob pomenúvania ľudových piesní. Keďže sa ľudová pieseň odovzdávala ústnym 
spôsobom, nebola pôvodne zachytaná v notovej a slovnej podobe a nebolo potrebné na 
jej identifikáciu používať ani ustálené muzikonymum. Keď začali zberatelia ľudových 
piesní zapisovať uvedené hudobné diela do spevníkov, bolo potrebné používať na ich 
označenie vlastné meno. Muzikonymá v populárnej a v klasickej hudbe vytvárajú ich 
autori. Muzikonymá ľudových piesní autorov nemajú, preto bolo potrebné vybrať prin-
cíp, na základe ktorého by ľudové piesne dostávali pomenovania. Bol použitý prie-
hľadný princíp, ktorý pomohol ľudové piesne primerane označovať, pretože sa na ozna-
čenie ľudovej piesne začali používať prvé slová, prvá veta alebo začiatočná časť textu 
piesne. Metonymický princíp pomenovanie ľudových piesní umožnil aj dobré zapamä-
tanie vlastných mien ľudových piesní vo vzťahu k textu ľudových piesní. 

Ľudová pieseň Spievanky, spievanky je označená prvými slovami piesne. 

Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali, 
či ste z neba spadli, či ste v háji rástli? 
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Ľudová pieseň Pec nám spadla je pomenovaná na základe prvej vety ľudovej piesne. 

Pec nám spadla, pec nám spadla, 
ktože nám ju postaví? 
Starý peciar nie je doma 
a mladý to nespraví. 

Ľudová pieseň Keď som išiel cez Bystricu je pomenovaná na základe prvej strofy 
ľudovej piesne. 

Keď som išiel cez Bystricu, 
cez jednu ulicu, hop, hop, hop, 
[: videl som tam tri panenky 
sedieť v okienečku, hop, hop, hop. :] 

V rámci príkladov sme uviedli len prvé strofy piesní na zdokumentovanie spôsobu 
pomenovanie ľudových piesní. https://www.piesne.sk/category/slovenske-ludove-piesne/  

4 Modely muzikoným 

Muzikonymá pri populárnych piesňach vznikali v určitom čase a v určitom pries-
tore, a preto nimi autori vyjadrovali základnú informáciu o populárnej piesni. Muziko-
nymum pri ľudovej piesni vznikalo dodatočne metonymickým spôsobom pri zapisovaní 
do spevníkov a obsahuje určitú vstupnú slovnú časť piesne, ktorá sa fixuje do pomeno-
vania piesne.  

Dôležitým harmonicko-melodickým stavebným prostriedkom ľudovej piesne sa 
stáva sekvencovité opakovanie melodických fráz na rozličných harmonických stupňoch 
(Elschek, 1975, s. 1077). Opakovanie melodickej frázy sa v texte ľudovej piesne reali-
zuje ako opakovania určitých slov, slovných spojení alebo viet. Opakované časti zdô-
razňujú dôležité časti piesne ako pomenovania osôb, činností či celých dejových častí 
v rámci refrénu. Vstupná časť ľudovej piesne je dôležitým východiskom príbehu, ktorý 
sa realizuje v rámci ľudovej piesne, preto často obsahuje uvedené opakované časti. Zdô-
razňovanie na základe opakovania sa preto dostáva aj do vlastných mien ľudových piesní. 

Modely muzikoným môžeme rozčleniť podľa explicitnosti vyjadrenia sémantiky 
funkčných členov na modely s dvomi funkčnými členmi, na modely s tromi funkčnými 
členmi, na modely so štyrmi funkčnými členmi a na modely s piatimi funkčnými 
členmi. 

Modely a typy modelov s funkčnými členmi budeme uvádzať najprv v abstraktnej 
podobe vzorca a následne ich budeme konkretizovať reálnymi vlastnými menami ľudo-
vých piesní. 
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Funkčné členy modelov muzikoným.  
Funkčný člen M v ľudových piesňach nebýva vyjadrený v modeli a do modelu ho 

na začiatok modelu dopĺňame v zátvorke, aby bolo zreteľné, že ide o hudobné dielo. 
V populárnej piesni býva ojedinele vyjadrenie typu chrématonymického vzťahu meto-
nymickým spôsobom na základe vyjadrenia hudobného žánru, no v ľudovej piesni sa 
tento spôsob nevyskytuje.  

Funkčný člen ČD vyjadruje činiteľa deja príbehu vrátane jeho slovesného prepoje-
nia s dejom, ktorý činiteľ deja realizuje. Činiteľ deja príbehu je vyjadrený podmetom 
vo forme substantíva a prísudkom vo forme slovesa v rámci modelu, napr. muzikony-
mum Podaj milá (ČD) rúčku. V prípade, že podmet je zamlčaný v muzikonyme, jeho 
funkciu preberá prísudok, napr. Tancovala by som (ČD). Činiteľ deja môže byť vyjad-
rený jedenkrát, vyskytuje sa aj viacnásobné vyjadrenie jedného činiteľa deja, no môže 
byť činiteľstvo deja v jednom muzikonyme vyjadrené viacerými činiteľmi deja.  

Funkčný člen ZD vyjadruje zásah deja príbehu. Zásah deja sa vyjadruje predmetom 
vo forme substantíva, napr. Podaj milá (ČD) rúčku (ZD). Zásah deja býva zvyčajne 
vyjadrený jedným zásahom deja, viacnásobným identickým zásahom deja, príp. aj viac-
násobným zásahom deja,   

Funkčné členy PÚ, PČ, PN, VL a NCH vyjadrujú príslušnosť k času, k priestoru 
a k národu, vlastnosť a numerickú charakteristiku. 

4.1 Modely s dvomi funkčnými členmi 
Modely s dvoma funkčnými členmi obsahujú funkčný člen, ktorý vyjadruje typ 

chrématonymického vzťahu a ďalší sémantický príznak, ktorý špecifikuje základný sé-
mantický príznak hudobného diela. 

4.1.1 Model s činiteľom deja 
-Model A1 = (M) + ČD s činiteľom deja je frekventovanejší z dvoch dvojčlenných 

modelov, pretože reprezentuje činiteľa deja príbehu. Reprezentujú ho muzikonymá 
Ani-Ani-Anička; Cigáň som ja; Čo by koza neskákala; Gazda; Ešte som sa neoženil; 
Hej, Slováci; Spievaj si slávičku; Tancovala by som; Vychodí slniečko; Vyletela húska; 
Zapadá slniečko. 

4.1.2 Model s príslušnosťou k územiu 
-Model A1 = (M) + PÚ s príslušnosťou k územiu je tiež často používaný, pretože 

signalizuje miesto uskutočnenia príbehu ľudovej piesne. Reprezentujú ho muzikonymá 
A od Prešova; Drietomskou dolinou; Hej, pod Kriváňom; Na Kráľovej holi; Na tren-
čianskom moste, Na vrchu Inovci; Neďaleko od Trenčína; Od Tajova; Pod Javorníčky; 
V orešanskom kostelíčku.  
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4.2 Modely s troma funkčnými členmi 
Modely s tromi funkčnými členmi obsahujú funkčný člen, ktorý vyjadruje typ 

chrématonymického vzťahu a ďalšie dva sémantické príznaky, ktoré špecifikujú zá-
kladný sémantický príznak hudobného diela. 

4.2.1 Modely s činiteľom deja a so zásahom deja 
-Typ muzikonymického modelu  A1 = (M) + ČD + ZD vyjadruje príbeh ľudovej 

piesne a zastupuje ho najfrekventovanejší model, ktorý je kombináciou sémantického 
poľa (M) + ČD + ZD v modeloch A1 = (M) + ČD + ZD a A1 = (M) + ZD + ČD. 

Model A1 = (M) + ČD + ZD je frekventovanejší, napr. muzikonymách Ani som si 
koníčka neosedlal; Hej, musel by to chlap byť; Jedna druhej riekla; Keby som bol vtáč-
kom; Keď som išol od Mariši; Mám ja hrušku; Podaj milá rúčku; Viažem si kytičku; 
Vydala ma mamka. 

Model A1 = (M) + ZD + ČD je málo frekventovaný, napr. v muzikonyme Keď 
komára ženili. 

4.2.2 Modely s činiteľmi deja 
Zdôrazňujúce opakovanie, ktoré sa nachádza v ľudovej piesni, sa najvýraznejšie po-

užíva pri činiteľovi deja. Zdôrazňovanie činiteľa deja sa realizuje prostredníctvom opa-
kovania činiteľa deja. 

-Model A1 = (M) + ČD1 + ČD1, napr. v muzikonymách Horela lipka, horela; 
Ivanku, Ivanku; Keď som si, som si; Mala som, mala som; Nemelem, nemelem; Živane, 
živane.  

-Model A1 = (M) + ČD1 + ČD2, napr. v muzikonymách Bude zima, bude mráz; 
Ja by oral, ja by sial; Kamaráti, bratia; Porezal som sa, jaj bolí; Už je večer, už zapadá 
slniečko. Model môže obsahovať aj dva činitele deja, ktoré spolu súvisia a na seba  
nadväzujú. 

4.2.3 Modely s činiteľom deja a ďalším sémantickým príznakom 
Činiteľ deja býva doplnený príslušnosťou k miestu, vlastnosťou, menej často prí-

slušnosťou k času a príslušnosťou k etniku. 
-Typ muzikonymického modelu A1 = (M) + ČD + PÚ zastupuje najfrekventova-

nejší model, ktorý je kombináciou sémantického poľa (M) + ČD + PÚ v modeloch A1 
= (M) + ČD + PÚ a A1 = (M) + PÚ + ČD. 

Model A1 = (M) + ČD + PÚ s členom príslušnosti miesta zaradeným za činiteľa 
deja, napr. v muzikonymách A ja som debnár z Oravy; Bola som na hubách; Chodili 
chlapci k nám; Ide furman dolinou; Ide pieseň dokola; Išla Marína do cintorína; Išlo 
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dievča po vodu; Kačenko turanská; Keď sa Janko na vojnu bral; Keď som išiel cez Bys-
tricu; Letela husička zvysoka, Pôjdeme do lesíka; Sedí sokol na javore; Spadol lístok 
z javora; Stávaj Honzo hore; Šla Anička na sobáš; Švici mešac na ňebe; Veje vietor cez 
dolinu. Model A1 = (M) + ČD + PÚ je celkove najfrekventovanejším modelom, ktorý 
sa vyskytuje vo vlastných menách ľudových piesní. 

Vyskytuje sa aj model A1 = (M) + PÚ + ČD, napr. v muzikonymách Detvianski 
žandári; Od Oravy dážď ide; Od Oravy vietor veje; Okolo Súče, vodička tečie; Z Vý-
chodnej dievčatá. 

-Typ muzikonymického modelu  A1 = (M) +  VL + ČD zastupuje najfrekventova-
nejší model, ktorý je kombináciou sémantického poľa (M) + VL + ČD v modeloch A1 
= (M) + VL + ČD a A1 = (M) + ČD + VL. 

Model A1 = (M) + VL + ČD je frekventovanejší, napr. v muzikonymách Cigánsky 
barón; Keď rozkvitla biela ruža; Keď som bol maličký pacholíček; Moja milá zadrímala; 
Si moja milá;  

Model A1 = (M) + ČD + VL sa tiež používa, napr. v muzikonymách Andulka ša-
fářova; Anička mlynárova, Ja som bača veľmi starý.  

-Model A1 = (M) + PČ + ČD s príslušnosťou k času sa vyskytuje v muzikonymách, 
napr. Dnes je sobota; Na jeseň, keď chlapci rukujú. 

-Model A1 = (M) + PN + ČD s príslušnosťou k etniku sa vyskytuje v muzikonyme 
Slovenské mamičky. 

4.2.4 Model so zásahom deja 
-Model A1 = (M) + ZD1 + ZD1 sa realizuje v muzikonymách Boleráz, boleráz; 

Čečina, čečina; Čerešničky, čerešničky; Konopa, konopa; Spievanky, spievanky. Neza-
znamenali sme model s jedným zásahom deja, no zaznamenali sme model s opakujúcim 
sa zásahom deja, ktorý zdôrazňuje zásah deja na základe jeho opakovania. 

4.2.5 Modely so zásahom deja a s ďalším sémantickým príznakom 
-Typ muzikonymického modelu A1 = (M) + VL + ZD so zásahom deja a vlastnos-

ťou predstavuje vlastnosť realizácie zásahu deja a zastupuje frekventovanejší model, 
ktorý je kombináciou sémantického poľa (M) + VL + ZD v modeloch A1 = (M) + VL 
+ ZD a A1 = (M) + ZD + VL. 

Model A1 = (M) + VL + ZD sa častejšie uplatňuje, napr. v muzikonymách, napr. 
Červené jabĺčko; Javorovo lístia; Študentská halenka. 

Model A1 = (M) + ZD + VL, napr. v muzikonymách Lístočku dubový; Vínečko 
bílé. 

-Model A1 = (M) + PÚ + ZD obsahuje príslušnosť k územiu zásahu deja, napr. Pri 
svätom Jáne studnička. 
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4.2.6 Modely s ďalšími sémantickými príznakmi 
-Model A1 = (M) + PÚ1 + PÚ1 obsahuje miesto realizácie piesne v opakovanej 

podobe, napr. Cintorín, cintorín; Dolina, dolina; Ej, horou, horou; Kúty, Kúty; Lim-
bora, limbora; Lúčka, lúčina; Pod horou, pod horou;  Valali, valali. 

-Model A1 = (M) + PÚ1 + PÚ2 obsahuje dve miesta realizácie deja piesne, napr. 
Jačmenisko, ovsenisko; Za gurami, za lasami. 

-Model A1 = (M) + VL + PČ obsahuje vlastnosť časového bodu realizácie deja 
piesne, napr. Smutná nedeľa. 

-Model A1 = (M) + PČ1 + PČ2 obsahuje dva časové úseky realizácie deja piesne, 
napr. Fašiangy, Turíce.  

-Typ muzikonymického modelu A1 = (M) + VL + PÚ s vlastnosťou a príslušnosťou 
k územiu predstavuje vlastnosť realizácie miesta deja piesne a zastupuje ho frekvento-
vanejší model, ktorý je kombináciou sémantického poľa (M) + VL + ZD v modeloch 
A1 = (M) + VL + PÚ a A1 = (M) + PÚ + VL. 

Model A1 = (M) + VL + PÚ sa častejšie uplatňuje, napr. v muzikonymách Hlboký 
jarček; Na zelenej lúke; Pod našima okny; V richtárovej studni. 

Model A1 = (M) + PÚ + VL, napr. v muzikonyme Hájičku zelený; Hoj, zem drahá. 

4.3 Modely so štyrmi funkčnými členmi 
Modely so štyrmi funkčnými členmi obsahujú funkčný člen, ktorý vyjadruje typ 

chrématonymického vzťahu a ďalšie tri sémantické príznaky, ktoré špecifikujú základný 
sémantický príznak hudobného diela. 

Typ onymického modelu sme špecifikovali na základe frekventovanosti sémantic-
kého poľa vo viacerých modeloch v rôznych kombináciách sémantických príznakov. 
Vzhľadom na skutočnosť, že v časti 4.3. sa každý model používa len v jednom muziko-
nyme, nebudeme preto vyčleňovať typy muzikonymického modelu. 

Tematické a rytmické zdôrazňovanie určitého funkčného člena vedie k jeho opa-
kovaniu. V štvorčlenných modeloch sa uvedeným spôsobom opakujúco zdôrazňuje 
hlavne činiteľ deja príbehu piesne. 

4.3.1 Modely s činiteľom deja a so zásahom deja 
-Model A1 = (M) + ZD + PÚ + ČD v muzikonyme Ked sebe hertnicke chlopci 

zašpivaju. 
-Model A1 = (M) + ČD + PÚ + ZD v muzikonyme Ked ja na Toriśe nožki umivala. 
-Model A1 = (M) + ČD + ZD + PČ v muzikonyme Keď som šiel ku milej  

naposledy.  
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-Model A1 = (M) + PČ + ZD + ČD v muzikonyme Včera mi švicelo slunečko. 
-Model A1 = (M) + ČD1 + ZD + ČD1 v muzikonyme Šijeme vrecia šijeme. 
-Model A1 = (M) + ČD1 + ČD1 + ZD v muzikonyme Nepi, Jano, nepi vodu. 
-Model A1 = (M) + ČD1 + ZD + ČD2 v muzikonyme Maličká som, húsky pasiem. 

4.3.2 Modely s činiteľom deja a ďalšími sémantickými príznakmi 
-Model A1 = (M) + ČD1 + ČD1 + ČD2 v muzikonyme Janík, Janík, ty si zbojník.  
-Model A1= (M) + ČD + PÚ + VL v muzikonyme Spadlo z višne, dievča pyšné. 
-Model A1 = (M) + PÚ + VL + ČD v muzikonyme U nás také parobčisko. 
-Model A1 = (M) + ČD + VL + PČ v muzikonyme Ja parobok v mladom veku. 
-Model A1 = (M) + VL + VL + ČD v muzikonyme Aj tí naši píjavali. 
-Model A1 = (M) + PČ + PÚ + ČD v muzikonyme V pondelok doma nebudem. 
-Model A1 = (M) + ČD1 + ČD1 + PÚ v muzikonyme Chodíme, chodíme, hore 

po dedine. 
-Model A1 = (M) + ČD1 + VL + ČD1 v muzikonyme Mamko moja, mamičenko.  
-Model A1 = (M) + PÚ + ČD1 + ČD2 v muzikonyme Na kopečku stála, plakala. 

4.3.3 Modely so zásahom deja 
-Model A1 = (M) + VL + ZD + VL v muzikonyme Čorny oči jak tereň. 
-Model A1= (M) + ZD + VL + VL v muzikonyme Fujarôčka moja o deviatich  

dierkach. 

4.3.4 Modely s ďalšími sémantickými príznakmi 
-Model A1 = (M) + PČ + PČ + PÚ v muzikonyme Včera večer na valale. 

4.4 Modely s piatimi funkčnými členmi 
Modely s piatimi funkčnými členmi obsahujú funkčný člen, ktorý vyjadruje typ 

chrématonymického vzťahu a ďalšie štyri sémantické príznaky, ktoré špecifikujú zá-
kladný sémantický príznak hudobného diela. 

4.4.1 Modely s činiteľom deja a so zásahom deja 
-Model A1 = (M) + ČD1 + ZD1 + ČD2 + ZD2 v muzikonyme Urezalam paľec, 

boľi me. 
-Model A1 = (M) + PÚ + ZD1 + ZD2 + ČD v muzikonyme V Hodoníne za vo-

jáčka mňa vzali.  
-Model A1 = (M) + VL + PÚ + ZD + ČD v muzikonyme V dubovim ľeśe drevo rubaju. 
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4.4.2 Modely s činiteľom deja, zásahom deja a s ďalšími séman-
tickými príznakmi 

-Model A1 = (M) + ČD1 + ČD1 + VL + ČD1 v muzikonyme Kačmar, kačmar, 
mili kačmar. 

-Model A1 = (M) + VL + PÚ + VL + ZD v muzikonyme Široký jarčok, bystrá 
vodička. 

-Model A1 = (M) + VL + PČ1 + VL + PČ2 v muzikonyme Tichá noc, biela noc. 

4.5 Paradigma modelov muzikoným 
Paradigma modelov muzikoným je vytváraná súhrnom modelov a typov modelov, 

ktorý vzniká pri modelačnom spracovaní muzikoným. Paradigmu modelov profilujeme 
formálne na základe počtu funkčných členov modelu. 

Dvojčlenné modely: model A1 = (M) + ČD; model A1 = (M) + PÚ. 
Trojčlenné modely: typ muzikonymického modelu  A1 = (M) + ČD + ZD s mo-

delmi A1 = (M) + ČD + ZD, A1 = (M) + ZD + ČD; model A1 = (M) + ČD1 + ČD1; 
model A1 = ČD1 + ČD2; typ muzikonymického modelu  A1 = (M) + ČD + PÚ s mo-
delmi A1 = (M) + ČD + PÚ, A1 = (M) + PÚ + ČD; typ muzikonymického modelu  
A1 = (M) +  VL + ČD s modelmi A1 = (M) + VL + ČD, A1 = (M) + ČD + VL; model 
A1 = (M) + VL + ČD; A1 = (M) + ČD + VL; model A1 = (M) + PČ + ČD; model A1 
= (M) + PN + ČD;  model A1 = (M) + ZD1 + ZD1; typ muzikonymického modelu 
A1 = (M) + VL + ZD s modelmi A1 = (M) + VL + ZD a A1 = (M) + ZD + VL; model 
A1 = (M) + VL + ZD; A1 = (M) + ZD + VL; model A1 = (M) + PÚ + ZD; model A1 
= (M) + PÚ1 + PÚ1; model A1 = (M) + PÚ1 + PÚ2; model A1 = (M) + VL + PČ; 
model A1 = (M) + PČ1 + PČ2; typ muzikonymického modelu A1 = (M) + VL + PÚ s  
modelmi A1 = (M) + VL + PÚ a A1 = (M) + PÚ + VL. 

Štvorčlenné modely: model A1 = (M) + ZD + PÚ + ČD; model A1 = (M) + ČD + 
PÚ + ZD; model A1 = (M) + ČD + ZD + PČ; model A1 = (M) + PČ + ZD + ČD; 
model A1 = (M) + ČD1 + ZD + ČD1; model A1 = (M) + ČD1 + ČD2 + ZD; model 
A1 = (M) + ČD1 + ZD + ČD2; model A1 = (M) + ČD1 + ČD1 + ČD2; model A1= 
(M) + ČD + PÚ + VL; model A1 = (M) + PÚ + VL + ČD; model A1 = (M) + ČD + 
VL + PČ; model A1 = (M) + VL + VL + ČD; model A1 = (M) + PČ + PÚ + ČD; model 
A1 = (M) + ČD1 + ČD1 + PÚ; model A1 = (M) + ČD1 + VL + ČD1; model A1 = (M) 
+ PÚ + ČD1 + ČD2; model A1 = (M) + VL + ZD + VL; model A1= (M) + ZD + VL 
+ VL; model A1 = (M) + PČ + PČ + PÚ. 
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Päťčlenné modely: model A1 = (M) + ČD1 + ZD1 + ČD2 + ZD2; model A1 = 
(M) + PÚ + ZD1 + ZD2 + ČD; model A1 = (M) + VL + PÚ + ZD + ČD; model A1 = 
(M) + ČD1 + ČD1 + VL + ČD1; model A1 = (M) + VL + PÚ + VL + ZD; model A1 
= (M) + VL + PČ1 + VL + PČ2. 

5 Záver 

Cieľom predloženého textu bolo na základe metódy modelovania predstaviť syn-
chrónne modely muzikoným so zameraním na ľudové piesne. Ľudová pieseň vypovedá 
o spôsobu života ľudu, pretože zachytáva bežných ľudí v rôznych životných situáciách. 
Ľudové piesne sa odovzdávali v ústnej podobe, preto ich označenie muzikonymom sa 
fixovalo až po zaznamenaní v písomnej podobe. Muzikonymá obsahovali dva až päť 
funkčných členov. Základom muzikonyma bol funkčný člen, ktorý vyjadroval typ chré-
matonymického vzťahu, na ktorý sa navrstvovali ďalšie funkčné členy. Najfrekventova-
nejší bol model A1 = (M) + ČD + PÚ s činiteľom deje a miestom realizácie príbehu 
ľudovej piesne. Frekventované sa aj modely A1 = (M) + ČD; A1 = (M) + PÚ; A1 = (M) 
+ ČD + ZD; A1 = (M) + ČD1 + ČD1; A1 = (M) + PÚ1 + PÚ1, ktoré vyjadrujú činiteľa 
deja, zásah deja a miesto realizácie príbehu ľudovej piesne. Príbeh, o ktorom sa spieva, 
preto prepája všetky ľudové piesne. 

Summary 

Synchronous Models and Modelling for Musiconyms  (with a Focus on Folk 
Songs) 

The aim of the presented text was to present synchronous models of musiconyms with 
a focus on folk songs based on the modeling method. We will create models for  
musiconyms on the basis of recording semantic features into the functional members. 
The musiconyms contained two to five functional members. The most frequent model 
was A1 = (M) + ČD + PÚ with a factor of the story and the place of realization of the 
folk song story. Models A1 = (M) + ČD; A1 = (M) + PU; A1 = (M) + CD + ZD; A1 = 
(M) + CD1 + CD1; A1 = (M) + PÚ1 + PÚ1 are also frequented. They express the 
factor of the story, the intervention of the story and the place of realization of the story 
of the folk song. The story being sang therefore connects all the folk songs.  
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PŘECHYLOVÁNÍ V ČEŠTINĚ A GENDER 

Patrik MITTER  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

Stať se zabývá uváděním přechýlených podob názvů osob v komunikaci psaní se zřete-
lem k genderově korektnímu vyjadřování. Tematizována jsou apelativa i propria (kromě 
rodných jmen a příjmení). Přechylování je slovotvorný proces, jehož výsledky patří k ja-
zykovým prostředkům představujícím jednu z možností, jak v textech naplnit poža-
davky genderově korektního vyjadřování. Proces přechylování, resp. nepřechylování 
příjmení je významně ovlivňován faktory mimojazykovými, těmi je současně ovlivňo-
váno uvádění přechýlených podob ostatních druhů proprií i apelativ.  

1 Úvod 

V posledních desetiletích pronikají i do českého prostředí myšlenky a koncepty 
genderové lingvistiky pocházející především z prostředí anglo-amerického a němec-
kého. Jedním z jejích stěžejních projevů je snaha o genderově korektní (vyvážené) vyja-
dřování, které by užitými jazykovými prostředky neupozaďovalo význam, roli 
a postavení žen ve společnosti češtině (viz např. kniha J. Valdrové Reprezentace ženství 
z perspektivy lingvistiky sexuálních a genderových identit, 2018). Tyto snahy v obecné 
rovině nelze považovat za nelegitimní, ba naopak představují významné komunikační 
novum, respektující vývoj zvláště moderních společností a jsou mnohdy v nesouladu se 
„staršími“ způsoby vyjadřování, jejichž ne zcela „korektní“ charakter ve vztahu k žen-
skému elementu si mnozí uživatelé i češtiny ani neuvědomovali či doposud neuvědo-
mují. Jakkoli však snahy o genderově korektní vyjadřování považujeme z pohledu 
společenského za oprávněné, jejich aplikace v češtině se setkává s nemalými obtížemi 
jak v komunikaci mluvené, tak především v textech psaných. Právě na tyto obtíže 
chceme v této stati upozornit, akcentujíce přitom uvádění přechýlených podob názvů 
osob.  

Návrhy na genderově vyvážené vyjadřování vycházejí z myšlenky, že užití genetic-
kého maskulina substantiva pojmenovávajícího osobu nedostatečně vyjadřuje přítom-
nost ženského prvku a upozaďuje roli žen ve společnosti. Na přítomnost ženského prvku 
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v pojmenování je třeba v příslušném textu explicitně upozornit tím, že přítomnost žen-
ského prvku se ztvární mj. jazykovými prostředky, k nimž patří i přechylovací sufixy, 
a užíváním nepřechýlených i přechýlených názvů osob pro pojmenování týchž skupin 
osob v textu bezprostředně za sebou.   

2 Možnosti a způsoby genderově korektního  
vyjadřování  

Výše naznačené návrhy doporučují např. lineární řazení substantiv pojmenovávají-
cích mužskou a ženskou osobu (srov. místo slova občané užívat syntaktickou skupinu 
občané a občanky). Jakkoli toto doporučení zcela respektuje typologický profil češtiny 
v oblasti slovotvorby, neboť přechylovací možnosti češtiny využívá, jeho zásadním ne-
dostatkem je, že jde proti přirozené tendenci k ekonomii vyjadřování. Lineární řazení 
mužské a ženské podoby v podobě plnolexémové (viz občané a občanky) i jen v podobě 
přechylovacího sufixu k podobě mužské naznačené slovotvorné stavby (lékař/-ka) mlu-
venou i psanou komunikaci zjevně zpomaluje. V mluvené podobě se nadto nedá lo-
mítko efektivně zvukově realizovat, proto je nutné vyslovit plnolexémovou podobu 
ženského substantiva.  

Uvádění přechýlené podoby ve formě přechylovacího sufixu k podobě mužské není 
výhodné v případech hláskových alternací vyžadovaných při přechylovacích procesech, 
při nenulových tvaroslovných sufixech výchozí mužské podoby nebo při příliš dlouhém 
přechylovacím komplexním sufixu (sestávajícím přitom z několika sufixů, viz dále). Ně-
které hláskové alternace slovotvorných základů lze i tak jednoduše lineárně zapsat, 
ovšem s určitou nepřesností (srov. žák/-čka, žáci/-kyně, zde se nebere v potaz alternace 
k  ˃č, nejde jen o čisté připojení sufixu ke slovotvornému základu). Obsahuje-li výchozí 
mužské substantivum nenulový tvaroslovný sufix (srov. výše občané, žáci), není uvedení 
ženské podoby v podobě přechylovacího sufixu k mužskému substantivu rovněž přesné 
(srov. občané/-ky) a nemuselo by být pro adresáty textu dostatečně srozumitelné. Po-
jmenování vražedkyně se v současné češtině již nevnímá jako přechýlená podoba k muž-
ské vrah, ačkoli z historického pohledu se o přechýlení zjevně jednalo (srov. slovo 
vražedník, jehož následnou resufixací bylo utvořeno slovo vražedkyně), proto užívat 
i zde podobu jen s přechylovacím sufixem se nejeví jako výhodné (srov. vrah/-edkyně, 
toto přechýlení navíc obsahuje alternaci ve slovotvorném základu h  ˃ž ).  

Na podobném principu je založeno i užívání genderové hvězdičky, které je v po-
slední době v německém prostředí relativně populární a jejíž užívání se tak rozmáhá, 
srov. v českém překladu učitel*ka. V českém prostředí se užívání tohoto typu grafického 
zápisu zatím neujalo. Oproti lomítku nepřináší hvězdička žádnou výhodu a proti jejímu 
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užívání v této funkci lze vznést stejné argumenty jak proti lomítku. Tento způsob gen-
derově korektního vyjádření je rovněž použitelný jen v psaném jazyce a pro mluvenou 
řeč je zcela irelevantní. Z příkladové věty přeložené z němčiny (viz bibliografický odkaz 
u J. Šafaříkové) Učitelé*ky diskutují se svými studenty*kami a žáky*němi může rodilý 
mluvčí nabýt dojmu, že ve slově žákyně je sufix -ně, a zvláště cizinec učící se češtinu 
může být znejistěn i nominativní podobou přechýleného názvu ke slovu student (stu-
dentka nebo studenty-ka?, resp. studentky nebo studentyky?) a stejně tak i podobou 
instrumentálu plurálu přechýleného názvu (studentkami nebo studentykami ?). Pro ro-
dilé mluvčí je tento druh zápisu poněkud matoucí a zbytečně přitom zatěžuje psaný 
text.1  

Proti ekonomii vyjadřování směřuje tato tendence i při uvádění propriálních an-
troponym. Teoreticky přichází v úvahu vyjádření přítomnosti ženského elementu u et-
nonym, srov. Rus/-ka, Maďar/-ka, resp. Rus*ka, Maďar*ka, chce-li se pisatel(-ka) 
vyhnout explicitními uveení plnolexémové podoby názvu ženské osoby, srov. 
Ruska/Ruska nebo Rus a Ruska, resp. Maďar/Maďarka nebo Maďar a Maďarka. K do-
tčené skupině antroponym lze přiřadit ještě názvy obyvatelek měst a obcí (Pražanka, 
Povrlanka), etnografických oblastí (Valaška, Hanačka), států (Nizozemka), světadílů 
(Afričanka), regionů uvnitř států (Jihočeška) nebo světadílů (Středoevropanka).2 

I v případech ztvárňování ženských podob etnonym vznikají problémy s chápáním 
logiky jejich slovotvorné struktury, neboť se podoba jejich slovotvorného základu  
mění v důsledku hláskových alternací, srov. Čech/-ka? Situaci neřeší ani podoba  
Čech/-ška. Podobné obtíže vznikají i tehdy, je-li ženská podoba odvozena resufixací 
(Němec → Němka ve zkráceném zápise přechylovací přípony Němec/-ka), resp. kdy je 
možné mužskou a ženskou podobu chápat i jako paralelní odvození od společného slo-
votvorného základu, srov. Něm- →  -ec i -ka. V takovém případě by bylo nutné zazna-
menávat mužskou i ženskou podobu za lomítkem nebo hvězdičkou, resp. v závorkách, 
srov. Něm/-ec/-ka nebo Něm*ec*ka (?!), resp. Něm(-ec, -ka). Takový způsob zápisu by 
však komunikaci velmi zatěžoval, zpomaloval a vzbuzoval by u uživatelů češtiny po-
chybnosti o plnolexémové podobě mužské i ženské podoby z hlediska jejich hláskové 
stavby. Ve srovnání s těmito způsoby zápisu se jako komunikačně výhodnější jeví ex-
plicitní uvádění plnolexémových podob lineárně za sebou, např. tedy Čech a Češka, 
Němec a Němka, resp. Češi a Češky, Němci a Němky. Pro uvádění přechýlených plu-
rálových podob ženských názvů platí přinejmenším tytéž obtíže jako v případě podob 

                                                      
1 Ponecháváme teď stranou skutečnost, že hvězdička může symbolizovat mnohé jiné významy a v psaných 
textech (alespoň v češtině) se doposud užívá obvykle se zcela jinými funkcemi. 
2 Kromě lomítka nebo hvězdičky je možné pro zápis genderově korektního způsobu vyjadřování použít 
i závorky, viz právě v předchozím odstavci uvedený způsob pisatel (-ka). I pro tento způsob zápisu platí 
všechny jeho nevýhody, které se při reprodukci nebo percepci textu s takto zaznamenanými podobami slov 
mohou projevit. 
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singulárových, navíc hláskové alternace při přechylování plurálových podob jsou zjevně 
častější, srov. Maďaři →   Maďarky (ř →   r ), a to i ve slovotvorných sufixech při resufixaci, 
např. Poláci →  Polky, Švédi →  Švédky (ď  ˃d ). Nabízí se tak otázka, zda je uvádění 
mužské i ženské podoby etnonym pro produkci a recepci textů (a jakých?) vůbec rele-
vantní, potřebné a usnadňující průběh komunikace. Na základě výše uvedených vý-
kladů lze konstatovat, že nikoli.  

Dlužno dodat, že ve vyjadřovací praxi se s důsledným uváděním kolektivních pro-
priálních mužských a ženských názvů osob v textech příliš nesetkáváme. Toto „korektní 
uvádění“ se objevuje zpravidla jen v úvodním oslovení, např. …. Vážené Ústečanky, 
vážení Ústečané…, v dalším textu se od uvádění obou podob obvykle upouští. Nese-
tkáváme se – na rozdíl od apelativních názvů osob – ani s explicitně formulovaným 
požadavkem uvádění lineárně řazených mužských i ženských názvů uvedených skupin 
antroponym. 

Při uvádění ženských rodných jmen a příjmení v oficiálním stylu problémy obvykle 
nevznikají, neboť se uvádějí v individuálně v souvztažnosti s příslušnou osobou. Za ne 
zcela vhodné považujeme v souladu s návrhy J. Valdrové spojení typu pan X s rodinou 
nebo JUDr. X s chotí. Otázkou ovšem je, v jakých typech textů se uvedená spojení 
upozaďující jméno ženy vyskytují. Za společensky nevhodný a netaktní lze tento způsob 
vyjádření považovat v osobním představování face to face a v psaných textech zvláště 
v úředním (tj. administrativním) stylu, stejně tak i v textech vyžadujících přesnost vy-
jadřování (např. v textech odborných, pokud v nich ovšem výskyt takových spojení 
vůbec přichází v úvahu). Domníváme se, že v takovýchto komunikačních kontextech 
jsou smysluplné navrhované alternativy vyjádření (viz Valdrová, 2018, s. 405) – pan X 
a paní X-ovi, JUDr. X a paní (s případným uvedením titulu) X-ová (zde ovšem za před-
pokladu, že dotyčná paní má přechýlené příjmení), pokud ho nemá, tak je třeba uvést 
spojení paní (+ případně titul) X, resp. v opačném sledu – tedy nejprve uvést jméno man-
želky a poté manžela. Uvedené alternativy se jeví i z komunikačního hlediska jako vhod-
nější než výchozí spojení, vykazující v současné době už jistý náznak staromódnosti.  

Dalším, avšak ne zcela bezproblémovým způsobem genderově korektního způsobu 
vyjadřování je uvádění přechylovacích sufixů k mužské podobě substantivizovaného 
adjektiva, srov. pojištěný/-á (deklinační vzor mladý ). U substantivizovaných adjektiv, 
která byla utvořena slovnědruhovým přechodem z adjektiv verbálních deklinačního 
vzoru jarní (srov. studující osoba → studující ), tato nutnost ve tvaru nominativu odpadá. 
Název ženské osoby substantivizovaných adjektiv se tvoří tzv. konverzním přechýlením. 
Rodová indiferentnost v nominativním tvaru se však v singulárových tvarech jiných 
pádů adjektiv vzoru jarní zcela vytratí, neboť v nich je nutné užívat skloňovanou po-
dobu v závislosti na rodové charakteristice substantivizovaného adjektiva studující. Ro-
dová charakteristika tohoto výrazu se projeví již i v syntaktickém spojení s přívlastky 
v podobě adjektiv vzoru mladý i jarní (u adjektiv druhého uvedeného vzoru v jiných 
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singulárových tvarech než v nominativu a vokativu, v plurálových tvarech naopak jen 
v nominativu a vokativu), zájmen přivlastňovacích, ukazovacích, tázacích, vztažných, 
některých neurčitých a záporných číslovek řadových a některých typů číslovek násob-
ných. V ostatních singulárových tvarech (kromě vokativu) je kratším tvar označující 
ženský rod, srov. studující (genitiv, dativ, akuzativ, lokál, instrumentál singuláru žen-
ského rodu) a oproti tomu stejné pády rodu mužského životného – studujícího, studu-
jícímu, studujícího, studujícím, studujícím. V textu by tak z hlediska zápisu byl 
výhodnějším sled tvar ženského rodu a za ním tvar mužského rodu (životného), neboť 
ten plně respektuje linearitu morfémů, srov. vedoucí/-ho, vedoucí/-mu, vedoucí/-ho, 
vedoucí/-m, vedoucí/-m. Opačný sled tvaroslovných sufixů vyplývajících z přechýle-
ných a výchozích názvů by z hlediska linearity morfémů nebyl logický, srov. vedou-
cího/vedoucí, vedoucímu/vedoucí atd., a již vůbec ne ekonomický, jakkoli by 
odpovídal obvyklému způsobu řazení tvarů výrazů – tvar mužského rodu a za ním tvar 
ženského rodu. Genderově korektní způsob vyjadřování by tak v této psané formě do-
stál svého opravdového naplnění, protože by tvar pojmenování ženské nositelky nejenže 
nebyl eliminován v tvaru mužského nositele, ale octl by se dokonce na prvním místě 
před tvarem mužským! Plurálové tvary substantivizovaných adjektiv vzoru jarní  by na-
opak problémy nezpůsobovaly, neboť jsou ve všech pádech vždy rodově unifikované. 

Užívání motivujících i od nich přechýlených názvů osob (včetně substantivizova-
ných adjektiv) ve funkci subjektu pak nutně vyvolává nutnost užívat rodově diferenci-
ované podoby příčestí činného (minulého), trpného ve funkci přísudku a v singuláru 
i přechodníkových tvarů. Toto důsledné uvádění obou podob by vedle obou uvedených 
názvů osob ve funkci subjektu komunikaci ještě více zpomalovalo. Obtíže by způsobo-
val způsob zápisu těchto tvarů. Zatímco zápis singulárových tvarů by odrážel linearitu 
morfémů, srov….Učitel/-ka přednesl/-la výklad na téma…, a byl by akceptovatelný 
v případech, v nichž by nevyvolával pochybnosti o slovotvorné stavbě a linearitě 
morfémů substantiv, problémy by vznikaly při zápisu plurálových slovesných tvarů od-
rážejících plurálové tvary substantiv ve funkci subjektu. Na příkladu úseku věty Učitelé 
a učitelky přednesli výklad na téma…. je tento jev patrný. V koncovce příčestí činného 
je v souladu pravopisnými pravidly v příslušném slovesu -i (přednesli ), čímž vzniká 
z hlediska genderu jakýsi pravopisný „polotovar“, umocněný navíc explicitním zastou-
pením substantiva učitelky ve funkci subjektu. Jakkoli je ženský element ve funkci sub-
jekt přítomen, z funkce přísudku je explicitně užitím koncovky -i eliminován, resp. je 
v ní upozaděn. Vzniká tak jistý pravopisný nesoulad mezi jazykovými prostředky expli-
citně užitými v příslušném úseku věty. Nedomníváme se přirozeně, že řešením této si-
tuace by byla revize pravopisných pravidel pro psaní -i/y v tvaru příčestí činného 
(minulého), spíše se nabízí otázka, zda je užití obou názvů (tj. mužského i ženského) 
v plurálových tvarech ve funkci subjektu v kombinaci s tvary příčestí činného (týká se 
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to ovšem i tvaru příčestí trpného) pro psanou komunikaci vůbec i z hlediska genderu 
výhodné. (V mluvené komunikaci tento problém přirozeně odpadá.) 

Obtíže tak vznikají i tehdy, je-li ve funkci subjektu substantivizované adjektivum. 
Z nominativního tvaru samotného výrazu není rozpoznatelný singulárový tvar od plu-
rálového a ani jeho rod (srov. studující ). Rodovou charakteristiku tohoto výrazu, není-
li rozvit žádným přívlastkem, pak vyjadřuje tvar příčestí činného (resp. trpného). Pisatel 
textu si tak musí být ženským rodem takového výrazu ve funkci subjektu musí být jist, 
použije-li v koncovce plurálového slovesného tvaru -y. Není-li si jist, může použít -i, 
tím ovšem opět vzniká z hlediska genderu problém pravopisného „polotovaru“, neboť 
ženský element je tak upozaděn, jakkoli je to v souladu s pravopisnými pravidly, srov. 
studující se zúčastnili. Na rozdíl od případu Učitelé  a učitelky i v případě užití výrazu 
studující v singulárovém tvaru si pisatel musí být jist jeho rodovou charakteristikou, 
chce-li jej užívat ve spojení s příčestím činným či trpným, srov. studující se zúčastnil, 
resp. studující se zúčastnila. Není-li si jist, pak použije v plurálu logicky mužskou kon-
covku, tj. zúčastnili se, neboť ta se mu v takovém případě jeví jako vhodné pravopisné 
řešení. Tímto řešením ovšem může být ženský prvek v příslušném sdělení rovněž upo-
zaděn.  

Ukazuje se tedy, že užívání substantivizovaných adjektiv typu studující  (od původu 
měkký typ adjektivního skloňování) jakožto prostředku označujícího současně muž-
ského nositele i ženskou nositelku má svá omezení. Toto užívání není možné v singu-
lárových tvarech genitivu, dativu, akuzativu, lokálu a instrumentálu, byť je řešitelné 
relativně elegantním zápisem slovních tvarů obou rodů respektujícím linearitu jejich 
morfematické stavby. Kromě těchto případů však obourodé užití tohoto typu pojme-
nování není možné, je-li rozvito přívlastkem vyjadřujícím explicitně gramatickou cha-
rakteristiku rodu, např. nová studující, nebo vytváří-li toto pojmenování syntaktickou 
dvojici s přísudkovým tvarem příčestí činného či trpného (např. studující přišel, studu-
jící příšla, studující příšli, studující přišly  apod.). Nabízí se proto jiná, závažnější otázka: 
zda užívání substantivizovaného adjektiva vzoru jarní  jako označení současně pro muž-
ské i ženské osoby není jen genderová chiméra, která problém genderově korektního 
vyjadřování v češtině vlastně neřeší. Uplatnění tohoto typu pojmenování jako lexikál-
ního prostředku genderově korektního vyjadřování je možné jen částečně a jen v urči-
tých kontextových případech. 

Podobná situace nastává i u jednotlivých pádů substantivizovaných adjektiv typu 
pojištěný (od původu tvrdý typ adjektivního skloňování) jen v genitivu dativu a lokálu 
singuláru, srov. pojištěné/-ho, pojištěné/-mu, pojištěné/-m. V ostatních pádech by byl 
obvyklejší zápis sledu tvarů pro jednotlivé rody – mužský rod, ženský rod, srov. pojiš-
těný/-á (nominativ a vokativ) pojištěného/-ou (akuzativ), pojištěným/-ou. Užívání růz-
ných sledů slovních tvarů v závislosti na různých pádech by však působilo značně 
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disparátně, dokonce až chaoticky. Navíc by zápis tvarů v některých pádech pádů ne-
mohl zohledňovat linearitu morfémů, vzbuzoval by pochybnosti o stavbě slovního tvaru 
(pojištěným/-ou) a v takovém případě by bylo vhodnější již uvádět plnolexémové  
podoby tvarů (pojištěným/pojištěnou), což jde opět proti tendenci k ekonomii  
vyjadřování. 

Bez ambice na plnění požadavku genderově korektního způsobu vyjadřování se 
tento typ substantivizovaných adjektiv užívá i ve funkci jmenné části přísudku (se spo-
nou), např. XY je vedoucí. Rodová charakteristika výrazu vedoucí se v takovém případě 
odvozuje od rodu pojmenování XY. Označuje-li pojmenování XY mužského nositele, 
je i výraz vedoucí rodu mužského (životného), označuje-li XY ženskou nositelku, pak 
je i substantivizované adjektivum vedoucí ženského rodu, např. Konference se zúčastnil 
se svou kolegyní, která je vedoucí  (nikoli ovšem vedoucím) oddělení. Oproti tomu 
gramatický rod původního substantiva je dán jeho vnitřním (gramatickým) uspořádá-
ním a lexikálním významem (substantivum šéf  je rodu mužského životného, šéfka rodu 
ženského). Z důvodu naplnění požadavku genderově korektního vyjadřování lze však 
počítat i se vznikem konstrukcí typu vedoucí naší katedry je studující na jiné univerzitě. 
Komunikační nevýhodnost takovýchto konstrukcí je však z percepčního hlediska 
zřejmá. 

3 Závěr 

Přechylování je i v současné češtině nosný slovotvorný i gramatický proces, který 
uživatelům češtiny umožňuje snadno se orientovat v rodové charakteristice názvů osob 
užitých izolovaně i ve větě (textu). Tento proces je zcela v souladu s typologickým pro-
filem češtiny v oblasti morfologie a slovotvorby. Přechylování využívá i genderová lin-
gvistika pro účely genderově korektního vyjadřování. Eliminace generického maskulina 
jako pojmenovacího prostředku označujícího i ženu vyvolává v textech prezentujících 
tento způsob vyjadřování nutnost užívat mj. přechýlených podob, jejíž důsledné line-
ární řazení v textech za podobou mužskou však není pro mluvenou ani psanou komu-
nikaci a její účastníky výhodné, neboť komunikaci zpomaluje a ztěžuje porozumění 
příslušnémo textu. Je tak otázkou, do jaké míry je toto genderově podmíněné uvádění 
přechýlených podob v češtině vůbec funkční.  

Z výše uvedených výkladů vyplývá, že stejně jako nepřechylování příjmení i užívání 
apelativních přechýlených názvů osob podléhá zásahům jazykového managementu. Mi-
mojazykové faktory sice ovlivňují vnitrojazykovou podstatu přechylování jen okrajově, 
mohou však výrazně přispět k nárůstu (či úbytku) frekvence přechýlených podob v ko-
munikaci, ať už s pozitivním či negativním efektem. 
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Summary 

Gendered Suffixation in Czech and Gender 

The article deals with the usage of gender moved personal names in written  
communication with regard to gender-correct performance. Appellatives and proper 
names (except maiden names and surnames) are included, as well. Gender motion  as 
a word-forming process is one of the ways how to present in a written text the  
requirements of gender-correct statement. Gender motion and non-gender motion as 
a process are significantly affected  by extra-linguistic factors, and these factors  
simultaneously have influence on the use of the gender moved names  of other types of 
proper and appellative names.  
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K JAZYKOVÉMU OBRAZU DEMOKRACIE V ČESKÉM 
JAZYCE  

Ladislav JANOVEC 
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 

Abstrakt 

Kognitivnělingvistický přístup ke zkoumání jazyka je v české lingvistice již etablovaný 
po mnoho let a v současnosti začíná pronikat rovněž do didaktiky mateřského jazyka. 
Jde přitom o důležitý přístup, protože koncepty, jež si dítě vytváří, jsou budovány na 
základě textů různého druhu, u některých kobceptů mají dokonce největší vliv texty 
edukační. Jedním z takových pojmů je například DEMOKRACIE. Tento pojem je ak-
tuálně analyzován v různých jazycích v rámci projektu EUROJOS. Část výsledků ana-
lýzy konceptu v českém jazyce předkládáme v tomto textu.  

1 Úvod 

Poslední roky se i v české lingvistice objevuje více prací zaměřených na kognitivně-
lingvistické teoretické problémy i analýzy jazyka, ba dokonce lze narazit i na pokusy, 
jak kognitivnělingvistický přístup k jazyku a možnosti debat o jazyce jako našem vý-
znamném kulturním aspektu zařadit do výuky mateřského jazyka na různých stupních 
škol. Připomeňme především práce Pacovské (2012), Pacovské, Nebeské, Röricha 
a Vaňkové (2021), Hájkové a kol. (2012, 2013, 2104), Štěpáníka (2020), ale prvky 
najdeme např. i u Svobodové (2000, 2003)1.  

Jakákoliv teoretická i aplikovaná práce ovšem naráží na problémy v širokém záběru 
kognitivnělingvistických výzkumů, ať už z pohledu metodologie, nebo materiálové zá-
kladny. Právě to je jedním z důvodů pochybností o vědeckosti a platnosti kognitivně-
lingvistického paradigmatu, nicméně právě takový rozsah materiálů má pro kognitivní 
lingvistiku své opodstatnění.  

                                                      
1 Uvedený přehled je nutno chápat jako skutečně velice úzce výběrový, neboť prací, jež reflektují kognitiv-
nělingvistický přístup nebo jeho prvky ve výuce, je mnoho, ba u leckterých autorů se tento přístup proje-
vuje již v době, kdy se o kognitivní lingvistice ještě téměř nemluvilo.  
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Různé kognitivnělingvistické školy a přístupy by neměly stát v opozici, jak bývají 
někdy vnímány, ale měly by být chápány jako doplňující se díly, které teprve dohro-
mady ve spolupráci či vzájemném zohledňování vytvářejí komplexní metodologii k po-
znání jazyka.  

Komplexnost kognitivnělingvistického paradigmatu je dána rovněž chápáním sa-
motného jazyka. Zaměřovala-li se strukturní lingvistika na langue a komunikačně-prag-
matická na parole, je kognitivním lingvistům nejblíže langage, protože je zajímají jak 
jazykové jevy systémové, tak jevy okrajové, anomální, okazionální stejně jako i mimo-
jazykové vlivy na jazyk (psychika, společnost, kultura atd.).  

Zejména kulturní aspekty ovlivňující jazyk a formování mluvící bytosti vedou 
k tomu, že se v poslední době začíná určitá oblast kognitivní lingvistiky chápat jako 
samostatná kulturní lingvistika. Jejich vztah zatím přesto zůstává poněkud vágní – kog-
nitivní a kulturní lingvistika mohou být vnímány jako synonymní termíny, ale i jako 
samostatné disciplíny (srov. Pacovská, Nebeská, Rörich, Vaňková, 2021, s. 33–35).   

2 Jazykový obraz světa a mezioborové vztahy 

V Novém encyklopedickém slovníku češtiny je jazykový obraz světa (JOS) chápán 
jako interpretace světa fixovaná v jazyce, resp. specifické pojetí reality v myšlení daného 
společenství, které lze vyčíst z jeho jazyka a textů vzniklých (a vznikajících) na jeho zá-
kladě.2 Právě intenzita našeho setkávání se s jednotlivými pojmy prostřednictvím růz-
ných typů textů nám utváří od dětství představy, konotace, stereotypní formulace 
a stereotypní schémata pojmů, jejichž stabilita, resp. statičnost je různá.  

Samotný JOS není jednotný jev – hovoří se o naivním JOS, vědeckém, mediálním 
atd., ovšem při formátování různých konceptů bude převažovat jiný z nich. Pokud se 
zaměříme např. na koncept MATKA nebo LÁSKA, bude koncept založen mnohem 
spíše na naivním obrazu světa než např. koncept DEMOKRACIE, jehož některým 
aspektům se v tomto článku věnujeme. Vliv zde mají právě texty, na základě kterých se 
člověk (dítě) s pojmem začne seznamovat.  

Jsou pojmy, které člověka provázejí od narození, protože jsou zásadní pro jeho fun-
gování v rodině nebo v jiných sociálních skupinách, kde se pohybuje, případně jsou 
výrazně akcentovány v literatuře (a filmové tvorbě) pro děti, ať už intencionální, nebo 
neintencionální. Kupříkladu pojmy DOBRO a ZLO si dítě fixuje na základě pohád-
kových příběhů3 (dobro vítězí, je kladné, resp. příkladné, naopak zlo je potrestáno, je 
třeba s ním bojovat). S různými polohami těchto dvou konceptů se pak setkává i v reálu 
a začne je odlišovat také v chování svém i okolí.  
                                                      
2 https://www.czechency.org/slovnik/JAZYKOV%C3%9D%20OBRAZ%20SV%C4%9ATA#bibitem28 
3 Jak ukazují některé výzkumy, narace jsou pro osvojování a formování konceptů velice důležité.  
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Vedle toho jsou pojmy, které se začínají fixovat až ve vztahu ke školní edukaci, 
například proto, že jejich významový základ je dán určitým typem terminologického 
významu. Dítě se pochopitelně může s lexémy, jež pojmy fixují, setkat i před zahájením 
školní docházky, nicméně kromě ojedinělých případů bude vznikající prekoncept velice 
slabý a silně schematický4.  

Ve škole se žák seznámí s novými koncepty, z nichž mnohé mu jsou podávány ve 
formě pamětně osvojovaných definic5. Na tyto báze se potom nabalují ostatní infor-
mace dotvářející vědeckou podstatu pojmu. Bez pochyby se vedle těchto aspektů budou 
formovat i aspekty individuální (asociace) a dále budou přistupovat určité společenské 
a kolektivní (konotace).  

Velice často se na formování některých konceptů podílí více vědeckých disciplín, 
a to ne vždy jednotně. Například u pojmu DEMOKRACIE sehrává roli prvouka, vlas-
tivěda, dějepis, občanská nauka, literatura, všechny jazyky, resp. předměty související se 
vzdělávacími oblastmi Člověk a jeho svět, Člověk a společnost nebo Jazyk a jazyková 
komunikace.  

Protože různé oblasti/předměty mohou akcentovat různé polohy pojmu nebo pří-
stupy různých vědeckých škol, setkává se žák postupně s různými pojetími pojmu6, 
často v závislosti na učebnici či vyučujícím, a je nezbytné všechny složky usouvztažnit 
a pomoci mu je vhodně hierarchizovat. Dějepis například přináší ve vztahu k starově-
kému světu pojetí antické demokracie jako „vlády lidu“. Tento aspekt, založený pouze 
na překladu komponentů původního řeckého kompozita, je nedostačující, protože jed-
nak vyvolává trochu jiné konotace, než jak reálně demokracie ve starověkém Řecku fun-
govala7, jednak je zapotřebí jej vztáhnout k proměně demokracie v průběhu dvacátého 
století a současnému pojetí demokracie, jak je žákovi předkládáno v jiných předmětech8.  

2.1 Výzkum jazykového obrazu DEMOKRACIE  
Výzkum konceptu DEMOKRACIE vychází z prací na projektu EUROJOS, je-

hož cílem je popsat vybraná kulturně klíčová slova v různých jazykových (především  

                                                      
4 Mnohem častěji mohou vznikat určité typy misprekonceptů, kdy si dítě určité významy vztáhne příliš 
konkrétně a individuálně. Svoji roli může sehrát i pokus o edukaci v předškolní výchově, kdy přílišná sim-
plifikace nemusí vést děti k pochopení jevu.  
5 Porozumění definicím je pro formování konceptu podstatné, nicméně mnozí žáci ke skutečnému pocho-
pení dospějí až později, někteří možná vůbec. 
6 Připomeňme, že Machová (1995) vymezuje termíny preskriptivní, jejichž pojmový význam je ve vědě 
jednotně přijímaný, a pseudopreskriptivní, u nichž významové vymezení závisí do značné míry na typu 
vědecké školy či odborníka, který termín používá. 
7 Nešlo o „vládu a rovnost všech“, demokracie byla určena pouze pro některé vrstvy řecké společnosti.  
8 O tom viz např. v našem příspěvku na konferenci Propria a apelativa 2 (Janovec, v tisku) a v ucelenější 
práci, která je výstupem z projektu EUROJOS (Яновец, v tisku).  
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slovanských) společenstvích9. Tato slova, resp. koncepty, jsou podle metodiky stano-
vené J. Bartmińským zpracovávána na základě dat systémových (slovníky), textových 
a empirických (dotazníky).  

Dosud bylo zpracováno a publikováno v první fázi projektu pět konceptů10, ve 
druhé fázi se připravuje zpracování dalších. Protože projekt se zaměřuje i na analýzu 
nových (moderních) konceptů (srov. např. koncept EVROPA, na němž se pracovalo 
již v první fázi), které nejsou tradiční a neobjevují se ve starších textech, ale jsou nepo-
chybně důležité pro společnost dvacátého prvního století. Takovým konceptem je ne-
pochybně i DEMOKRACIE. 

V textech nalézáme slovo demokracie od konce osmnáctého století – viz lístkový 
lexikální katalog ÚJČ AV ČR, v. v. i., který sloužil jako podklad pro tvorbu Příručního 
slovníku jazyka českého. První záznam lexému je z Krameriusových novin z roku 
177811, ale již v devatenáctém století se objevuje i v krásné literatuře.  

Lexém demokracie je zařazen do Příručního slovníku jazyka českého, Slovníku spi-
sovného jazyka českého i Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Dále je zpraco-
ván ve slovnících cizích slov a jako heslové slovo odkazující k frazému hlídací pes 
demokracie se objevuje i ve slovníku neologismů (Martincová a kol. 2004, s. 85, resp. 153).  

2.2 Výzkumný vzorek empirických dat 
Podle metodologie Bartmińského se empirická data získávají na základě krátkých 

dotazníků, které se distribuují mezi studenty vysokých škol, v ideálním případě by mezi 
respondenty měli být zastoupeni studenti jednak humanitního směru, jednak technic-
kého12. Věk studentů nemá překročit 25 let. Tím je zajištěno, že respondenty budou 
lidé, u nichž je koncept již formován a kteří jej budou předávat další generaci.  

Dotazník byl zadáván studentům Technické univerzity v Liberci studujícím český 
jazyk v prvním ročníku jak dvouoborových programů specializace v pedagogice, tak 
jednooborového programu filologie, ale i obory technické a studentům Univerzity Kar-
lovy, Pedagogické fakulty, studujícím různé bakalářské studijní programy. 

Materiál byl získáván na konci akademického roku 2020/2021 a na začátku akade-
mického roku 2021/2022. Získali jsme 15513 dotazníků studentů ve věku 19–24 let, 
                                                      
9 O kulturně klíčových slovech viz např. práci Wierzbické (Вержбицкая 2001). 
10 České práce viz Vaňková (2015), Janovec, Wildová (2016), Vaňková, Vodrážková (2019). 
11 První záznam pochopitelně neznamená, že by se slovo objevilo poprvé v tomto textu. Jde pouze o nej-
starší text, v němž bylo zachyceno. Databáze staré češtiny a češtiny doby střední lexém nezachycují.  
12 Jak se ukázalo při více výzkumech nejen u nás, požadavek vyrovnaného počtu studentů obou typů škol 
je z více důvodů těžko splnitelný.  
13 Tomuto počtu ovšem neodpovídá počet odpovědí, jež uvádíme, protože u některých otázek uvedli stu-
denti více odpovědí, některé naopak nevyplnili vůbec, počet nekompletně vyplněných dotazníků nebyl 
nijak vysoký.  
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všichni uvedli jako svůj rodný jazyk češtinu, narodili se a žijí v českých městech a ves-
nicích, převážně na území Čech, poměrně zanedbatelná část pocházela z Moravy14.  

V prvním roce byl dotazník rozšiřován prostřednictvím internetové platformy  
Google Classrooms, ve druhém byly dotazníky zadávány přímo při výuce, čímž se za-
jistila jejich větší (stoprocentní) návratnost15.  

Dotazník se skládal ze čtyř otázek, z nichž na dvě byly očekávány volné odpovědi, 
v nichž se mohli studenti i více rozepsat (Co je to demokracie? Co není demokracie?), 
v jedné byl prostor na odpovědi omezen – studenti měli uvést tři charakteristiky demo-
kracie) a poslední byla doplňovací (but-question, studenti měli dokončit započatou 
strukturu Stát XY je demokratický, ale…). Vzhledem k bohatství dat, jež byla při vý-
zkumu získána, se zaměříme v následujících pasážích pouze na analýzu odpovědí na 
první otázku.  

K analyzování odpovědí nebyl využit žádný elektronický nástroj. Výsledky jsou 
kvantifikovány, ale nejsou uváděny v procentech vzhledem k nízkému zastoupení vět-
šiny odpovědí.  

2.3 Výsledky výzkumného šetření 
Jak ukazují Vaňková a Vodrážková (2019) při zpracování konceptu SVOBODA, 

jsou si koncepty SVOBODA a DEMOKRACIE velice blízké a mají spolu těsné sou-
vislosti. To se ukázalo i v našem materiálu při charakteristice demokracie studenti uvá-
děli nejčastěji, že jde o ‚svobodu‘.  

2.3.1 Svoboda se v různých aspektech objevila 111×, zajímavé je, že většinou v kon-
krétních spojeních, která souvisí s užším vnímáním svobody. Svobodu v obecném chá-
pání uvedlo pouze šestnáct odpovědí; chápeme tak odpovědi, kdy svoboda nebyla 
specifikována atributem nebo odpověď zněla svoboda lidu/lidí/lidstva.  

Konkretizaci svobody představovaly většinou genitivní přívlastky, které reflektují, 
že svoboda má politické souvislosti, jako je svoboda slova (16×), názoru / vyjádření 
názoru (25×) a projevu a vyjadřování se (13×), pohybu a cestování (8×), studia (8×). 
Méně často se objevovaly atributy vyznání (2×), podnikání (2×), vlastního bytí (1×), 
společenského života (1×) a hlasování (1×).  

Poslední uvedený přívlastek souvisí s častou odpovědí, týkající se voleb, že demo-
kracie představuje ‚svobodné volby‘. V této formě se odpověď objevila 11×, ovšem vedle 
toho byla uvedena i odpověď podíl na volbách (19×). Při analýze bylo rovněž třeba 
rozlišit, kdy odpověď představuje skutečně volby jako ‚mechanismus demokracie‘ a kdy 
jde o svobodu individuálního ‚výběru, rozhodnutí‘, kde se politické aspekty nerealizují.  

                                                      
14 Pohlaví, resp. gender jsme po zvážení nezjišťovali.  
15 Návratnost internetově distribuovaných dotazníků byla přibližně 50 procent.  
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Kritéria, která jsme na třídění odpovědí do uvedených dvou kategorií uplatnili, byla 
především sémantika textového okolí. Třídění bylo jednoznačné tam, kde byly volby 
ještě dále specifikovány ve vztahu k parlamentu, senátu, prezidentovi apod., či někte-
rými dalšími prostředky, které signalizovaly, že jde o mechanismus demokracie. Dru-
hým kritériem bylo gramatické číslo – tam, kde byl užit plurál a textově nebylo 
naznačeno, že respondent může mít na mysli oblast individuálního svobodného rozho-
dování, byla odpověď zařazena k mechanismu demokracie16.  

Politické aspekty svobody, zejména volby, mohly být exponovány vzhledem k vněj-
ším faktorům, především k době, kdy byly dotazníky distribuovány a vyplňovány – in-
ternetové podoby dotazníků byly zadávány v době omezení pohybu kvůli koronavirové 
pandemii, druhý sběr dotazníků probíhal krátce před parlamentními volbami. V prv-
ním případě byla ve společnosti velice aktuální otázka restrikcí různých individuálních 
svobod a toho, do jaké míry lze občany demokratického státu omezovat na základě 
státem kontrolované ochrany zdraví. Přes téměř celosvětově shodná omezování šlo pře-
devším o zaměření na svobodu pohybu a cestování, společenského života a podnikání. 
Ve druhém případě byly volby vnímány značnou částí občanů jako boj o záchranu de-
mokracie a svobody v České republice a o tématu voleb se diskutovalo mnohem více 
než obvykle.  

Politický rys svobody nedominoval u odpovědí jako svoboda činů (4×), volba/vý-
běr/rozhodování (17×), volné myšlení (1×). V nich převažuje spíše rys individuální 
svobody.  

Volněji sem lze zařadit i odpovědi možnost/možnosti, která se objevila celkem 2×. 
Nejednoznačně konkretizované byly tři odpovědi možnost žít svobodně / nebýt utlačo-
ván, kde se aspekt individuální a politické svobody mísí. 

Celkem 4× se v odpovědích objevil okřídlený výraz svoboda člověka končí tam, kde 
začíná svoboda druhého.  

Jako synonymní vyjádření se objevil 2× lexém volnost, který ovšem má – jak uka-
zují Vaňková a Vodrážková (2019) i zahraniční výzkumy, srov. např. Wierzbické 
(Вержбицкая 2001) nebo Rudenky (např. Руденко 2001) – často odlišné konotace.  

2.3.2 Jako další okruh odpovědí vyhodnocujeme ty, které pojaly demokracii coby 
státní zřízení nebo právní řád (9 odpovědí) či formu vlády (7 odpovědí). Ty souvisí 
s metonymickým transferem státní zřízení za stát, jenž se v českém jazyce uplatňuje ve-
lice často. 

                                                      
16 Jsme si vědomi, že zařazení na základě těchto dvou kritérií nemusí být jednoznačné, protože respondent 
mohl mít na mysli i obě kategorie dohromady či jiné aspekty, nicméně vzhledem k anonymitě respondentů 
nemohl proběhnout následující rozhovor o odpovědích, kde by mohly být některé nezřetelné odpovědi 
zpřesněny.  
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Patří sem několik odpovědí, které ještě nápadněji než předešlé reflektují školní edu-
kaci: vláda/hlas lidu (24×), fungování státu, kde rozhoduje hlas většiny (19×) a o poně-
kud vágní společné rozhodování (11×).  

S oblastí institucionalizované demokracie souvisí odpovědi rovnoprávnost (17×), 
společenská rovnost (5×), dodržování práv a povinnosti, které určují řád, neomezují 
svobodu (5×), střed mezi extrémy (5×), druh práva (1×) a poslouchání autorit (1×)17. 

Jako konkretizační aspekty institucionalizované demokracie byly uvedeny napří-
klad oddělené složky státní moci (1×), zajištění svobodných a nezávislých médií (1×), 
necenzura (1×) a snad vágní odpověď vydobyté vítězství (1×). Jde tedy o určité kono-
tace, které rozhodně s demokracií souvisí, ale necharakterizují ji komplexně. 

2.3.3 Vedle uvedených aspektů se mezi odpověďmi vnímajícími DEMOKRACII 
pozitivně objevila ještě úzce související spravedlnost (2×)18 a radost žít (1×). 

2.3.4 Samostatně vyhodnocujeme odpovědi, jež DEMOKRACII nevnímají jako 
jednoznačně pozitivní hodnotu: přeceňovaný fenomén (1×) a myslím, že stejně tak, 
jako nikdy nenastal pravý „komunismus“, tak takzvaná demokracie se také ještě nikde 
nikdy nenaplnila/nefungovala (1×).   

3 Závěr 

Výsledky odpovědí v dotazníkovém průzkumu potvrzují, že na formování kon-
ceptu DEMOKRACIE se rozhodně podílí školní edukace – tomu odpovídá nejen ob-
sah odpovědí, ale i forma, lexikální zásoba, kterou studenti volili pro jeho popis. Dále 
odpovědi potvrzují úzkou souvislost konceptů DEMOKRACIE, SVOBODA, 
SPRAVEDLNOST, ROVNOPRÁVNOST, ROVNOST A VOLBA. 

Odpovědi rovněž ukazují, že základem konceptu je svoboda, a to jednak obecně 
lidská, jednak individuální. Výrazným aspektem DEMOKRACIE je jeho institucio-
nální a právní zakotvenost. Na základě odpovědí můžeme rovněž potvrdit, že 
DEMOKRACIE je v současné společnosti chápána jako hodnota, tedy demokracie je 
kulturně klíčové slovo. Jde o hodnotu, která je v generaci mladých dospělých vnímána 
jako veskrze pozitivní, objevují se ale i signály, že ji z různých důvodů lze vnímat i zcela 
negativně. To bude předmětem našeho budoucího výzkumu, kdy se chceme zaměřit na 
výzkumné šetření mezi respondenty ve vyšších věkových skupinách, u kterých očeká-
váme kritičtější postoj k demokracii kvůli možné negativní životní zkušenosti.  

                                                      
17 I tuto odpověď interpretujeme jako důsledek společenské situace za pandemie. 
18 Kromě výše zmiňovaného textu Vaňkové a Vodrážkové potvrzuje propojení konceptů i náš výzkum 
konaný při výzkumu konceptu SPRAVEDLNOST, kde se v dotazníkových odpovědích studenti na de-
mokracii rovněž odvolávali (viz Janovec 2021). 
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Summary 

On the Linguistic Image of Democracy in the Czech Language 

The author of this text concentrates on a concept DEMOKRACIE (DEMOCRACY) 
in the current Czech language. According to the methodology of cognitive linguistics  
(language picture of world) used in a project EUROJOS he presents results of analyzing 
so called „empiric data“, which means answers from a questionary distributed among 
university students.  
The results shows that students understand DEMOCRACY mainly as a positive value, 
they connect it with SVOBODA (FREEDOM), ROVNOPRÁVNOST (EQUALITY), 
ROVNOST ((CO)EQUALITY) or SPRAVEDLNOST (JUSTICE).  
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EXPRESIVNÍ PROSTŘEDKY V JAZYCE MLÁDEŽE  
A VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA 

Diana SVOBODOVÁ 
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

Text se zabývá základními typy expresivních jazykových prostředků v češtině, jejich ter-
minologickým vymezením a způsoby jejich pojetí v české lingvistice. Dále se zaměřuje 
na užívání expresiv v komunikaci současné školní mládeže a přístup k těmto jazykovým 
prvkům ve třech různých typech učebnic českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, a to po 
stránce teoretických výkladů i úkolů k procvičení se zvýrazněnou reflexí aspektů expre-
sivity a možností rozšíření znalostí žáků v této oblasti. 

1 Úvod 

Různé formy expresivity jsou nedílnou součástí vyjadřování mládeže v komunikaci 
nejen mluvené, ale i psané, jíž zde máme na mysli zejména texty v elektronické komu-
nikaci s rysy mluvenosti, jakými jsou např. příspěvky na sociálních sítích, v rámci chatu 
apod. Z hlediska školské výuky českého jazyka však nemusí být této problematice vě-
nována pozornost vždy v takové míře, jaká by aktuální situaci zrcadlila a tyto aspekty 
reálně užívaného jazyka reflektovala (příp. korigovala). Máme na mysli jak komplexní 
pojetí tématu, tak také explicitní dílčí teoretické přístupy k expresivním prostředkům 
v jednotlivých jazykových rovinách (viz část 3). Nahlédneme-li např. do vybraných 
učebnic pro 2. stupeň ZŠ, nacházíme vesměs stručné výklady o citovém příznaku jazy-
kových prostředků v rámci kapitol o slovní zásobě (většinou v souvislosti se synonymy) 
a pak také ve výkladech mluvnických a stylistických (viz dále část 6).  

2 Vymezení pojmů 

V následujícím textu se zaměříme na expresivitu z teoretického hlediska, její pojetí 
v dílčích výzkumech žákovských komunikátů a ve vybraných učebnicích českého jazyka 
pro 2. stupeň ZŠ. Při obecných výkladech expresivity a přidružených témat vycházíme 
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zejména z pojetí Marie Čechové, Františka Čermáka, Václava Křístka, Dariny Hradi-
lové, Jaroslava Zimy a dalších.  

2.1 Expresivita a expresivní příznak 
Vnímání expresivního příznaku jazykových prvků bývá mnohdy považováno za 

subjektivní, jak to naznačují i základní definice, dle nichž je expresivita chápána jako 
pragmatická složka významu příslušného výrazového prostředku, která je dána posto-
jem mluvčího. O existenci expresivního příznaku se pak jedná u konkrétních výrazo-
vých prostředků (srov. Křístek, 2017, online). Čermák popisuje expresivitu jako 
odchylku od očekávání, která má v celé řadě oborů různé interpretace a zejména dříve 
byla chápána jako součást významu (sémantiky) a zahrnovala rysy hodnotící (tj. evalu-
ativnost – viz část 2.2), apelovost, citovost a aspekty volní (srov. Čermák, 2010, s. 124). 
Dle Furdíka (2008, s. 59) je podstatou expresivní motivace přítomnost nenocionálních 
prvků v obsahu slova, případně jejich převaha nad prvky nocionálními, autor však zá-
roveň potvrzuje subjektivitu jejího nazírání, neboť expresivita je podle něj neměřitelná, 
nedá se jednoznačně říci, na kolik procent a zda vůbec je daný prvek expresivní.  

V lexikální rovině přítomnost pragmatických rysů významu nemění význam poly-
sémických lexémů, u nichž může ovlivňovat konotace jejich významů sekundárních, 
např. u adjektiva hrozný je primární význam „vzbuzující hrůzu“ a sekundární expresivní 
„velký, ohromný, nesmírný“; podobně škaredý – 1. „nehezký na pohled“, 3. expr. „ne-
příjemně velký“ (srov. Filipec, Čermák, 1985, s. 70). Jak upozorňuje i Hradilová, také 
výrazy pojmenovávající emoce a hodnocení mají charakter nocionální a jejich hodnocení 
a postoje jsou ukotveny v denotační složce významu, takže jde o výrazy neexpresivní, 
složka emotivně hodnotící je u nich součástí složky pojmové (Hradilová, 2013, s. 101). 

2.2 Emocionálnost a evaluativnost 
Příbuzným pojmem je emocionálnost, jež se obvykle vztahuje jen k vyjádření po-

zitivních nebo negativních emocí, citového postoje mluvčího, resp. autora textu ke sku-
tečnosti, a má tedy užší význam než expresivita. Jak uvádí Furdík (2008, s. 59), 
expresivitu a emocionalitu není možné ztotožňovat, neboť emocionalita je částí expre-
sivity jako souhrn emocionálních (citových) a volních prvků, každý expresivní lexém 
tedy nemusí být zároveň i emocionální.   

Jako evaluativnost bývá označována sémantická a pragmatická složka subjektivního 
hodnocení a hodnotícího postoje mluvčího, která zpravidla doprovází složku kogni-
tivní a často bývá pevnou součástí systémového významu lexému. Evaluace bývají bi-
polární (typ dobrý – špatný), ale dle Čermáka (2017, online) převládají v praxi spíše 
výrazy evaluativně negativní (viz také dále). 
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3 Expresivní prostředky v jednotlivých jazykových 
rovinách 

V tradičně pojímaném systému jazyka nacházíme expresivitu jako sekundární sty-
lový příznak u prostředků v různých jazykových rovinách a dílčích disciplínách, z nichž 
zde můžeme jmenovat zejména kombinatorní fonetiku, morfologii, morfematiku, syn-
tax (zejména ve stylistickém pojetí), lexikologii a frazeologii. 

3.1 Prostředky foneticko-fonologické  
V rovině hláskoslovné rozlišuje Hradilová (2015, s. 16) expresivní kombinace hlá-

sek nerespektující zákon slabičné harmonie (s příklady fňukat, ňouma, ťululum), sku-
piny obsahující hlásky, jež vyvolávají disharmonický zvukový efekt (chrchlat, drnčet), 
a skupiny obsahující málo frekventované hlásky (frmol, fofr). Čechová připojuje expli-
citně hlásky typu č nebo ň ve spojení s následujícími zadními vokály ve slovech typu 
čučet, čumět, mrňous nebo ňuňánek (srov. Čechová, 2011, s. 63). Slova obsahující 
podobné hláskové kombinace pak bývají označována jako eufonní nebo kakofonní.  

Jelínek (in Grepl a kol., 1995, s. 775) spatřuje expresivitu ještě v dalších odchylkách 
od fonetické normy typu prodloužení vyslovené souhlásky (hrrr na ně), ve fonologické 
rovině pak -ej- proti spisovnému -ý (hejl), podobně jako Hoffmannová (2016, s. 48), 
která zmiňuje expresivitu variant s -ej- u slov typu ulejvat se, vejtaha vyskytujících se 
v běžné každodenní komunikaci. S tímto jevem se ojediněle můžeme setkat i u nefor-
málních podob cizojazyčných přejímek, např. anglicismů typu vejkend (srov. Jandová 
a kol., 2006, 146). 

3.2 Prostředky gramatické 
V morfologii jsou primárním nositelem vyjádření expresivity zejména interjekce 

nebo partikule. Hradilová (2015, s. 31) v této souvislosti zmiňuje časté vyjadřování po-
zitivních emocí prvky citoslovečné povahy, a to jak onomatopoickými (typu chichi), 
tak přejatými (wow, jupí). Syntax nabízí rozsáhlé možnosti vyjádření např. prostřed-
nictvím slovosledu, kdy subjektivní pořadí réma – téma (doprovázené v mluveném pro-
jevu odlišným intonačním schématem) vyjadřuje citový postoj mluvčího, podobně jako 
parcelace výpovědi, řečnické otázky, větné ekvivalenty (Těch starostí! ) nebo některé 
specifické typy atributivních syntagmat, např. chudák holka nebo kluk ničemná (srov. 
Svobodová, 2013, s. 46, Grepl a kol., 1995, s. 775).  
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3.3 Prostředky slovotvorné 
V oblasti slovotvorby spočívá expresivita v užívání morfematických prostředků 

s emotivizační funkcí, typických zejména pro deminutiva nebo augmentativa. Přestože 
se deminuce (leckdy i vícestupňová nebo intenzifikovaná typu očko – očičko, malinký 
– malilinký) a augmentace snoubí s expresivitou často, v mnohých případech tomu tak 
nemusí být (viz např. lexikalizovaná deminutiva typu kůstka, bubínek, slova pojmeno-
vávající pouze skutečnosti malé nebo velké rozsahem, velikostí apod.). Často se také 
setkáváme s deminutivy pejorativními1 typu kamarádíček, přítelíček, návštěvička, stejně 
jako s augmentativy vyjadřujícími expresivitu, jež může být dle kontextu chápána jako 
pozitivní, typu děvčisko, chlapisko, chlapák apod. Přípony typu -ák se s expresivitou 
pojí i v jiných případech, např. u univerbizátů typu výzkumák, pracák, finanč(ň)ák 
(srov. Minářová, Tušková, 2015, s. 90). Dle Furdíka (2008, s. 59) je v kategorii demi-
nutiv expresivní většina formantů, v kategorii augmentativ pak formanty všechny.  

Pokud jde o deminutiva, upozorňuje Hoffmannová (2015, s. 48) na až lavinovité 
šíření jejich užívání i v komunikaci lidí, kteří se navzájem neznají (jako příklady uvádí 
restaurace, obchody, televizní pořady apod. s deminutivy typu polívčička, dobroučkej 
chlebík, štěstíčko a srdíčko), kde může jít o snahu o zdvořilost a vemlouvavou vstříc-
nost, ale spíše se jeví jako projevy infantilizace coby určité celospolečenské tendence, 
případně manipulace za účelem reklamy apod.  

3.4 Prostředky lexikální  
Nejvýrazněji se expresivita projevuje v oblasti slovní zásoby, kde bývají příznakové 

lexikální jednotky diferencovány podle typu tohoto příznaku – mezi pozitivní expresiva 
se tradičně řadí slova familiární, laudativa, hypokoristika nebo tzv. dětská slova (užívaná 
dětmi nebo dospělými v rozhovoru s dětmi) a jejich častým formálním rysem je demi-
nutivnost. Pozitivní expresivita bývá spatřována také u eufemismů (meliorativ) typu 
společensky unavený místo opilý, dříve narozený nebo senior místo starý apod. Hladká 
(in Grepl a kol., 1995, s. 96) připojuje ještě specifický druh eufemismů objevujících se 
v ideologicky zabarvených projevech typu úprava cen místo zdražení, etnické čistky 
místo genocida. 

Záporně zabarvenými expresivy jsou pejorativa, augmentativa, vulgarismy a dysfe-
mismy, specifickým typem jsou pak tzv. kakofemismy, tj. slova s příznakem záporným 
užitá o skutečnostech pociťovaných mluvčími jako pozitivní, např. smrad místo vůně 
parfému, uličník, darebák jako oslovení milovaného dítěte matkou apod. (srov. Če-
chová, 2011, s. 63). Jak již bylo zmíněno výše, podle Čermáka (2017, online) v praxi 
výrazně převládají výrazy evaluativně negativní, kterých jsou proti pozitivním násobky. 

                                                      
1 Čermák (2011, s. 77) považuje depreciativní užití pragmatické funkce deminutiv za výjimečné. 
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Potvrzuje to i Furdík (2008, s. 59), podle něhož převahu slov se zápornou expresivitou 
lze vysvětlit tím, že jazyk sehrává funkci emocionálního ventilu. Jak uvádí Čermák na 
jiném místě (2010, s. 126), užitím pejorativa nebo vulgarismu může mluvčí signalizovat 
větší společenskou distanci od posluchače, popř. zlobu, nenávist apod., naopak meli-
orativa nebo důvěrná slova signalizují psychickou blízkost, přátelský vztah, oblibu apod. 
Upozorňuje také na funkční asymetrii vyjadřování pozitivních pragmatických postojů 
obvykle jen vůči lidem známým a blízkým a adresování výrazů s expresivitou negativní 
spíše lidem cizím. Toto rozlišení se týká zejména komunikace běžné, především mlu-
vené, nelze je však jednoznačně vztáhnout na mnohé typy komunikace elektronické, 
v nichž hraje významnou roli alespoň částečná anonymita komunikantů.   

Pojetí pozitivity a negativity se pohybuje na subjektivně proměnlivé škále, co je pro 
jednoho komunikanta silně negativní, může jiný vnímat jako téměř neutrální apod. 
Ovlivňující faktory zde mohou být sociální, spjaté s komunikačním prostředím apod. 
U některých silně negativních expresiv může časem dojít k oslabení jejich intenzity 
a posunu směrem k neutrálnímu lexiku (Hoffmannová, 2016, s. 49). Podle Daneše 
(2009, s. 240) patří takové výrazy k jazykové periferii, živá mezilidská komunikace se 
však bez nich neobejde. Subjektivní hodnocení hrubosti platí jak pro expresiva domácí, 
tak pro cizojazyčné přejímky, o nichž se mimo jiné zmiňuje Hradilová (2015, s. 52) 
a uvádí jako jejich zdrojové jazyky zejména němčinu a jidiš s příklady typu handl, šme-
linář, šmejd a v současné době také angličtinu s příklady fejk nebo shit. 

Z hlediska typu expresivity se současná lexikologie opírá o typologii J. Zimy (1961) 
rozlišující výrazy s expresivitou inherentní, spjatou se stavbou slova a nezávislou na kon-
textu, jež bývá často realizována příznakovými uskupeními hlásek nebo slovotvornými 
formanty (viz výše), adherentní, založenou na sémantické inovaci, přenesení slova do 
nového, neočekávaného kontextu (srov. také Hradilová, s. 19), a kontextovou při spo-
jení výrazových prostředků patřících k různým stylovým oblastem za účelem aktuali-
zace vyjádření (srov. Křístek, 2017, online).  

V oblasti synonymie jsou mezi souznačnými slovy lišícími se expresivním přízna-
kem rozlišována synonyma pragmatická (emocionální), např. utíkat – zdrhat, a inten-
zifikační, např. strach – hrůza – zděšení. U ekvivalentních synonym lišících se jazykovým 
původem mohou být cizojazyčné přejímky oproti domácím protějškům vnímány jako 
stylově vyšší (tvořivý – kreativní), příp. eufemizující (tlustá – korpulentní), ovšem s vý-
jimkou starších přejímek z němčiny (náprsní taška / peněženka – šrajtofle). 

3.5 Prostředky frazeologické 
U frazeologických jednotek je často potenciálně přítomná už přímo v jejich vý-

znamu zejména evaluativnost, jež pak může být dle kontextu aktualizována. Čermák 
(2017, online) uvádí např. u frazému letí jako vítr evaluativní postoj pozitivní, zatímco 
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u frazému utíká, jako by mu zadek zapálil negativní, jímž lze vyjádřit nesouhlas, po-
směch apod. Tradičně bývají za expresivní považovány frazémy eufemistické (rozloučit 
se se životem, odejít na věčnost) a dysfemistické (zaklepat bačkorama, být pod drnem). 

4 Expresivita ve vztahu k pojetí spisovnosti  

Podle Čermáka (2010, s. 124) jsme v současné době svědky nadužívání jak expre-
sivních jazykových prostředků, tak i tohoto pojmu samotného, neboť za expresiva jsou 
pokládány i jevy, u nichž si autoři neví rady s uchopením a identifikací jejich aspektu. 
Jak konstatuje Hradilová (2013, s. 102), expresivnost, resp. neexpresivnost s protikla-
dem spisovnost – nespisovnost nesouvisí. Značná část zejména pozitivních expresiv je 
součástí slovníků spisovné češtiny, slova záporně zabarvená však stojí obvykle mimo 
rámec spisovného jazyka, zejména jedná-li se o inherentní expresivitu. Systémově jsou 
však za nespisovná považována všechna expresiva slangová, související např. s elektro-
nickým prostředím – komp, komplík, net, netík, avíčko2 apod. (srov. Jandová a kol., 
2006, s. 142). 

5 Expresivita v komunikaci mládeže 

Podle Orgoňové a Dolníka (2010, s. 129) má mládežnický diskurz sklon k expre-
sivnosti, a to včetně projevů vulgárnosti. Jeho instrumentální bází je slang, který se pro-
jevuje typickými znaky, jimiž jsou stručnost, zkratkovitost, originalita ve vyjadřování 
nebo hravost prostřednictvím metaforizace a metonymizace. Dále se může projevovat 
pozérství, jazykový exhibicionismus a běžná je také intenzifikace výrazů.  

V jazyce školní mládeže se s různými projevy expresivity setkáváme velmi často na 
úrovni všech jazykových rovin včetně oblasti syntaktických konstrukcí, nejpočetnější 
doklady však nacházíme zejména v rovině lexikální, kde má expresivita řadu různoro-
dých projevů, a to jak v projevech mluvených, tak v prostředí elektronické komunikace, 
kde však mohou hrát roli i faktory nejazykové, např. anonymita přispěvatelů, pouze 
virtuální přítomnost adresátů, všeobecné vnímání neoficiálnosti této komunikace 
apod., jež mohou expresivitu výrazně potencovat. 

Jak vyplývá mj. i z dílčích výzkumů realizovaných v rámci studentských závěreč-
ných prací (např. Konvičková, 2017), setkáváme se v jazyce neformálních interneto-
vých diskuzí mládeže s vyjadřováním emocí prostřednictvím psaní textu velkými písmeny 
nebo s mezerami a zmnožením znaků, jež jsou grafickými formami ekvivalentními ro-
vině zvukové. První typ spočívající ve vědomém a záměrném užívání klávesy Caps Lock 

                                                      
2 Komp, komplík – computer, net, netík – internet, avíčko – audio video interleave movie. 
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je komunikanty užíván pro vyjádření křiku, zvýšení hlasu a dalších způsobů zdůraznění 
obsahu slov typu ty, co se snažej RYCHLE ZHUBNOUT, … věděj, že nic takového 
na našem světě ne e xis tu je (mezery mezi slabikami jsou analogické slabikování v mlu-
veném projevu). Zmnožení znaků se v neformálních diskuzích objevuje zejména u vo-
kálů, např. joooo, aaaach, jsou božíííííííííííííííí...., Jupííí, je to o něčem úúúúplně jiném, 
je to supéééér.  

Mezi morfologickými jevy jsou silně zastoupeny zejména různé typy citoslovcí, a to 
i přejatých, např. sorry, ups, wow, hey, bingoo, jež jsou velmi často eliptickými vyjád-
řeními v reakci na různé druhy sdělení nebo situací.  

V oblasti slovotvorby a slovní zásoby se setkáváme s lexémy s příznakem jak pozi-
tivním, tak i negativním, u prvního typu se nejčastěji objevují substantivní deminutiva 
typu hotýlek, deníček, lidičky, blbůstka, partička apod. Nacházíme i vícestupňovou de-
minuci, např. filmek a filmeček, chybka a chybička, specifikem jsou pak zdrobněliny 
utvořené od různých typů chrématonym, např. Nokča3, škodulinka citygo4, jež často 
souvisí s tendencí mládeže k jazykové hravosti. Deminutiva mohou mít ale také iro-
nický význam, např. Čecháček nebo okýnko (ve významu momentálního výpadku pa-
měti) apod. Pokud jde o hypokoristika, ta jsou tradičně zastoupena především tzv. nicky 
(přezdívkami komunikantů), např. jarous, Pethushka, Viktooorka apod.  

Mezi expresivy s negativním příznakem dominují vulgarismy, např. sračky, koko-
tina, prd, Ordinace v po*rané zahradě, voloviny, kravina a krávovina, bonzácká mrdka, 
hovadina, máte po prdeli. Výjimkou nejsou ani již zmíněné anglicismy typu byl to shit, 
go fuck yourself, fuck off všem dementům. Někdy se komunikanti snaží tyto výrazy 
různými způsoby zmírnit, např. srajda, je mi to u pozadí, vy mi kua řeknete, woe..., 
pitchus, případně je jen naznačit a písmena nahradit hvězdičkou a tečkami: jo matka je 
k....a. Vulgarismy se mohou stát i prostředkem jazykové hry využívající např. homofo-
nii typu je mi to fuck.  

Nejazykovým prostředkem vyjádření emocí pak jsou emotikony5 (smajlíky6), vyja-
dřující celou škálu pocitů a nálad, jež mohou mít podobu jak textovou (s užitím inter-
punkčních znaků, např. :-), :-(, ;-)), tak grafickou – obrázky v mnoha typech 
elektronických textů vznikají také automatickým převedením emotikonů textových 
(srov. Konvičková, 2017, s. 41–44).  

Pokud jde o expresivitu v dalších typech komunikátů, z nedávných dílčích výzkumů 
slangových prostředků mládeže vyplývá, že pro žáky a studenty je tradičně typické  
užívání různých druhů expresiv např. pro pojmenování předmětů s příznakem jak  

                                                      
3 Značka mobilního telefonu Nokia. 
4 Značka automobilu Škoda CITIGO. 
5 Z anglického emotional icons. 
6 Z anglického smile (usmát se, úsměv). 
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kladným typu ajinka (anglický jazyk), bioška, bižule (biologie), infoška, inforka (in-
formatika), tak záporným, např. chemizna (chemie), infáč a infoša (informatika), ru-
sák (ruský jazyk). Z dalších expresivních výrazů, jež se váží k prostředí školy, lze 
jmenovat např. kalkulajda, kalkulinka (kalkulačka), řiďka (ředitel školy), mučírna, 
škůla (škola), z nichž většina patří mezi tradiční studentské slangismy (srov. Miov-
ská, 2014, s. 103, Hartlová, 2020, s. 48–50).  

6 Expresivní prostředky v učebnicích českého jazyka 

Jak již bylo zmíněno výše (část 1), v rámci školské výuky je expresivitě věnována 
pozornost zejména v souvislosti s jednotkami slovní zásoby, především synonymy. 
V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je ve vzdělávací oblasti 
Jazyk a jazyková komunikace, oboru Český jazyk a literatura, součásti Komunikační 
a slohová výchova mezi očekávanými výstupy uvedeno, že žáci mají rozlišovat subjek-
tivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru, dorozumívat se kul-
tivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci, 
odlišovat spisovný a nespisovný projev a vhodně užívat spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. V rámci Jazykové výchovy pak mají roz-
lišovat a příklady v textu dokládat nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 
a zásady tvoření českých slov, rozeznat přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech. 
Očekává se schopnost samostatně pracovat s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami, správně třídit slovní druhy, tvořit 
spisovné tvary slov a vědomě je používat ve vhodných komunikačních situacích. Sou-
částí náplně učiva je mimo jiné slovní zásoba a tvoření slov, slohové rozvrstvení slovní 
zásoby, význam slova, homonyma a synonyma (Rámcový vzdělávací program pro zá-
kladní vzdělávání, 2021, online).  

Pokud jde o synonymní vztah lexikálních jednotek, Čechová a Styblík (2010, s. 96) 
uvádějí, že práce se synonymy je ve školní výuce důležitá především z hlediska stylistic-
kého a lexikálněsémantického. Žáci by si měli v průběhu školní docházky na základě 
opakovaných zkušeností vypěstovat schopnost odlišovat slova slohově neutrální a pří-
znaková a náležitě je užívat podle jejich funkce a podle situace projevu. Učitelé by si 
také měli být vědomi zmíněných možných posunů v hodnocení těchto jazykových pro-
středků, a proto je nutné změny ve slovní zásobě prezentovat žákům ve vztahu k vývoji 
společnosti, nebát se odkazovat na prostředky v jazyce mládeže živé, včetně anglicismů 
a různých typů neologismů. Jejich přehlížení, příp. ironizace nejsou na místě, vhodné 
je spíše vysvětlovat, argumentovat, nabízet možnosti variantního vyjádření.  

Hauser (2019, s. 41–42) podotýká, že žáci chápou významovou podobnost velmi 
široce, spíše jako příslušnost k témuž významovému okruhu, proto při nahrazování slov 
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v textu je třeba dbát zejména na zachování celkového významu věty. Pro procvičování 
doporučuje zařazovat i cvičení na poznávání synonym ve skupině izolovaných slov, kde 
lze porovnávat významové rysy daných lexikálních jednotek. Je důležité, aby si žáci ve 
své vyjadřovací praxi uvědomovali citové zabarvení slov a rozdílné stylistické uplatnění 
synonym, proto mají být zařazována i cvičení, v nichž žáci mají vybírat vhodné slovo 
z několika možností v rámci synonymických řad nebo vyhledávat v textu slova ne-
vhodná a nahrazovat je výstižnějšími nebo slohově vhodnějšími. 

Pro srovnání zpracování tématu expresivity v učebnicích českého jazyka pro 2. stu-
peň ZŠ jsme si vybrali učebnice ze tří nakladatelství – Nová škola, s.r.o., SPN – peda-
gogické nakladatelství, a.s., a Fraus, s.r.o. (tzv. nová generace). Na některých místech 
také doplňujeme informace uvedené v metodických příručkách pro učitele a v pracov-
ních sešitech k těmto učebnicím. 

6.1 Slovní zásoba  
Nejvíce pozornosti je expresivitě věnováno v kapitolách o slovní zásobě v souvis-

losti se slovy souznačnými. V učebnici nakladatelství Nová škola pro 7. ročník (Kvač-
ková a kol., 2014, s. 60) jsou citově zabarvená slova zařazena do výkladu o synonymech 
vyskytujících se v různé slohové podobě, ve cvičení na doplňování synonym k samo-
statně uvedeným slovům lze s příslušným výkladem v rámci výuky doplnit i některá 
expresivní, např. utíkat – zdrhat, mazat, valit; vařit – klohnit; námaha – dřina, lopota; 
hluk – randál, kravál; marnivá – fintivá apod. Explicitně mají žáci citově zabarvená 
synonyma s rozlišením na lichotivá a hanlivá doplnit ke slovům zemřít, pes, děda, dívat 
se a jíst. Zajímavé je, že u slov zemřít a dívat se je ve cvičení místo určené pro lichotivé 
synonymum proškrtnuto, tento typ se tedy nepředpokládá, přestože v prvním případě 
by bylo možné uvést obecně rozšířené eufemismy typu skonat, dokonat nebo zesnout. 
U ostatních slov lze doplnit řadu dalších expresiv, která třeba žáci dosud neznali nebo 
jejichž frekvence v jazyce není velká, ale podobná cvičení mohou být jednou z příleži-
tostí pro práci s Českým národním korpusem7, v němž je možné méně frekventované 
výrazy vyhledávat. Takto lze vedle pozitivně zabarvených expresiv pejsánek, psíček; dě-
deček, dědoušek; papat, hamat apod. doplnit synonyma hanlivá, např. zdechnout, 
chcípnout; psisko, hafan, vořech, čokl; dědek, dědula, dědouš 8, dědour; čumět, čučet, 
čubrnět, zírat; krmit se, baštit, cpát se, ládovat se, žrát, dlabat nebo hltat.  

S pojmem citový příznak pracuje v souvislosti se synonymy i učebnice SPN pro 
7. ročník (Hošnová, Bozděchová, 2008a, s. 66). Ve cvičeních mají žáci rozlišovat rozdíl 
mezi synonymy spát – spinkat – chrupat – chrnět – chrápat, na hypokoristika je pak 

                                                      
7 Český národní korpus. Ústav českého národního korpusu FF UK, Praha (online), dále jen ČNK. 
8 Dle kontextu je možné některá expresiva vnímat i v pozitivním významu, jak to lze např. u slova dědouš 
doložit i výskyty v ČNK (SYN v9). 
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zaměřeno doplňování citově zabarvených synonym k pojmenování členů rodiny otec, 
matka, syn, dcera, sestra a bratr. Metodická příručka (Hošnová, Bozděchová, 2008b, 
s. 64) nabízí jako řešení taťka, tatíček a fotr, maminečka, mamička, mamka a mamulka, 
synek, synáček a synátor, dceruška a dcerunka a pouze ségra a brácha, ovšem tyto pří-
klady lze chápat jako základní informaci, k níž je možné připojovat další expresiva typu 
táta, tati, papá, papínek, taťulda, tatík, tatíček, tatouš nebo otecko, máma, máti nebo 
matinka, syneček, sestřička, sestřinka nebo bráška a bratříček. Ve výuce pak je možné 
srovnávat u žáků idiolekty v rámci jejich rodinných prostředí. 

Učebnice téže řady pro 9. ročník (Hošnová, 2010, s. 32–35) učivo o synonymech 
lišících se citovým příznakem opakuje, ve cvičeních (s. 33) jsou expresiva zastoupena 
srovnáním pozitivně citově zabarvených slov krůpějka – kapička a dvojic nos – nosánek, 
pes – hafan. Žáci mají také diferencovat příznaky odlišující zadaná synonyma, u nichž 
lze expresivitu najít ve dvojicích vměstnat se – vecpat se, plakat – brečet, pes – čokl, 
práce – dřina, strojit se9 – fintit se, problém – zádrhel.  

Nejvíce pozornosti věnuje expresivům řada nakladatelství Fraus, která v učebnici 
pro 7. ročník (Krausová a kol., 2013c, s. 20) mezi synonymy také rozlišuje typ s citovým 
příznakem, ale na s. 23–24 najdeme v podkapitole Slova citově zabarvená jak teoretický 
výklad rozlišující slova lichotivá s příklady sluníčko a Terezka a hanlivá s příklady 
psisko10 a kecat, tak také řadu cvičení, kdy mají žáci například roztřídit slova do skupin 
na lichotivá, citově neutrální a hanlivá. V první skupině jsou dle Příručky učitele (Krau-
sová a kol., 2013b, s. 25) tatíček, měsíček, Hanička, hezoučký, myška, stromeček, ko-
ťátko, maminka, srdíčko a spinkat a ve třetí rachotina, děsný, barabizna, lotr, dědek, 
řvát, barák, tlusťoch, čutat a žvanit. Zde si můžeme povšimnout, že za slovo hanlivé je 
vydáván i slangismus čutat uváděný ve slovnících jako slovo hovorové11 nebo obecně-
české12 a není zmíněna kontextová expresivita, jež může hrát roli při hodnocení slov 
hvězda, řvát nebo barák13, stejně jako ustálený kontextový význam typu vánoční stro-
meček. Za ne zcela jednoznačné považujeme také trojice slov lichotivých, neutrálních 
a hanlivých (s doplněním řešení z Příručky učitele) kytička – květina – koště (jedná se 
však spíše o hanlivé označení kytice), lístek – list – lupen (koreluje s deminutivem lístek 
ve významu vstupenka, ale nikoli neutrálním lexémem list) a mužíček – muž – chlap ve 
třetím (zde by bylo vhodné upřesnit, že výrazy mužíček a chlap jsou expresivní jen  

                                                      
9 Je ovšem otázka, nakolik lze zejména z pohledu žáků vnímat sloveso strojit se jako neutrální. 
10 Právě psisko je příkladem augmentativa, jehož míra negativní expresivity je závislá na kontextu.   
11 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Filipec a kol., 2012, dále SSČ) a Slovník spisovného 
jazyka českého (Havránek a kol., 1989, dále SSJČ). 
12 Slovník českých synonym a antonym (Kol. autorů, 2007, dále SČSA). 
13 Ve významu dům je barák expresivem, ale jako další významy se uvádí provizorní dřevěná stavba pro 
hromadné ubytování n. k dočasným účelům na stavbách (Kraus a kol., 2005), v Akademickém slovníku 
současné češtiny (ÚJČ AV ČR, online, dále jen ASSČ) je uvedeno jako kolokvialismus. 
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v určité sémantické výseči, např. druhý z nich jen ve významech darebák, ničema 
a lump, případně manžel).  

Substituci v kontextu nacházíme při nahrazování výrazů s citovým zabarvením vý-
razy neutrálními, kde se jedná o dvojice (druhý člen je doplněn podle řešení v Příručce 
učitele, srov. Krausová a kol., 2013b, s. 25) auťák – automobil (nikoli však auto), ob-
láčky – mraky apod. V zadaných větách typu Na nebi se kupily velké černé obláčky 
nebo Rybář seděl na břehu řeky a chytal na udici rybičky jsou záměrně užita deminutiva 
působící nepatřičně (mnohdy ovšem bez citového zabarvení, vedle uvedených např. pr-
kénko nebo provázek), podobně jako v Pracovním sešitu (Krausová a kol., 2013a, s. 14) 
u vět typu V Praze je nejvíce starobylých domečků na Starém Městě, kde další věty 
obsahují zdrobněliny skříňka, plůtek, srnky, lesík a kousky, jež v naznačeném kontextu 
citový příznak nemají, jedná se pouze o deminuci, byť nevhodně užitou. Opačný typ 
substituce spočívá v náhradě neutrálních slov citově zabarvenými, např. mluvíme – ke-
cáme, žvaníme, zuby – klofáky, matka – maminka se zlobí, i když nemluví – neřve14, 
teplo – teploučko, továrna – fabrika15, hlava – hlavička, pít – chlastat, voda – vodička, 
Karel – Kájík, Karlík, hrdina – bohatýr16, ústa – huba, pusinka (srov. Krausová a kol., 
2013a, s. 25, řešení viz Krausová a kol., 2013b, s. 109). I toto cvičení je možné dále 
doplňovat a řešit „oboustranně“, tj. s připojením expresiv jak pozitivních, tak negativ-
ních, např. teplo – hic; továrna – fabrička; hlava – palice, lebka, kebule, šiška, kokos, 
bedna; pít – bumbat, u mnohých se také nabízí více variant, např. hlavinka; nasávat, 
ožírat se; voděnka; Kája; stařenka; držka, tlama, rypák, zobák, chlebárna apod.  

Z uvedených příkladů je vidět, že je naprosto nezbytné, aby učitelé i žáci pracovali 
s různými slovníkovými příručkami, z nichž mnohé jsou dostupné online, o jednotli-
vých významech diskutovali a případně si všímali i časových, resp. vývojových změn 
v pojetí slov, které se mohou ukázat i při srovnání jednotlivých příruček. Jako užitečný 
zdroj informací o úzu nejen v oblasti lexikálních expresiv lze využít také Český národní 
korpus, a to korpusy jazyka psaného i mluveného. Prostředí korpusů a některé základní 
operace je vhodné žákům alespoň naznačit, aby mohli s korpusovými nástroji pracovat 
samostatně nebo ve skupinách a ověřovali si, zda jsou např. málo frekventované výrazy 
typu dědouš, dědour, chlebárna, klofáky / klafáky apod. v jednotlivých korpusech za-
stoupeny, včetně způsobů a kontextů jejich užití. V případě synonym se mj. nabízí vy-
užití korpusového nástroje SyD pro zkoumání jazykových variant, zde např. dvojic 
dědeček – dědoušek, dědoušek – dědouš, auťák – fáro apod. 

                                                      
14 Expresivum ve významech hulákat, vřískat, bulet (srov. SČSA), příp. také domáhat se čeho, dožadovat 
se čeho, nesouhlasit, být příliš nápadný (srov. Slovník českých synonym – Pala, Všianský, 1996, dále SČS), 
inherentním expresivem je naopak např. výraz neječí. 
15 Slovníky (SSČ, SSJČ, SČSA i SČS) uvádějí slovo jako obecněčeské. 
16 Lexém bohatýr je jako expresivum uveden jen v SSJČ, v ostatních slovnících jako knižní výraz, v ASSČ 
najdeme definici člověk vzbuzující obdiv svými činy, schopnostmi, vynikající osobnost v určité oblasti. 
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Pozornost je ve výuce vhodné věnovat i synonymním výrazům víceslovným, vč. 
frazémů, mezi nimiž najdeme expresiv ještě více než u zde uvedených jednoslovných, 
např. být bohatý – být v balíku / ve vatě / za vodou, unavený – utahaný jako kotě apod. 

Cvičení s nevhodně užitými zdrobnělinami lze výhodně využít pro upozornění na 
nadužívání deminutiv zmíněné zde v části 3.3, s nímž se můžeme často setkat i v ko-
munikátech jazykových „vzorů“ zosobněných v osobách youtuberů, influencerů apod., 
jež je také vhodné ve výuce dle možností reflektovat. Nedostatečný časový prostor nebo 
nezájem učitelů o tyto typy komunikátů by neměly být důvodem k tomu, aby tyto 
vlivy, povětšinou výrazně odlišné od jazyka prezentovaného ve školní výuce, zůstaly 
nepovšimnuty.  

6.2 Další jazykové oblasti 
Jak jsme uvedli výše, s expresivy pracují učebnice v menší míře také v kapitolách 

věnovaných tvarosloví, resp. slovním druhům v souvislosti s citoslovci, jež bývají defi-
nována jako slovní druh vyjadřující nálady a city s příklady br, fuj, juch, hejsá, safra, 
herdek filek, heč, sláva a hurá (Hošnová a kol., 2009, s. 64), resp. vyjadřujících vůli 
mluvčího, příp. nahrazujících zvolací věty (Krausová a kol., 2013c, s. 71). Vedle toho 
bývá citové zabarvení zmiňováno ještě ve výkladech syntaktických, např. u vět zvolacích 
typu To mládě je moje!, u větných ekvivalentů typu Stát! nebo Vyhrát tak v turnaji! 
(srov. Hošnová, Bozděchová, 2008, s. 90), event. u samostatných větných členů vysky-
tujících se v mluveném projevu a v projevech citově zabarvených, zejména v umělecké 
literatuře. Zmínky najdeme také v souvislosti se slovosledem, resp. změnou pořadí jádro 
– východisko, např. Za dveřmi stojí rodiče! vs. Rodiče stojí za dveřmi! (Hošnová, 2010, 
s. 122). Expresivitu zmiňují i výklady v kapitole Sloh a komunikace s odkazem na ak-
tuální výskyt textů obsahujících neformální prostředky v masmédiích, kde je používání 
výrazů citově zabarvených a slangových velmi nápadné (tamtéž, s. 154). Zde opět vi-
díme prostor pro reflexi funkčního užívání neformálních prostředků v komunikátech 
šířených zejména v internetovém prostředí a vymezení stylového rámce tohoto typu textů.  

7 Závěr 

Vedle všech funkcí, které expresiva mají a jež jsme zde umínili, je třeba si uvědo-
movat, že citově zabarvené jazykové prostředky přispívají k bohatství a barvitosti jazyka, 
a to i v rámci idiolektu jednotlivých uživatelů. Fungují mimo jiné jako projevy emocí, 
proměňují se a mnohé o svých uživatelích vypovídají, proto je třeba i v rámci základo-
školské výuky věnovat náležitou pozornost jak standardně vymezovaným kategoriím 
expresiv, tak zejména aktuálně užívaným prostředkům, a to včetně cizojazyčných  



 

189 
 

přejímek. Důležité je rozlišovat jejich funkčnost, kontextovou vhodnost, stylové roz-
různění a další aspekty, jež hrají roli při hodnocení verbálních komunikátů současných 
uživatelů českého jazyka. 

Summary 

Expressive Means in the Language of Youth and in Teaching the Czech 
Language 

The text deals with the types of expressive language means, their terminological 
definition and conception in the Czech linguistics. It focuses on the use of expressive 
means in everyday and electronic communication of the contemporary school youth. 
The author also deals with the approach to these language elements in three different 
types of textbook series of the Czech language for the 2nd grade of elementary school, 
mainly in terms of expressive aspects in their diversity. She draws attention to the need 
to increase the focus on expressive means in school teaching and suggests possibilities 
for expanding the pupils’ knowledge in this area. 
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POROZUMĚNÍ TEXTU A PRINCIP KONTEXTUALIZACE 

Kamila SEKEROVÁ  
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

Text předkládá základní východiska tvorby polostrukturovaného rozhovoru jako do-
plňkového výzkumného nástroje pro ověření úrovně porozumění textu. Akcentuje pře-
devším nutnost pracovat s takovými typy komunikátů, jež by nepřekračovaly hranice 
kognitivního vývoje respondentů (žáků 2. stupně základních škol) a které by zároveň 
byly „uchopitelné“ skrze komplex dosažených kompetencí (jak vědomostních, tak zku-
šenostních). 

1 Úvod 

Úvahy o nutnosti propojit kontext a nástroj vhodný pro diagnostiku úrovně poro-
zumění souvislému textu přišly ruku v ruce s návrhem projektu pro Technologickou 
agenturu České republiky. Výzkumný záměr s názvem „Vývoj diagnostické baterie 
čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ“1 je orientován na vytvoření nové testové 
baterie, jež by adekvátně reagovala jak na závěry současného vědeckého poznání, tak na 
osvědčené metodiky mezinárodních výzkumů, které v této oblasti neustále probíhají.  

Současné ověřovací baterie jsou zaměřeny na porozumění textu na úrovni slov, slov-
ních spojení, maximálně vět. Vnímání textu jako souvislého projevu v podstatě igno-
rují2. Cílem nově vytvořeného diagnostického nástroje má proto být soubor takových 
textů a úloh, jenž by byl schopen ověřit všechny úrovně porozumění textu (na základě 
prekonceptu mezinárodních výzkumů PIRLS a PISA).   

                                                      
1 Projekt (č. TL03000259) je řešen na půdě katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity. Probíhá od června 2020, jeho ukončení je plánováno na prosinec 2023. 
Hlavní řešitelku doc. PhDr. Radanu Metelkovou Svobodovou, Ph.D., nahradila v září 2021 doc. PhDr. 
Ivana Gejgušová, Ph.D.  
2 Srov. CARAVOLAS, M., VOLÍN, J. BDTG2 – Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností 
pro žáky 6. až 9. ročníků. Praha: NÚV, 2018.  
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2 Výběr textu 

Klíčovým bodem realizace inovovaného výzkumného nástroje se stala tvorba vhod-
ných výchozích textů. Původní záměr badatelského týmu vycházel z předpokladu, že 
volba konkrétních textů nebude omezena jen na slohovou oblast uměleckou. Naši kaž-
dodenní realitu přece tvoří velmi pestrá množina komunikátů. Ve své komunikační 
praxi se děti setkávají nejen s komunikáty umělecké povahy (což je zřejmě „nepřekroči-
telný“ stereotyp školního pojetí komunikační a slohové výchovy), ale také s tzv. projevy 
reálnými, jež odrážejí skutečné komunikační potřeby a u nichž dominuje jiná než este-
tická funkce. Proč jsou tedy při diagnostice porozumění textu neustále opomíjeny pro-
jevy odborné (např. encyklopedického charakteru), administrativní, publicistické či 
hovorové? Práce s těmito komunikáty by žákům mohla nabídnout především cestu, jak 
si lépe uvědomit funkční pojetí daného textu. Umělecký text sám o sobě přece nemá 
sloužit k tomu, aby se při jeho vnímání tříbil rozum, a to zvláště u dětí se specifickými 
poruchami učení (srov. Sekerová, 2017). 

Popsaná vstupní premisa se však nepotvrdila. Pracovníci pedagogicko-psychologic-
kých poraden3 navržené „reálné“ texty zcela zamítli a vysloveně požadovali příběhovou 
prózu završenou pointou. S ohledem na avizované potřeby nakonec vybrali tři texty – 
pro 6. ročník upravenou (zkrácenou) moderní pohádku Arnošta Goldflama „O vojá-
kovi, který už nebyl k potřebě “ a dva nově vytvořené autorské 4 texty reflektující ro-
dinný život dnešních dětí – Nákup (pro 7. ročník) a Klíče (pro 8. ročník).  

Texty vybrané pracovníky participujících pedagogicko-psychologických poraden 
byly následně doplněny o sadu otevřených otázek, jež měly za cíl ověřit náležité poro-
zumění daného textu. Byly formulovány tak, aby korespondovaly s výše popsanými me-
zinárodními výzkumy čtenářské gramotnosti – pokrývaly tedy všechny definované 
úrovně porozumění čtenému texu (vyhledávání informací, vyvozování závěrů, interpre-
taci textu a jeho posouzení)5.  

3 Polostrukturovaný rozhovor jako doplňková  
metoda při ověřování porozumění textu 

Pro zpřesnění a prohloubení získaných dat jsme se rozhodli modifikované texty 
doplnit o otevřené otázky, jež by na respondenty cílily formou polostrukturovaného 
interview. Vychází přitom z klíčového předpokladu, že „pokud se chci cokoli dozvědět, 
                                                      
3 Aplikační garanti realizovaného projektu. 
4 Jejich autorkou je členka řešitelského týmu prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 
5 Blíže např. METELKOVÁ SVOBODOVÁ, R. Čtení s porozuměním – současné výzkumné možnosti. 
Jazyk – literatura – komunikace, 2017, s. 4–14.  
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musím se zeptat“. Cílem zvolené kombinace metod bylo především získání co nejhlub-
šího vhledu do zkoumané problematiky, přičemž užití kvalitativně orientované meto-
dologie je výhodné právě pro specifické výzkumné případy, jež jsou procesuálně 
dynamizovány.   

Každý text je tedy opatřen baterií deseti otázek, které mají suplovat stávající podobu 
ověřování porozumění textu. Jednoduše formulované otázky v podstatě nahrazují dří-
vější pokyn – „Vypravuj, o čem daný text byl.“ U takto obecně formulované výzvy totiž 
předpokládáme spíše nepřesné odpovědi, což je způsobeno jednak kognitivní nároč-
ností mnohovrstevnatého úkolu, jednak stále ještě nedokonalou schopností abstrakce 
u oslovených respondentů. Myšlení, zpracování informací, řešení problémů je v období 
druhého stupně základní školy (tedy staršího školního věku) stále zaměřeno na realitu, 
je vázáno především na vlastní zkušenost. Ačkoli děti v této vývojové fázi pomalu 
opouštějí egocentrický náhled na problém a začínají zobecňovat reálné zkušenosti, 
schopnost generalizace a chápání pravidel, na jejichž základě funguje okolní svět, na-
stupuje pozvolna (Vágnerová, 2017, s. 384–386). 

Jednotlivé položky polostrukturovaného rozhovoru jsou formulovány jako ote-
vřené otázky, tedy bez nabídky možných odpovědí. Tento formát může být podle na-
šeho názoru užitečný např. při zjišťování míry osvojených znalostí, nikoli však pro 
záležitosti úvahového charakteru. Přesně formulované odpovědi by s sebou nesly špatný 
edukační účinek, neboť daná problematika by mohla být zbytečně zjednodušována. 
Nechceme docílit toho, aby bylo v dítěti upevňováno řešení, s nímž se zcela neztotož-
ňuje. Rozhovor má dítěti nabídnout takové interpretační možnosti, aby ke konkrétní 
odpovědi dospělo samo.  

Jazykové kompetence žáků staršího školního věku odpovídají změnám uvažování, 
jež byly popsány výše. Ačkoli bez větších obtíží chápou synonymii, antonymii a dokáží 
rozlišovat mezi podobnými významy slov a slovních spojení, tzv. dekontextualizovaný 
jazyk (tedy uvažování o abstraktních věcech, kdy se nelze opřít o konkrétní kontext) se 
teprve začíná formovat (Vágnerová, 2017, s. 266–300). Při formulaci otázek jsme tedy 
vycházeli z předpokladu, že příjemce dekóduje signál skrze svůj vlastní zkušenostní 
komplex. Na základě stejného přístupu tedy bude zřejmě i odpovídat. V žádném pří-
padě však nejsou otázky formulovány tak, aby ho k tomuto kroku jakkoli naváděly.  

Otázky polostrukturovaného rozhovoru jsou seřazeny postupně – podle dějové 
linky naznačené v samotném příběhu. Odpovědi dítěte by měly sestavit celkový náhled 
na konkrétní obsah. Předem zformulované dotazy otevřené povahy pomáhají formulo-
vat stanoviska respondentů a zároveň nabízejí dostatečně široké pole pro ověření poro-
zumění textu. Z výše uvedených příčin (vycházejících z poznatků vývojové psychologie) 
jsou dětem nabízeny konkrétně formulované otázky vyžadující přesné odpovědi. 
Obecně lze říci, že položky jsou zaměřeny na zjištění základních obsahových i pragma-
tických charakteristik daného textu – např. kolik subjektů je v textu; kde a kdy se příběh 
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konkrétně odehrává; jakými slovy subjekt vyjádřil příčinu svého názoru; vyhledání pa-
sáže, která dokumentuje vybranou komunikační funkci výpovědi (např. vyjadřuje pří-
činu/důvod/souhlas/odsouzení aj.); vysvětlení významu slov; deskripce toho, čemu 
respondent v textu nerozumí (uvedení konkrétních nesrozumitelných slov, slovních 
spojení). Rozhovor tedy obsahuje položky ověřující skutečnost, že dítě rozumí jak jed-
notlivým krokům ve smyslu posunů v ději, tak konkrétním slovům, slovním či frazeo-
logickým spojením, obrazným pojmenováním apod. 

Po vytvoření inovované verze výzkumné baterie jsme v průběhu ledna až dubna 
2021 přistoupili k jejímu ověření. Data, získaná testováním celkového počtu 24 žáků 
(12 žáků z 6. ročníku, 7 žáků ze 7. ročníku a 5 žáků z 8. ročníku) pomocí technologie 
EyeTracker6, byla v následujících měsících podrobena detailní analýze7.  

4 Kontext jako nutná podmínka textu pro práci na 
2. stupni ZŠ 

Jak bylo podrobně objasněno výše, absence kontextu, tedy neschopnost dítěte 
uchopit zprostředkovaný obsah textu skrze množinu vlastních zážitků a zkušeností, 
může výsledné porozumění textu významně negativně ovlivnit. V případě dětí se speci-
fickými poruchami učení může být absence kontextu doslova fatální8.  

Dynamické pojetí tohoto principu vychází ze skutečnosti, že kontext se společným 
úsilím všech účastníků interakčního komunikačního procesu neustále proměňuje.  
Zahrnuje tedy nejen verbální a neverbální činnost komunikantů, ale také situační  
podmínky, jež mohou být pro výslednou interpretaci klíčové (Hoffmannová, 1994, 
s. 51–52; srov. Gumperz, 1982). 

To se jasně projevilo při analýzách žákovských odpovědí polostrukturovaného roz-
hovoru, který se vázal k textu pro 6. ročník základních škol (viz Příloha č. 1). Jedná se 
o upravený (zkrácený) umělecký text, který byl do výzkumu zařazen na výslovné přání 
zástupců oslovených pedagogicko-psychologických poraden. Důvodem byl zřejmě žánr 
pohádky, s nímž mají žáci na 2. stupni základní školy značné zkušenosti.  

Jako velmi problematické byly vyhodnoceny zejména odpovědi na otázky č. 1 a 9. 
U několika respondentů se projevila neschopnost vytvořit si jasnější představu  
o samotné hlavní postavě. Na otázku č. 1 – Dokážeš popsat rozdíl mezi Jeronýmem 

                                                      
6 Použitý software ukládá jak zvukový, tak obrazový záznam čtení textu, přičemž zaznamenává také oční 
pohyby při čtení.   
7 Tato fáze výzkumného šetření stále pokračuje.  
8 Také dyslektické čítanky pracují převážně s texty, které odráží život čtenářů. Ačkoli i tady (např. Dyslek-
tická čítanka pro 8.–9. ročník, 2016; Čítanka pro dyslektiky III, 1997) narážíme na výraznou disproporci 
mezi texty uměleckými a reálnými, lze nalézt i texty popularizačního či učebního charakteru.   
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a dnešním vojákem? – nebyla schopná většina dětí odpovědět. O tom svědčily jak četné 
negativní výroky (např. nevím; asi ne; ani moc ne; myslím, že ne), tak odpovědi, v nichž 
se dítě sice pokusilo verbalizovat případný rozdíl mezi dřívějším a současným pojetím 
vojáka, avšak bez schopnosti postihnout základní kauzalitu – např.: 

- „No, tak Jeronýmovi se to asi nelíbilo a tomu dnešnímu by se to možná  
i líbilo.“ 

- „No, jakoby že ten voják byl, že byl takový chudák spíš, ten Jeroným už byl 
takový šťastný, měl práci, peníze, všechno.“ 

- „… Asi že má takové to nezvyklé jméno, že teda mu nic nezbývalo než jít třeba 
na tu vojnu. Nikoho teda tam nezajímalo pravděpodobně ani jako ty jeho ka-
marády nebo tak, co by si vlastně on přál …“ 9 

Uvedený text je navíc jen ztěžka časově zařaditelný. Snad by bylo vhodné doplnit 
na jeho začátek pasáž, jež by napomohla minimálnímu zařazení do časového kontextu 
(např. před dávnými, dávnými časy …). Alespoň ve formulaci otázky č. 1 jsme se proto 
pokusili zohlednit časové hledisko skrze užití adjektiva „dnešní“, jež by respondentovi 
mělo napomoci text alespoň rámcově zařadit. Tato nápověda ve znění otázky u někte-
rých dětí skutečně „zafungovala“ („… teďka jsou takoví trochu modernější, mají lepší 
zbraně, lepší vynálezy, a ti minulí třeba jako ten Jeroným, tak neměli tolik těch zbraní 
a neměli tolik jídla …”; „… dnešní voják je takový, mají jinou techniku, že prostě je to 
jiné století a tak, teda asi.“; „… dnešní ti vojáci jakože už se můžou jaksi rozhodovat 
sami za sebe, že ten Jeroným neměl vlastně na vybranou. To, co mu řekli, tak musel 
udělat.“ 10), popř. vedla k tomu, že byl rozdíl v čase vystihnut alespoň v náznaku („… 
co by si vlastně on přál, a že to jako většinou trvalo celé roky, že teď to vlastně by mělo 
trvat trochu míň …“ ). 

Na absenci kontextu narážíme rovněž u otázky č. 9 – Jak se člověk cítí, když už mu 
nezbývá žádná naděje? Otázka vychází z posledního souvětí předkládaného textu (Po-
hádka o propuštěném vojákovi Jeronýmovi má šťastný konec, i když to vypadalo, že 
mu nezbývá žádná naděje.). Problém tkví v tom, že předchozí děj se o „ztracené naději“ 
ani v nejmenším nezmiňuje. Dočíst se můžeme pouze to, že po propuštění z vojny Je-
roným přemýšlí, co bude dělat dál (… Nikoho blízkého neměl, a tak pochodoval dál 
a dál a přemýšlel, co si počne. Čím by druhým dělal radost?). Ztráta naděje není ani 
zmíněna, natož jakkoli konkretizována. Požadovaná odpověď je založena na deskripci 
emocí a pocitů pramenících z duševního stavu, jenž je popsán velmi vágně až nepřesně.  

                                                      
9 Respondent se opět snaží odpovědět na základě vlastních zkušeností a prožitků, kdy cokoli jiného, nety-
pického či zvláštního (v tomto případě jméno hlavní postavy) predikuje ve skupině dětí staršího školního 
věku spíše negativní konotace. 
10 Někteří šesťáci dokonce použili stejnou formulaci, jaká byl uvedena v otázce. Tento postup vede ve 
školním prostředí zpravidla k úspěchu.  
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Konkrétních odpovědí se tedy nedočkáme ani v rámci polostrukturovaného rozho-
voru. Většina respondentů ve své odpovědi zřejmě vychází z vlastního zážitku, který 
spojuje s bezmocí. Jelikož však tyto prožitky naštěstí nejsou u jedenáctiletých a dvanác-
tiletých dětí trvaleji zhmotněné, jsou odpovědi zpravidla velmi stručné, v některých pří-
padech i jednoslovné (např. smutně docela; no, myslím, že hrozně jako; je smutný; 
takový skleslý je; tak zoufale jakoby; hrozně).  

Většina odpovědí tedy pracuje s jednoduchým schématem, kdy je beznaděj zto-
tožňována s obecným pojetím smutku či zoufalství (aniž bychom přesně věděli, z čeho 
tyto pocity pramení). Některé žákovské odpovědi vycházejí ze všeobecně přijímané 
představy, že beznaděj je spojována s vlastní smrtí, popř. s odchodem blízkého člověka 
(např. smutně, protože si myslí, že umře; hodně špatně, chtěl by zemřít). Opakovaně 
se také objevuje strategie, kdy dítě ve své odpovědi použije totožnou strukturu, jež za-
zněla v otázce. Tento postup je přitom zcela legitimní a přirozený. Pokud není žák 
schopen vytvořit vlastní substrát odpovědi na základě dosaženého kognitivního vývoje 
či autonomní zkušenosti, použije formulaci, o jejíž funkčnosti (co do správnosti či sro-
zumitelnosti) je přesvědčen: 

- „No, asi nějak smutný, jako bez naděje.“  
- „Tak jakože na dně, že je takový k ničemu a je jako osamělý občas a je takový, 

že neví, co si počít.“  

5 Závěr 

Zavedení polostrukturovaného interview jako podpůrné metody pro ověření poro-
zumění textu u žáků 2. stupně základní školy a jeho pilotáž přinesla některé zajímavé 
dílčí závěry.  

Žák je jednotlivými otázkami veden k tomu, aby verbalizoval klíčová sdělení da-
ného textu. Na rozdíl od „tradičního“ způsobu testování však není veškerá aktivita za-
cílena přímo na dítě. Kladením otázek tazatel postupně získává informace o tom, zda 
respondent konkrétnímu textu rozumí. Zastává funkci toho, kdo dítěti dopomůže ke 
strukturaci a následné produkci odpovědi. Nespornou výhodou se zdá být také flexibi-
lita této metody, kdy lze na základě konkrétní situace klást doplňující dotazy.  

Jako klíčová se ukázala také volba pracovního textu. U žáků 7. a 8. ročníku, kteří 
pracovali s autorským textem odrážejícím rodinný život současných dětí, se v rámci pi-
lotáže potvrdila vysoká úspěšnost. Naopak respondenti z 6. ročníku, jimž byl předložen 
dekontextualizovaný umělecký text, vykazovali poměrně značnou chybovost.11 Opět se 
tedy potvrzuje, že příjemce vnímá signál skrze svůj zkušenostní komplex – každý, kdo 
mluví, mluví především o sobě.  
                                                      
11 Tyto závěry samozřejmě musí být potvrzeny dalšími navazujícími výzkumnými šetřeními.  
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Summary 

Text Comprehension and the Principle of Contextualisation 

An introduction of a semi-structured interview presented as a supporting method to 
verify how students of secondary schools understand written text and its piloting 
brought us some interesting component conclusions. Through individual questions is 
the student guided to verbalize the key messages of the given text. The interviewer 
gradually obtains information whether the respondent understands this particular text 
by asking questions. The interviewer serves as the one who helps the child to structure 
and subsequently verbalize the answer. An indisputable advantage also seems to be the 
flexibily of this method whereas additional questions can be asked based on a particular 
situation. Above that, the choice of the working text also proved to be essential. Within 
the piloting, students of the 7th and 8th grade who worked with an author´s text 
reflecting a family life of a contemporary children confirmed a high success rate.  
On the contrary, respondents from the 6th grade who were presented with 
a decontextualized artistic text showed relatively high error rate. 
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Příloha 1 

O vojákovi, který už nebyl k potřebě 
Jeden voják, jmenoval se Jeroným, dlouho sloužil na vojně. Sice se mu tam nelíbilo, ale 
nic jiného mu nezbývalo, nikdo se ho neptal, co by si on sám přál. Tak to trvalo celé 
roky. 
Trmácel se s ostatními vojáky po různých místech, neměl ani čas najít si nevěstu, po-
stavit domek a mít děti, prostě žít jako obyčejní lidé. 
Pak najednou skončily války, vojákům se řeklo, že už je nepotřebují a ať prý jdou domů. 
Jenže kam se měl Jeroným vrátit? Nikoho blízkého neměl, a tak pochodoval dál a dál 
a přemýšlel, co si počne. Čím by druhým dělal radost? 
Bylo už pozdě odpoledne, slunce se chýlilo k západu. Jeroným chodil celý den, byl una-
vený, hladový a žíznivý. Usedl na veliký balvan u rozložité skály, že si trochu odpočine 
a nasvačí se. Vtom se pod ním balvan zakýval! 
Když ho Jeroným odkulil stranou, uviděl dole vchod do obrovské jeskyně plné lesklých 
krápníků, uprostřed bylo vyhaslé ohniště a kolem něho samé kostry pravěkých lidí 
a spousta neznámých zvířat. Byly tam všelijaké pravěké obludy, ještěři, ptáci a jiní po-
divní tvorové. 
Jeroným užasl a pak si promyslel plán: Otevře zde muzeum pravěku! Opravdu se mu 
to podařilo. On se usadil a oženil se. Pohádka o propuštěném vojákovi Jeronýmovi má 
šťastný konec, i když to vypadalo, že mu nezbývá žádná naděje. 
223 slov včetně názvu 

Podle Arnošta Goldflama (upraveno) 
 
Otázky pro polostrukturovaný rozhovor: 

1. Dokážeš popsat rozdíl mezi Jeronýmem a dnešním vojákem?  
2. V textu je věta: „… vojákům se řeklo, že už je nepotřebují a ať prý jdou 

domů.“ Kdo s nimi mluvil, kdo je poslal domů?  
3. Co dělal Jeroným, když byl unavený, hladový a žíznivý?  
4. Jak podle tebe vypadá rozložitá skála? 
5. Co znamená, že Jeroným balvan „odkulil“?  
6. Co bylo pod balvanem, který Jeroným odkulil? 
7. Co všechno našel Jeroným v jeskyni? Našel také kostru mamuta? 
8. Proč je ve větě „Otevře zde muzeum pravěku!“ vykřičník? 
9. Jak se člověk cítí, když už mu nezbývá žádná naděje?  
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PŘEDLOŽKOVÁ SPOJENÍ S VÝZNAMEM ÚČELOVÝM 
(ADV FIN) Z POHLEDU LINGVISTICKÉHO  
A LINGVODIDAKTICKÉHO 

Milan HRDLIČKA  
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá prepozicemi (především původními) s významem účelovým, a to 
z perspektivy jazykovědné i didaktické. Prezentuje způsoby jazykového vyjádření da-
ného významu, připomíná vybrané druhy mluvnických popisů a jejich přednosti, při-
čemž na pozadí vědeckých gramatik poukazuje na specifika gramatiky didaktické. 
V závěru se rozebírají relevantní faktory výběru vhodné prepozice pro potřeby nerodi-
lých mluvčích češtiny.  

1 Úvod 

Zvolené téma následující kapitoly stejně jako i způsob jeho pojednání dobře vysti-
hují, domníváme se, odborné zaměření a dlouholeté úspěšné vědecké i pedagogické 
působení paní profesorky Jany Svobodové, naší významné bohemistky a didaktičky. 
Vybraná problematika totiž přirozeně a kontinuálně propojuje jak dimenzi jazykovou, 
potažmo jazykovědnou (bohemistickou), tak také neméně důležitý aspekt výukový, di-
daktický, tedy oblasti, které spolu úzce souvisejí a jimž se vážená paní kolegyně ve své 
profesní kariéře soustavně věnovala. My se v následujícím výkladu zaměříme na proble-
matiku popisu a prezentace uvedeného účelového významu především nerodilým mluv-
čím češtiny, neboť ani oni nestáli stranou jubilantčiny badatelské a kantorské pozornosti.  
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2  Účelový význam (ADV Fin) a způsoby jeho jazyko-
vého ztvárnění  

Příslovečné určení účelu vyjadřuje kauzované, popř. motivované jevy a skutečnosti; 
účel bývá pojímán jako zamýšlený výsledek, cíl, jako stav věcí, který je impulzem, mo-
tivem určité záměrné a cílené činnosti. V případě ADV Fin tedy platí „X, aby Y“ (blíže 
Karlík – Nekula – Rusínová a kol., 1996, s. 483n.).  

Na příslovečné určení účelu se lze zeptat otázkou „proč / za jakým účelem / s jakým 
cílem se něco děje?“, která směřuje k zamýšlenému, chtěnému výsledku příslušné akti-
vity, ale také – což může být z hlediska vyučovací praxe (právě nerodilých mluvčích 
češtiny) potíž – dotazem „proč / z jakého důvodu se něco děje?“, který akcentuje spíše 
motivaci určitého intencionálního počínání. Tímto pojetím se ovšem dosti blíží vý-
znamu příslovečného určení příčiny ADV Caus. To totiž  označuje kauzující / motivu-
jící okolnost na základě relace „protože X, tak Y“, dává tedy odpověď na otázku „proč / 
z jaké příčiny, z jakého důvodu se něco stalo?“1 Jako určité spolehlivější odlišení obou 
významů slouží převažující důraz na dosažení projektovaného rezultátu činnosti.  

Možností vyjádření finálního významu je v současné češtině celá řada. Patří mezi 
ně vedlejší věty účelové obsahující velmi často (nikoliv však výlučně) finální spojku aby: 
Učila se už přes rok intenzivně česky, aby mohla číst díla předních českých autorů, a to 
s různými obměnami, např. Řeknu mu to, jen abych už měl konečně klid.  

Mluvčí má ale k dispozici ještě jiné možnosti, srov. Pospěš si, ať nezmeškáš ten vlak, 
a to včetně infinitivních konstrukcí typu Dal jí ten dárek s cílem získat její důvěru. 
Vojáci zaútočili s úkolem obsadit hlavní město. 

Uvedené způsoby realizace významu ADV Fin ponecháme v dalším výkladu stranou, 
budeme se přednostně věnovat případům s uplatněním prepozic, a to jak primárních 
(ty činí kvůli minimálnímu, resp. nulovému zastoupení sémantiky ve výuce zahranič-
ních bohemistů největší potíže), tak také sekundárních, které jsou naopak při náležité 
úrovni komunikační kompetence nerodilého mluvčího češtiny snáze osvojitelné. 

Mezi původními předložkami s významem účelu se vyskytují zejména následující 
prepozice: k + D, na + Ak, L, pro + Ak. Právě jejich řečovou distribucí, nezřídka syno-
nymní, popř. konkurenční, se budeme zabývat blíže: 

                                                      
1 Hranice mezi oběma významy bývá mnohdy neostrá a nezřídka nesnadno jednoznačně stanovitelná. 
Proto také bývají dané významy zahrnovány pod souborný pojem „Příslovečná určení příčinná“, v jejichž 
rámci se posléze vyčleňuje a) určení vlastní příčiny, b) určení účelu, c) určení podmínky a d) určení pří-
pustky (viz Grepl – Karlík, 1986, s. 302n.). Zmínění autoři v této souvislosti odlišují vlastní účel (děj, 
popř. stav, k jehož realizaci je zaměřen jiný záměrný děj) a účelnost (účelné děje a stavy v přírodě, např. 
Ptáci mají křídla, aby mohli létat), srov. tamtéž, s. 383. 
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k + D       Poslali jsme jim ty vzorky k rozboru. Jsme tady k vašim službám. Dali 
nám několik prací k posouzení. 

na + Ak     Pěstovala květiny na semeno. Celá rodina tam odjela na rekreaci. Přije-
dou k nám příští sobotu na návštěvu. 

na + L     V tuhle dobu bývá nejspíš na nákupu. Ten nový materiál je nyní na 
testování. Přes léto tam vždy bývá na dovolené. 

pro + Ak   Šel pro dceru do školky. Pro jistotu zamkl na dva západy. Vůbec to 
nedělá jenom pro peníze.      

Repertoár použitelných pravých prepozic je ovšem mnohem širší, srov. kupř. vý-
povědi jako Stále je nutili do práce. Vzali je radši pod svoji ochranu. Chránili si zrak 
před slunečními paprsky. Minulou neděli byla u zpovědi. Chystali se odejít do ciziny 
za prací aj.  

Nabídka je poměrně bohatá i pokud jde o uplatnění prepozic sekundárních, srov. 
Uděláme to tedy jen kvůli vám. Na důkaz lásky jí koupil květiny. Na počest zahraniční 
delegace uspořádali velkolepou recepci. Na znamení přátelství jim věnoval broušenou 
vázu. Publikace byla upravena pro potřeby laické veřejnosti. U příležitosti oslav konce 
války připravili veliký ohňostroj. Podala si za účelem seznámení inzerát. Činil vše v záj-
mu syna atd. (blíže Hrdlička, 2000, s. 121n., Čechová a kol., 2011 aj.).     

3 Gramatický popis vědecký (lingvistický)  
a didaktický 

Pojem gramatika nabízí různé možné interpretace a přístupy. V současné době bývá 
mluvnice zpravidla chápána jako soubor implicitních, objektivně existujících, na vědec-
kém, popř. lingvodidaktickém popisu nezávislých pravidel mluvnického systému pří-
slušného přirozeného jazyka. Důraz je tedy kladen na autonomní charakter gramatiky, 
která představuje jednu z bázových součástí struktury jazykového systému (langue). 
Podstatnou skutečností je, že je možné objektivně existující mluvnický systém zkoumat, 
pokoušet se jej pro lingvistické nebo lingvodidaktické účely z určité perspektivy zazna-
menat a vykládat. 

Gramatika bývá mnohdy nahlížena právě jako výše naznačený lingvistický nebo 
lingvodidaktický popis onoho specifického, relativně samostatně fungujícího (sub)sys-
tému určitého jazyka.2  (Viz Helbig, 1991, Černý, 1998, Čermák, 2004 aj.). 

                                                      
2 Setkáváme se ještě s další možností, a sice s případy, kdy je gramatika pojímána jako internalizovaná 
znalost formálních a funkčních (řečových) pravidel jistého jazykového kódu v řečových centrech mozku 
mluvčího. 
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O existenci lingvistických, potažmo lingvodidaktických popisů mluvnické roviny 
přirozeného jazyka, ať mateřského, tak cizího (popř. druhého), je možné hovořit již po 
celá staletí (viz Hendrich a kol., 1988, Hrdlička, 2009 aj.). Popisy mluvnického sys-
tému (zejména od druhé poloviny devatenáctého století a ještě výrazněji ve století dva-
cátém) se však nezřídka podstatným způsobem odlišují. Pojem „gramatika“ se tedy 
může jevit jako poněkud obecný a vágní. Ukazuje se totiž, že se vyskytuje v odlišných 
podobách; je proto případnější uvažovat o různých druzích mluvnických popisů. Gra-
matika se počínaje 19. stoletím začíná nápadněji štěpit, postupně se specializuje a vy-
tváří prostor pro genezi jednotlivých druhů odlišně koncipovaných mluvnických 
popisů. Při jejich klasifikaci se vychází ze skutečnosti, na který z relevantních aspektů 
mluvnice (morfosyntaktického kódu) se přednostně a cíleně zaměřují. V letmém, 
a proto nutně velmi simplifikovaném přehledu zmíníme alespoň některé z nich. 

V tomto smyslu se kupř. již tradičně rozlišuje gramatika synchronní a diachronní 
(historická), která může nemalou měrou přispívat k objasnění podstaty některých mluv-
nických forem nahlížených dnes jako problémových, nepravidelných (srov. deklinaci 
substantiv aj.). Podle počtu zkoumaných jazyků se vyděluje gramatika jednojazyčná 
a neprávem nepříliš doceňovaná gramatika srovnávací (někdy též označovaná jako kon-
frontační či kontrastivní), která nabízí inspirativní pohled na mluvnici dvou, popř. 
i více jazyků, a to zvláště se zřetelem ke shodám a rozdílům relevantním pro cizojazyč-
nou, resp. komunikativně pojatou výuku. 

Cenné poznatky může rovněž přinášet mluvnice deskriptivní (označovaná také jako 
korpusová nebo performační), která se orientuje na uzuální textové struktury gramatiky 
užité v reálné řečové komunikaci, i mluvnice normativní (čili preskriptivní), kde zájemce 
nalezne přehled kodifikovaných tvarů prestižní variety příslušného národního jazyka. 

Zásadní, ba dominantní roli sehrává v mluvnických popisech koncept sémaziolo-
gický, který postupuje od mluvnické formy k jejímu významu (funkci). Zjišťuje, kolik 
významů (funkcí) se na určitou formu váže, o které významy se jedná, jaké jsou mezi 
nimi vztahy. Onomaziologická koncepce postupuje směrem opačným, tedy od významu 
(mluvnické funkce) k jejímu formálnímu řečovému ztvárnění. Sleduje se tedy, jak je 
jistý význam vyjadřován, o které formy jde, jaké jsou mezi jednotlivými tvary relace. 

Posledně jmenovaný přístup se jeví jako mimořádně podnětný: klíčová role propo-
zičního obsahu výpovědi ostatně vyplývá ze samé podstaty komunikačního aktu. 
Mluvčí má v úmyslu něco sdělit a v různých jazycích k tomu má k dispozici více či 
méně odlišné repertoáry (nejen mluvnických) prostředků. Situaci vystihuje Skaličkův 
výrok o tom, že Jazyky jsou různé pokusy o řešení téhož problému. 

Onomaziologie je u nás podle našeho soudu nedoceněna, což nepokládáme za op-
timální. Domníváme se totiž, že je výhodné a přirozené vycházet v cizojazyčné výuce 
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z toho, co jazyky spojuje (obsah výpovědi, sémantika, jazykové univerzálie, komuni-
kační funkce výpovědi) a směřovat k tomu, co je rozděluje a odlišuje, tedy k formální 
realizaci produktorova komunikačního záměru (nejen) pomocí morfosyntaxe.3   

Zmíněné druhy gramatických popisů bývají někdy označovány jako mluvnice lin-
gvistické, popř. vědecké. Jejich příznačným rysem je mimo jiné skutečnost, že prostřed-
nictvím odborného metajazyka zachycují mluvnický systém cílového jazyka v celé jeho 
šíři a složitosti. Tyto gramatiky formulují zobecňující závěry a pravidla, jsou primárně 
určené poučenému uživateli, filologovi. Těmito vlastnostmi se proto výrazně liší od 
dalšího specifického druhu gramatiky, a sice od mluvnice didaktické, někdy též ne-
přesně nazývané mluvnice pedagogické (blíže Hrdlička, 2009, 2016 aj.).   

Mezi stěžejní okruhy otázek, jimiž se zmíněná gramatika zabývá, patří problematika 
výkladu mluvnické látky nerodilým mluvčím cílového jazyka (s přihlédnutím k typolo-
gickým a genealogickým rysům jejich mateřštiny) a jejího procvičování, podoba mluv-
nice v učebních materiálech češtiny pro cizince, kritéria výběru a řazení mluvnického 
učiva, sestavení gramatického minima, práce s chybou (její detekce, prevence) apod. 

Didaktická mluvnice se dále vyznačuje cyklickou (nikoliv tedy lineární) prezentací 
obtížnějších mluvnických kategorií a jevů s odstupňovanou náročností, účelnou (kvali-
fikovaně provedenou) simplifikací a částečnou redukcí mluvnické látky, praktickým, 
resp. pragmatickým zaměřením popisu i zohledňováním rodného jazyka jinojazyčného 
mluvčího. Zřejmá je její snaha o srozumitelnost výkladu, o jeho přehlednost, uživatel-
skou vstřícnost, naučitelnost, o využitelnost v řečové praxi. 

Převažuje názor, že lingvodidakticky koncipovaný popis mluvnického systému stu-
dovaného jazyka představuje pouhou upravenou podobu oněch lingvistických popisů 
pro potřeby vyučovací praxe. Rozhodující úlohu a přínos vědeckých gramatik v žádném 
případě nezpochybňujeme, jsme však nicméně přesvědčeni, že se nemusí jednat vždy 
jen a pouze o jednostranné směřování, o výlučně pasivní roli didaktické gramatiky, o její 
naprostou závislost na výše uváděných popisech odborných. Jinojazyční mluvčí s ma-
teřštinou mnohdy diametrálně totiž nahlížejí mluvnickou rovinu češtiny z podstatně 
jiné perspektivy, což může přinášet celou řadu inspirativních otázek a novátorských 
lingvistických i lingvodidaktických výzev (kupř. při výkladu slovesného vidu, řečové 
distribuci českých primárních prepozic atd.).  

Bázový problém by bylo možné stručně formulovat následujícím způsobem: lin-
gvistické (vědecké) popisy jsou pro většinu jinojazyčných mluvčích češtiny příliš složité 
a nesrozumitelné, obtížně aplikovatelné, je proto nutné ony odborné poznatky srozu-
mitelně reformulovat tak, aby byly v procesu akvizice (učení se) našeho mateřského 
jazyka cizinci využitelné, smysluplné, užitečné. 
                                                      
3 V odborné literatuře (viz výše) se hovoří o řadě dalších druhů mluvnice, např. univerzální, generativní 
(transformační), lexikálně-funkční, lexikální apod., podrobnější zpracování tématu však přesahuje cíle 
a prostorové možnosti našeho pojednání. 
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4 K otázce výběru náležité prepozice v předložko-
vých spojeních s významem účelovým ADV Fin 
z pohledu jinojazyčných mluvčích 

Nejčastěji užívanými prepozicemi, jak již bylo naznačeno, jsou v tomto směru 
na+Ak (ta je vůbec nejfrekventovanější) a pro+Ak, srov. výpovědi jako Chtěla si tu fo-
tografii nechat na památku (= aby ji měla jako památku) versus Řekla to nejspíš pro 
pobavení přítomných (= aby přítomné pobavila). Jak jejich řečovou distribuci pro ci-
zincovy komunikační potřeby vystihnout? Jakým způsobem relevantní faktory srozu-
mitelně a naučitelně z lingvodidaktické perspektivy popsat a prezentovat? 

Okolnosti řečového uplatnění zmíněných prepozic (včetně prepozice třetí, nezřídka 
synonymní, viz dále) zdařile a podnětně rozebírá František Daneš (1975, 1985). Oci-
tujeme z jeho výstižné analýzy krátkou ilustrativní ukázku:  

„O větě (1) Jde o materiál pro výrobu // na výrobu // k výrobě obvodových plášťů 
bychom asi na první pohled řekli, že má ve všech třech naznačených variantách týž 
význam, neboli že na tom nezáleží, které předložky (pro, na, k) užijeme. Řekli bychom, 
že je tu všech tří předložek užito ve významu účelovém, že tu jde o přívlastek s význa-
mem účelovým. A byl to tuším Vl. Šmilauer, kdo jako první u nás provedl ve své No-
vočeské skladbě podrobné třídění přívlastků a ukázal na jejich sémantickou paralelnost 
s větným příslovečným určením. Nahlédneme-li do jeho Skladby, nalezneme (v § 535) 
tyto příklady na přívlastek s příslovečným významem účelovým: (2) čtení pro děti, (3) 
voda k pití, (4) hangár na vzducholoď, které kupodivu obsahují právě naše tři předložky, 
avšak zároveň ukazují, že to s jejich významovou totožností není tak jednoduché, jak 
by se podle věty (1) mohlo zdát. Ve spojení (2) nelze předložku pro nahradit žádnou 
z dalších dvou, ve sp. (3) lze předložku k nahradit předložkou na, nikoli však předlož-
kou pro a konečně ve sp. (4) je možná náhrada předložkou pro, nikoli však k. /…/.“ 
(Daneš, 1975, s. 173) 

Danešův rozbor (pochopitelně podstatně rozsáhlejší a složitější) je na vysoké od-
borné úrovni, může sloužit jako modelová ukázka popisu lingvistického (vědeckého). 
Pro komunikační potřeby nerodilého mluvčího češtiny je však ve stávající podobě po-
chopitelně jen velmi obtížně využitelný. Cizinec učící se naší mateřštině totiž potřebuje, 
jak již bylo zdůrazněno, instrukci stručnou, výstižnou, srozumitelnou, osvojitelnou. Tu 
by mu měl spolehlivě poskytnout právě mluvnický popis (lingvo)didaktický, o který se 
s odvoláním na relevantní odbornou literaturu (Daneš, 1975, 1985, Machová, 1972 
aj.) ve stručném pracovním resumujícím nárysu a bez nároků na úplnost pokusíme.  

Pokládáme danou problematiku za dosti náročnou, určenou cizincům s pokročilejší 
znalostí češtiny (B1, B2 podle Společného evropského referenčního rámce), tomu tedy 
bude odpovídat charakter použité slovní zásoby. 
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Vybrané případy užití předložky na + Ak ve významu ADV Fin: 
1) Substantivizovaná adjektiva v ženském rodě (přídavné jméno je utvořeno z par-

ticipia): uvítaná, vysvětlená, rozloučená, usmířená, zkušená, přilepšená, dovolená, če-
kaná atd. (Řekl to na uvítanou. Vydal se do světa na zkušenou. Dal mu to na 
přilepšenou. Zase tam pojedou na dovolenou.)  

2) Substantivum je sémantickým verbem: hraní, psaní, čtení, kreslení, počítání, 
vaření (Koupil to dětem na hraní. Hledal něco na psaní. Používala to na kreslení. Poří-
dila si silnější brýle na čtení.) 

3) Substantivum vyjadřuje pobyt někde (s nějakým cílem, široce pojatým účelem), 
verbum přemístění: rekreace, návštěva, exkurze, pobyt, koncert, přednáška, oběd, vý-
stava, představení (Jeli k moři na rekreaci. Letěli tam na týdenní poznávací pobyt. Přijeli 
k nim o víkendu na návštěvu. Šli do menzy na oběd. Chystali se do sportovní haly na 
koncert. Zašli si do hospody na pivo. Jeli na fakultu na přednášku.) 

Vybrané případy užití předložky k + D ve významu ADV Fin: 
Substantivum vyjadřuje duševní aktivitu, mentální činnost: posouzení, vyřešení, 

rozbor, vyjádření, zvážení, zamyšlení (Poslali nám to k posouzení, k analýze. Dali jsme 
jim to ke zvážení.) 

Vybrané případy užití předložky pro+Ak ve významu ADV Fin: 
1) Adresné určení (osoba, oblast adresního určení, zaměření činnosti): kniha pro 

děti, oddělení pro nekuřáky; stroje pro silniční stavby; Ústav pro jazyk český, Spolek 
pro chemickou a hutní výrobu. 

2) Význam „vzít, vyzvednout, přinést, obstarat“: jít pro syna do školky, pro nemoc-
nou matku do nemocnice, jít pro noviny, pro pečivo, pro kávu. 

3) Ustálené případy (výčtově; mnohdy možná substituce prepozicí kvůli): pro jistotu, 
pro potěšení, pro radost, pro zábavu, pro slávu, pro výstrahu, pro kariéru, pro peníze, 
pro všechny případy, pro klid v duši, pro pořádek, pro ukrácení dlouhé chvíle aj. 

5 Závěr 

Pokusili jsme se stručně naznačit různé možné přístupy k popisu mluvnické roviny 
cílového jazyka. Domníváme se, že je z lingvodidaktické perspektivy potřeba hledat 
schůdné cesty a účinné postupy, jak prezentovat relevantní poznatky vědeckých popisů 
jinojazyčným mluvčím takovým způsobem, aby to jejich nesnadný proces akvizice naší 
mateřštiny urychlilo, upevnilo a usnadnilo. Netřeba jistě zdůrazňovat, že v tomto směru 
i nadále existují značné rezervy a nevyužité možnosti. 
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Summary 

Prepositional Conjunctions with Purposeful Meaning (ADV Fin) from 
a Linguistic and Linguistic-didactic Point of View 

Language-didactics description of target language grammar differs from scientific (lin-
guistic) description considerably. Language-didactics grammar reduces and simplifies the 
description of grammar system, offers a brief, comprehensible explanation, helps  
to learn grammar easily and to use it correctly and effortlessly in speech practice.  
The contribution gives recommendations, which criteria shall be used to choose 
a correct primary preposition to express purpose. The most frequent prepositions are 
“na” + accusative, “pro” + accusative and “k” + dative. The knowledge of language 
didactics shall be broadened with respect to the needs of non-native speakers of Czech.  
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SPRAVODLIVÉ DIKTÁTY V ŠKOLSKEJ A DOMÁCEJ 
PRAVOPISNEJ PRÍPRAVE 

Martin KLIMOVIČ  
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je predstaviť a zdôvodniť koncepciu publikácií s diktátmi pre školskú 
a domácu prípravu dieťaťa vhodných na precvičovanie pravopisu v 2. a 3. ročníku ZŠ. 
Publikácie sú reakciou na prehnané požiadavky učebných materiálov, v ktorých sa ne-
rešpektuje poradie osvojovania pravopisných pravidiel. Žiak je tak vystavovaný tlaku 
rozhodovať sa o danom pravopisnom jave bez náležitého poznania, často doslova tipo-
vať, ako sa to píše. Súčasťou príspevku sú aj konkrétne ukážky vytvorených textov dik-
tátov podľa zvolenej koncepcie. 

1 Problematické miesta pravopisnej prípravy žiaka  

1.1 Diktát ako typ pravopisného cvičenia  
Pravopis tvorí významnú časť obsahu vyučovania materinského jazyka počnúc pri-

márnym vzdelávaním. Tradičným nástrojom precvičovania a overovania nadobudnu-
tých pravopisných znalostí a zručností sú diktáty. Významné postavenie diktátov pri 
hodnotení pravopisných výkonov žiakov i pri ich klasifikácii by malo byť v čo najväčšej 
miere podporené odborne precíznym spracovaním sledovaných javov, ktoré by kopíro-
valo poradie osvojovaných pravopisných poznatkov v škole. Nie vždy je to ale s kvalitou 
diktátov v tomto smere uspokojivé. Ukážku nevhodne zostrojeného textu diktátu uvá-
dzame v tabuľke nižšie (text diktátu pochádza z učebnice autoriek Hirschnerová, 
Adame, 2015, s. 52). V nej si možno všimnúť, ktoré javy v texte diktátu predbiehajú 
systematické poučenie o pravopise v danej etape výučby v 3. ročníku ZŠ. Podotýkame, 
že uvedený diktát slúži v učebnici ako nácvičný pri opakovaní pravopisu vybraných slov 
s obojakou spoluhláskou r. 
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Text diktátu: Tučným písmom zvýraznené jazy-
kové/pravopisné javy, ktoré predbie-
hajú poznanie žiaka: 

Otec priniesol z auta veľký prútený košík. pravopis koncoviek pri prídavných 
menách 

Bola v ňom minerálna voda Korytnica. pravopis vlastných podstatných mien 
Strýko Richard sa z nej potešil. pravopis vlastných podstatných mien, 

spodobovanie 
Chytal ryby na brehu rybníka.  pádové prípony podstatných mien 
Najväčší úlovok bol striebristý pstruh 
s červenými bodkami. 

spodobovanie, pravopis koncoviek pri 
prídavných menách, pádové prípony 
podstatných mien 

Ak tučným zvýraznené javy v texte diktátu spočítame, vychádza nám, že žiak 3. roč-
níka môže v diktáte urobiť potenciálne 12 chýb, všetky v dovtedy neosvojovaných 
javoch. Nezdá sa nám to spravodlivé. Podobné problémy registrujeme vo všetkých 
učebniciach a učebných materiáloch určených pre primárne vzdelávanie.  

1.2 Jubilantka profesorka Svobodová o pravopise v škole  
Problematike výučby pravopisu venovala veľkú pozornosť aj jubilantka profesorka 

Jana Svobodová. Svojou expertízou prispela k rozvoju didaktického myslenia. Spome-
dzi početných prác vyberieme niektoré a pripomenieme ich prínos jednak pre lingvo-
didaktiku ako odbor, jednak pre skvalitňovanie edukačnej praxe. Ako sa pri tvorbe 
tohto textu u autora príspevku ukázalo, vedecká a odborná činnosť jubilantky zásad-
ným spôsobom ovplyvnila nielen jeho spôsob uvažovania o koncepcii vyučovania ma-
terinského jazyka vo všeobecnosti, ale aj i v konkrétnostiach, ako je pravopisná príprava 
žiaka aktuálne pretavená do tvorby publikácií (podrobne v kap. 2).  

J. Svobodová (2003) reflektuje, že v histórii jazykového vzdelávania v 20. storočí 
prevládal už aj v počiatočnej jazykovej príprave žiakov prístup, ktorý zdôrazňoval výpo-
čet gramatických a pravopisných pravidiel, ktoré treba ovládať a rešpektovať. V súčas-
nosti je to ale inak. „Pravopis (...) je souhrn konvenčních pravidel, která se mohou 
měnit“ (Svobodová a kol., 2003, s. 75). Pravopis má význam najmä pre jednotu písanej 
podoby jazyka, ale ten význam je viac-menej okrajový, preto nemôže byť postavenie 
pravopisu v systéme jazykovej kultúry neúmerne preceňované (ibid.). „Cílem nemůže 
být pravopis a pravopisný dril sám, ale rozvoj žákovy schopnosti náležitě komunikovat 
jak ústně, tak také písemně“ (Svobodová, 2020, s. 71). 

Podnetné sú tiež analytické štúdie a nadväzujúce empirické sondy jubilantky. 
V jednej z prác J. Svobodová (2018) upozornila na problematickosť spracovania  
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niektorých pravopisných tém v učebniciach českého jazyka pre primárne vzdelávanie. 
Na ilustráciu uvádza príklady pochybení v interpunkčnom pravopise (znejasňovanie pí-
sania čiarky v súvetí poučkami, absencia lineárnych vzorcov jednoduchých súvetí, ne-
adekvátnosť zaradenia určitých typov cvičení, nevhodnosť zvoleného jazykového 
materiálu a iné). V sonde, ktorú s 15-ročným odstupom realizovala u žiakov 8. a 9. roč-
níka ZŠ a v ktorej sledovala ich znalosť interpunkčného pravopisu, sa ukázalo, že oproti 
začiatku milénia klesá úroveň znalostí žiakov v oblasti pravopisu čiarok v súvetí. Ako 
jedno z možných vysvetlení sa tu núka rozkolísaná didaktická kvalita učebníc a ďalších 
podporných materiálov pre žiakov. 

V inej štúdii J. Svobodová (2020) negatívne hodnotí tzv. korektúrne (v češtine ko-
rekční) pravopisné cvičenia v materiáloch pre primárne vzdelávanie, pričom na príkla-
doch poukazuje na zásadné porušenia systematickosti výkladu pravopisných pravidiel 
a na absenciu príslušnej znalosti žiaka, ktorý je takému typu cvičenia vystavený. 

K charakteru pravopisných cvičení poznamenáva, že „mělo by už být odzvoněno 
trapně poskládaným samoúčelným směsicím vět naprosto různorodého obsahu, jejichž 
jediným jednotícím hlediskem je pouze přítomnost mluvnického nebo pravopisného 
jevu“ (Svobodová, 2003, s. 86), a prihovára sa za „tematickou spjatost textů, cvičení, 
celých lekcí, pokud je lze takto tematicky sevřeně sestavit“ (tamtiež). Ako ukážku, že 
monotematickosť je prospešná, možno uviesť napríklad interpunkčné cvičenia (Svobo-
dová, 2004) a tiež učebné materiály, ktoré jubilantka osobne predložila vo výučbe na 
Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove na seminároch zo syntaxe 
v r. 2006, čo si potom ako princíp tvorby interpunkčných cvičení osvojil aj autor tohto 
príspevku a uplatňoval v práci so študentmi.  

V pravopisnej príprave v škole „je nezbytné vypěstovat potřebný algoritmus, 
o který se žáci opírají, a nesmířit se s odhadováním pravopisných jevů nebo nenáleži-
tým, ledabylým odůvodňováním“ (Svobodová a kol., 2003, s. 75). „Žák nemá jen od-
hadovat a tipovat náležitou pravopisnou podobu slov či vět“ (Svobodová, 2020, s. 71). 

Jubilantka však neostala iba pri hodnotení kvality učebných materiálov, sama  
ponúkla mnoho riešení. Napr. jej publikácia Průvodce českou interpunkcí (2003) je 
efektívnou pomôckou pre pretrvávajúce problémy mladých užívateľov jazyka, vysoko-
školských študentov bohemistiky nevynímajúc. 

2 Séria publikácií so „spravodlivými“ diktátmi pre 
žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ 

Ako reakciu na vyššie uvedené skutočnosti vytvorili sme koncepciu tzv. spravodli-
vých diktátov a túto koncepciu postupne v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus 
Istropolitana napĺňame publikovaním príručiek pre učiteľov a rodičov, ktorí by chceli 
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svojim žiakom/deťom uľahčiť pravopisnú prípravu. V súčasnosti je v kníhkupectvách 
k dispozícii publikácia Spravodlivé diktáty pre 2. ročník ZŠ (Klimovič, 2021), publiká-
cia Spravodlivé diktáty pre 3. ročník ZŠ (Klimovič, 2022) je vo fáze finálnych úprav, 
publikácia pre 4. ročník by mala byť vydaná v druhej polovici kalendárneho roka. Pub-
likácie majú jednotnú štruktúru. Každá obsahuje vyše 50 textov diktátov. Metodickú 
podporu zabezpečujú odporúčania pre učiteľov a rodičov, ako s publikáciou pracovať. 
Záverečnú časť vždy tvorí ukážka rôznych typov nácvičných diktátov (napr. zrakový 
diktát, komentovaný diktát, výberový diktát a pod.), pre väčšiu názornosť s konkrét-
nym metodickým postupom a konkrétnym textom diktátu z príslušnej publikácie. 

Diktáty sú vytvorené tak, že v danej etape osvojovania si slovenského pravopisu text 
požaduje od dieťaťa uplatnenie len takého jazykového javu, ktorý by mal byť v danej 
chvíli školským vzdelávaním dostatočne osvojený, upevnený, zdôvodnený. V týchto 
diktátoch sa žiaci nestretnú s javmi, ktoré si budú osvojovať vo vyšších ročníkoch (napr. 
v publikácii pre 2. ročník ZŠ sa v diktáte nenachádzajú vybrané slová, publikácia pre 
3. ročník ZŠ neobsahuje problematické písanie koncoviek pri skloňovaní a pod.). Zdá 
sa nám to spravodlivé k žiakom, no i dospelým. Učiteľ alebo rodič tak nemusí suplovať 
jazykové príručky a vysvetľovať píšucemu, že tento jav síce ešte nepozná, no píše sa to 
tak alebo onak. Preto môžu byť diktáty reálnym odrazom aktuálneho poznania pravo-
pisu, nie nepresnou či dokonca mylnou informáciou o znalostiach konkrétneho žiaka. 
Texty možno využiť ako nácvičné, no aj ako kontrolné diktáty. Ich poradie v publiká-
ciách kopíruje zvyčajné poradie osvojovania si pravopisu v jednotlivých ročníkoch pri-
márneho vzdelávania. 

Diktáty sú spravodlivé aj v inom zmysle. Sú rozsahovo primerané, monotematické. 
Pozostávajú takmer výlučne iba z jednoduchých viet, súvetia sa v nich nachádzajú vý-
nimočne, aj to iba zlučovacie súvetie so spojkou a. Pre tieto diktáty platí, že sú zároveň 
nositeľmi istého odkazu, správy pre čitateľa. Nejde o navzájom nesúvisiace vety, ale o re-
álne, funkčné texty. Témy diktátov sú spojené so životom detí. Dôležitú úlohu v jazy-
kovom vzdelávaní nehrá len forma (pravopis), ale aj obsah (myšlienka, téma). Iba na 
známom, zrozumiteľnom obsahu možno rozvíjať pravopisné znalosti detí.  

A do tretice, spravodlivosť diktátov je aj v tom, že zo súboru vyše 50 textov si môže 
učiteľ alebo rodič okrem preberaného jazykového javu voliť primeraný text k príslušným 
vzdelávacím potrebám a aktuálnym možnostiam daného dieťaťa. Môže si vyberať podľa 
rozsahu (počet slov a viet v diktáte), podľa náročnosti (frekvencia sledovaného javu 
v diktáte), no i podľa témy diktátu. Diktát podľa témy si môže vyberať aj sám žiak. 
Niekoľko ukážok textov diktátov predstavujeme v podkap. 2.3. 

Predkladanou koncepciou máme tiež ambíciu prispieť prinajmenšom k dvom ve-
ciam. Po prvé, radi by sme do procesu vzdelávania našich detí zrozumiteľným spôsobom 
vtiahli aj ich rodičov. Nejeden rodič chce svojmu dieťaťu v domácej príprave na školu 
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pomôcť, ale neznalosť metodických postupov či nedostatok informácií o vhodných spô-
soboch konkrétnej pomoci v jazykovom vzdelávaní spôsobujú niekedy neželané javy 
a situácie, z ktorých je v strese tak dieťa, ako aj rodič. Preto v publikáciách ponúkame 
odporúčania pre rodičov, ktoré formulujeme v dobrej viere, že môžu uľahčiť cestu 
k zvyšovaniu pravopisných znalostí detí a domáce pôsobenie rodiča nezahatí vytváranie 
pozitívneho vzťahu k slovenskému jazyku i k školskému predmetu slovenský jazyk. 

Po druhé, radi by sme ponúkli inovovaný pohľad na spôsoby práce s diktátom ako 
jedným z typov pravopisných cvičení v našich školách. Publikácie preto obsahujú aj 
odporúčané metodické postupy, ktoré by mali súčasnú školskú prax obohatiť o premys-
lenú prácu s textom diktátu najprv ako so zdrojom informácií, až potom ako s pravo-
pisným materiálom (viac v podkap. 2.2). Obsah a forma idú predsa v jazyku ruka 
v ruke, nemožno formu povyšovať nad obsah. 

2.1 Zameranie diktátov 

2.1.1 Zameranie diktátov v publikácii pre 2. ročník ZŠ 
V publikácii pre 2. ročník ZŠ sa nachádzajú texty diktátov zamerané na precvičo-

vanie a diagnostikovanie úrovne pravopisných znalostí a zručností žiakov v oblasti tzv. 
fonematického pravopisu vrátane staršie opísaného slabičného princípu (písanie di, ti, 
ni, li a dy, ty, ny, ly) a čiastočne aj etymologického princípu pri písaní domácich slov 
(napr. písanie základov domácich slov s hy, chy, ky). Osobitnú časť publikácie tvoria 
diktáty zamerané na písanie interpunkčných znamienok na konci viet podľa ich druhov.  

Fonematický pravopisný princíp má v slovenskom pravopise dominantné postave-
nie. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 13; ďalej používame skratku PSP) 
fonematický princíp spočíva v tom, že „jedna a tá istá hláska schopná rozlišovať význam 
slov a tvarov píše sa jedným a tým istým písmenom“. Toto sa týka 31 hlások/písmen 
v slovenčine. Netýka sa to písmen (tzv. zložiek) ch, dz, dž, ďalej písmen x, w, q, ďalej 
tzv. i-ových dvojhlások ia, ie, iu, tzv. u-ovej dvojhlásky ô, ďalej hlások ď, ť, ň, ľ nachá-
dzajúcich sa pred e, i, í, ia, ie, iu. Iná situácia (jedna hláska, ale dve písmená) nastáva 
pri hláskach i/í. Na grafické zaznamenanie hlásky i sa používajú písmená i (jota) a y 
(ypsilon), na zaznamenanie hlásky í sa používajú písmená í a ý.  

Etymologický pravopisný princíp hovorí o tom, že v predponách a koreňoch do-
mácich slov sa na označenie hlások i, í používajú písmená i, í a y, ý podľa pôvodu (PSP, 
2000, s. 14). Zachováva sa tu písanie podľa stavu v staršom jazyku. Na rozdiel od sú-
časnosti sa kedysi tieto hlásky aj odlišne vyslovovali (Liptáková a kol., 2015). V publi-
kácii nepracujeme s písaním slov cudzieho pôvodu, pretože najprv si má žiak dôkladne 
osvojiť písanie domácich slov a na tomto obsahu má deklarovať postupný progres v na-
dobúdaní pravopisných znalostí (porušujeme to iba v odôvodnených prípadoch pri pí-
saní y po tvrdej spoluhláske g, ide o slová gymnázium a gymnasta/gymnastka). V bežnej 
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jazykovej praxi sa síce môže stať, že sa so slovami cudzieho pôvodu a ich pravopisom 
stretne, neznamená to však, že má byť hneď konfrontovaný s tým, do akej miery si ich 
pravopis osvojil. Napokon, osvojovanie si pravopisu je dlhodobá, systematická záleži-
tosť (Štefanovič, 1967; Betáková, Tarcalová, 1984).  

2.1.2 Zameranie diktátov v publikácii pre 3. ročník ZŠ 
Publikácia pre 3. ročník ZŠ ponúka texty diktátov zamerané na oblasť etymologic-

kého pravopisu (písanie i/í a y/ý po obojakých spoluhláskach v predponách a koreňoch 
domácich slov) a oblasť sémantického pravopisu (písanie vlastných podstatných mien 
s veľkým začiatočným písmenom). 

Etymologickým pravopisným princípom (pozri podkap. 2.1.1) sa riadi aj písanie 
vybraných slov, čo predstavuje ťažisko osvojovania pravopisu v 3. ročníku ZŠ. Spome-
dzi školsky zaužívaných súborov vybraných slov však na rozdiel od učebníc slovenského 
jazyka a ďalších pravopisných príručiek nepracujeme v diktátoch s málo frekventova-
nými slovami, ktorým tretiaci nerozumejú, lebo netvoria súčasť ich aktívnej slovnej zá-
soby a celkovo patria skôr k periférii slovnej zásoby (mýto, trýzniť, smyk, prýštiť). Ich 
pravopis si osvoja v čase spoznania významu daného slova, čo sa môže udiať pokojne aj 
vo vyššom ročníku, aj v nadväznosti na iný školský predmet (napr. slovo smyk a jeho 
písanie v učive venovanom starostlivosti o ornú pôdu). Pozornosť venujeme najmä zá-
kladnej slovnej zásobe, teda slovám, pri ktorých aj na základe analýzy údajov z frek-
venčných slovníkov slovenčiny (Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského 
národného korpusu, 2017; Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny, 2018) nemožno 
o ich častosti používania v hovorenej aj písanej reči pochybovať. V publikácii nepracu-
jeme s písaním slov cudzieho pôvodu, hoci aj v tých môže nastať situácia, že sa po obo-
jakej spoluhláske píše y alebo ý (pyré, pyramída, rytmus). Pravopis týchto slov sme do 
slovenčiny prevzali z cudzích jazykov. V ponuke diktátov zachovávame pravidlo, že naj-
prv sa má žiak dôkladne oboznámiť s daným pravopisným pravidlom písania y, ý po 
obojakej spoluhláske, až potom je možné oboznámiť ho s tým, že nie vo všetkých slo-
vách domáceho pôvodu sa to takto píše.  

V diktátoch zámerne vytvárame pre dieťa (a tým aj pre učiteľa a rodiča) príležitosť 
overiť si stálosť danej pravopisnej znalosti pri uvedomovaní asociačných väzieb medzi 
slovotvorne príbuznými slovami (napr. ryba, rybačka, rybár, rybársky, rybník). Preto je 
takmer pravidlom, že v jednom diktáte nájde užívateľ dve slová i viac slov s rovnakým 
slovotvorným základom. Ak je dieťa schopné pri týchto slovách opakovane správne 
uplatniť osvojené pravidlo, ukazuje to na stálosť znalosti. Ak pri tom chybuje, je to 
signál pre ďalšie precvičovanie a opakovanie učiva. Toto uplatňujeme nielen pri vybra-
ných slovách, ale aj pri slovách s i, í po obojakej spoluhláske (napr. zima, uzimený). 

Sémantický pravopisný princíp sa v novších kodifikačných príručkách nevyčleňuje 
(v starších sa vyčleňoval), jeho vyčlenenie je však osožné z metodického hľadiska najmä 
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v súvislosti s pravopisom vlastných mien, ktorý sa vyučuje už v primárnom vzdelávaní 
(Liptáková a kol., 2015). Žiaci si tu osvojujú, že vlastné podstatné mená píšeme s veľ-
kým začiatočným písmenom a všeobecné podstatné mená píšeme s malým začiatočným 
písmenom. Toto pravopisné poznanie je síce prítomné v skúsenosti dieťaťa už od pr-
vých momentov, keď sa naučí písať svoje vlastné meno a priezvisko, systematicky 
(s oporou o poučenie) sa mu pravopisné poznanie podľa súčasného rozvrstvenia učiva 
dostáva až v 3. ročníku.  

Aj pri osvojovaní pravopisu vlastných mien ponúkame čiastočne odlišný prístup, 
ako je zaužívané v súčasných učebniciach a pravopisných príručkách pre 3. ročník ZŠ. 
Nezdá sa nám spravodlivé tretiaka okamžite zaťažiť celým balíkom poučení o písaní 
vlastných mien. Pozornosť venujeme postupne písaniu vlastných mien osôb a potom 
zvierat, v nadväznosti na vlastivedné učivo 3. ročníka prechádzame k vlastným menám 
geografických názvov (mestá, rieky, pohoria, názvy ulíc, námestí, historických budov). 
Začíname vždy s jednoslovnými názvami (Bratislava, Dunaj), z dvojslovných zaraďu-
jeme iba všeobecne známe mená (Banská Bystrica, Vysoké Tatry). Úplne vypúšťame 
písanie viacslovných názvov s predložkou (Vranov nad Topľou), písanie týchto mien je 
závislé od regiónu, v ktorom dieťa žije, a reálnej potreby písať toto vlastné meno (je 
prirodzené, že Vranovčania budú pravopis svojho mesta poznať a potrebovať, kým pre 
takých Trenčanov môže byť toto poznanie v 3. ročníku zatiaľ irelevantné). Pri názvoch 
ulíc, námestí a budov zaraďujeme iba jednoduché názvy (Mariánske námestie, Brati-
slavský hrad), nepracujeme s náročnejšími menami (Ulica 17. novembra, Divadlo An-
dreja Bagara a pod.).  

2.2 Inovatívne prvky v metodike práce s diktátmi 
Publikácie poskytujú dospelému užívateľovi určitý metodický komfort. Z pohľadu 

práce dospelého pri týchto diktátoch napríklad odpadá nemilá povinnosť buď vopred 
oznamovať píšucemu dieťaťu, ako sa to či ono slovo píše, a popritom mu zakaždým 
povedať, že sa to bude učiť neskôr, alebo tiež pri oprave po napísaní diktátu zhovievavo 
tolerovať, že daný jav dieťa ešte nemohlo poznať. Takisto učiteľovi pri týchto diktátoch 
odpadá riziko nespravodlivého hodnotenia za to, že žiak nesprávne napíše zatiaľ v škole 
neosvojený a neprecvičený pravopisný jav. Tiež mu odpadne úloha skontrolovať si vo-
pred text diktátu, či sa v ňom náhodou takéto javy nenachádzajú. Užívateľsky osožné 
by mohli byť aj ďalšie dve súvisiace veci, a to (1.) ponúkaná charakteristika každého 
diktátu a (2.) doplnenie zaužívaného metodického postupu pri diktovaní o prácu s ob-
sahom textu. 
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2.2.1 Údaje o diktáte 

Každý diktát je opatrený podrobnou charakteristikou (pozri obr. vyššie). Užívateľ 
v päte strany pri diktáte nájde údaj o doposiaľ prebranom pravopisnom učive. Táto in-
formácia hovorí o tom, s akým javom/akými javmi sa žiak v texte diktátu stretne. Naj-
väčší dôraz je vždy kladený na ten jav, ktorý je v publikáciách vyznačený v názve 
podkapitoly.  

Ďalej užívateľ publikácií nájde pri diktáte informáciu o celkovom rozsahu diktátu, 
teda o počte slov, ktoré bude dieťa písať, ako aj o počte viet. Vo všeobecne známych 
metodických odporúčaniach na rozsah kontrolných diktátov v 2. ročníku ZŠ uvádza 
údaj 20 – 30 plnovýznamových slov a v 3. ročníku ZŠ 30 – 40 plnovýznamových slov. 

Zdroj: Klimovič, M. Spravodlivé diktáty pre 2. ročník ZŠ. Bratislava: 
Orbis Pictus Istropolitana, 2021, s. 9.



 

217 
 

V publikáciách však nepovažujeme za vhodné rátať do celkového rozsahu iba plnovýz-
namové slová, ale ráta sa tu každé slovo (plnovýznamové i neplnovýznamové), ktoré 
musí žiak v diktáte napísať. Okrem iného aj pre argument, že aj v neplnovýznamovom 
slove sa môže precvičovaný pravopisný jav nachádzať (napr. pri pravopise vybraných 
slov písanie y v spojke/častici aby). Nezapočítanie takých slov by nebolo k žiakovi spra-
vodlivé. Zvyčajne sa rozsah ponúkaných diktátov pohybuje v publikácii pre 2. ročník 
ZŠ v rozmedzí 20 – 40 všetkých slov a v publikácii pre 3. ročník ZŠ v rozmedzí 35 – 50 
všetkých slov.  

Užívateľ nájde pri každom diktáte aj informáciu o jeho náročnosti. Náročnosť vy-
povedá o tom, koľkokrát sa precvičovaný pravopisný jav v texte nachádza, teda aká je 
frekvencia daného javu. Pre ľahšiu orientáciu je náročnosť vymedzená v týchto úrovniach: 

• nižšia frekvencia (max. 4 výskyty sledovaného javu), 
• stredná frekvencia (5 – 9 výskytov sledovaného javu), 
• vyššia frekvencia (10 – 19 výskytov sledovaného javu), 
• vysoká frekvencia (viac ako 20 výskytov sledovaného javu). 
V jednej podkapitole zvyčajne nájde užívateľ diktáty rôznej náročnosti. Najčastejšie 

je to stredná náročnosť v kombinácii s nižšou alebo vyššou, vysoká náročnosť je iba spo-
radická. Prirodzene, diktát obsahuje aj iné osvojené pravopisné javy, tie sa však do vý-
počtu náročnosti nepremietajú. 

Texty diktátov sú zostrojené tak, aby sa precvičovaný pravopisný jav nachádzal iba 
v slovách, ktorých význam žiaci poznajú, slovám dobre rozumejú. Ak sa sporadicky vy-
skytne situácia, že sledovaný jav sa nachádza v neznámom slove pre konkrétne dieťa, je 
úlohou dospelého ešte pred písaním diktátu význam slova v spolupráci s dieťaťom ob-
jasniť. Pri niektorých diktátoch so slovami a slovnými spojeniami, pri ktorých predpo-
kladáme neporozumenie, nájde užívateľ publikácie tzv. Tip, teda poznámku, ktorá na 
potrebu objasniť význam slov a obrazných vyjadrení ešte pred samotným diktovaním 
upozorňuje. 

2.2.2 Školská práca s obsahom textu diktátu  
V publikáciách predkladáme a zdôvodňujeme potrebu inovatívneho prístupu 

k osvojovaniu, precvičovaniu a hodnoteniu pravopisu, a to tým, že aj pri diktátoch po-
vyšujeme obsah na rovnocenného „partnera“ forme (vlastne sa len vraciame k prirodze-
nosti). Prácu žiakov s diktátmi odporúčame v súlade so zaužívanými postupmi rozčleniť 
do štyroch základných fáz: 

1. prípravná fáza – motivácia, práca s témou textu, prvé oboznámenie sa s obsa-
hom diktátu, 

2. diktovanie – pomalé, výrazné predčítavanie viet diktátu, 
3. záverečná fáza – posledná žiakova kontrola textu, ďalšia práca s témou, 
4. spätná väzba (oprava). 
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Novým odporúčaným prvkom metodického postupu je práca s obsahom textu dik-
tátu. S obsahom textu sa pracuje tak pred písaním diktátu, ako aj po jeho napísaní. Text 
diktátu môže slúžiť nielen ako ukazovateľ pravopisnej úrovne žiaka, ale aj ako ukazova-
teľ jeho schopnosti porozumieť text, identifikovať tému textu, nachádzať súvislosti me-
dzi textovými informáciami a napokon aj vyvodzovať isté závery z vypočutého textu 
(v etape pred písaním diktátu) a prečítaného textu (v etape po napísaní).  

Stručne naznačíme inováciu pre prípravnú fázu metodického postupu, v nej totiž 
pobádame učiteľov pracovať s obsahom textu prv, ako pristúpia k diktovaniu. V prí-
pravnej fáze je učiteľovou úlohou navodiť pozitívnu atmosféru a pripraviť žiakov na 
nasledujúcu pravopisnú prácu. Dobrým motivačným elementom môže byť obsah textu 
diktátu. Učiteľ má naporúdzi niekoľko prinajmenšom dve možnosti, ako s obsahom 
pracovať tak, aby správne nastavil žiakov na písanie.  

a) Alternatíva s oznámením témy textu vopred 
Motivačne môže na žiakov pôsobiť možnosť vybrať si diktát podľa témy. Učiteľ 

predloží žiakom možnosti podľa témy, napr. pri učive o vybraných slovách po r spome-
dzi troch ponúknutých diktátov v publikácii pre 3. ročník môže dať žiakom na výber 
z dvoch diktátov len so slovami s y, ý po r strednej alebo vyššej náročnosti (diktáty na 
tému Rybačka a Zlato; ich celé znenie sa nachádza v podkap. 2.3). Učiteľ môže poskyt-
núť výber témy viacerými spôsobmi, napr. priamou otázkou (Na ktorú tému by ste 
chceli písať diktát? O rybačke alebo o zlate?), alebo nepriamo, napr. obrázkami evoko-
vaním skúseností detí s rybolovom či s predstavami o ťažení zlata, hádankami, šiframi 
či inými motivujúcimi spôsobmi výberu. 

Ak sa učiteľ rozhodne pre konkrétny diktát sám a nebude žiakom ponúkať možnosť 
výberu, potom postupuje rovnako ako vyššie a tému sprístupní buď priamo (oznáme-
ním, že diktát bude o rybačke), alebo nepriamo.  

Ďalšia práca v prípravnej fáze sa viaže na obsah textu. Učiteľ pobáda žiakov, aby si 
spomenuli, aby asociovali, s čím sa im v mysli spája téma diktátu (resp. slovo: Čo je to 
rybačka? Prečo sa to volá rybačka?). Zároveň sa snaží evokovať predošlé skúsenosti s té-
mou (napr. otázkami: Ako to na takej rybačke vyzerá/môže vyzerať? Aký je to pocit 
uloviť rybu?). Rozhovor so žiakmi odbúra prípadný stres, navodí tému a sprístupní po-
tenciálne obsahy, ktoré budú písanie textu v mysli žiaka sprevádzať. Rozhovor je možné 
doplniť o podnetový obrázkový materiál, prípadne video. 

Nasledovať môže výzva odhadnúť, o čom by text o rybačke mohol byť (Skúste po-
vedať, čo sa bude nachádzať v texte o rybačke.). Žiaci tak budú môcť predikovať obsah 
textu, čo dá učiteľovi ďalšiu príležitosť jednak pozorovať, s čím sa im téma spája, jednak 
si všímať, ako si dokážu s anticipáciou obsahu textu poradiť. Tieto informácie o žiakovi 
sú cenné najmä z hľadiska rozvíjania porozumenia (počúvaného, čítaného) textu. 
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Po tomto kroku možno pristúpiť k prvému prečítaniu textu žiakom. Učiteľ prime-
raným tempom a vzorovo prečíta celý text. Po jeho prečítaní položí žiakom otázky tý-
kajúce sa obsahu (napr. O čom bol text?), aby sa uistil, že obsah textu vnímali, že boli 
dostatočne sústredení. Texty diktátov ponúkajú učiteľovi už v tejto fáze možnosť ove-
rovať recepčné zručnosti žiakov postupne od nižších úrovní porozumenia textu k vyš-
ším. Text o rybačke dovoľuje predložiť žiakom napr. túto sériu postupne náročnejších 
výzvovo-otázkových podnetov (k termínu pozri Svobodová, 2000) na porozumenie, 
ktorá pomôže žiakovi ujasniť si obsah textu: 

• identifikovanie informácií, ktoré sú v texte uvedené doslovne – O čom bol 
text? Ktorá rybárska pomôcka sa spomína v texte? 

• vyvodzovanie záverov z textu, dedukovanie – Prečo sa niekomu môže zdať ry-
bačka nuda? Kto je tou rybárskou dušou, ktorá sa spomína vo vete To rybárska 
duša potrebuje.? Čo rybárska duša potrebuje? Čo rybárska duša nepotrebuje? 
Kde nachádza rybár pokoj a ticho? 

• interpretovanie textu, prepájanie vlastných skúseností s informáciami z textu –
Ktoré rybárske potreby okrem prútika ešte rybár používa? Aké spomienky 
môžu byť uložené v pamäti skúseného rybára? Čím by mohla byť rybačka zau-
jímavá pre teba? 

• analyzovanie a hodnotenie textu a jeho častí – V texte sú naznačené dva po-
hľady na rybačku. Ktoré to sú? Prečítaj vety, ktoré hovoria v prospech a ktoré 
v neprospech rybačky.  

Niektoré z otázok tretej a štvrtej skupiny si môže učiteľ ponechať na záverečnú fázu 
práce s diktátom. Po tejto práci s obsahom textu je možné pristúpiť k ďalšej fáze, ktorou 
je diktovanie. 

b) Alternatíva so zatajením témy textu pred prvým čítaním 
V prípade, že učiteľ zvolí „tajnostkársky“ prístup a chce, aby sami žiaci určili tému 

textu, postupuje nasledovne. Oznámi žiakom, že im prečíta text. Po vzorovom prečítaní 
dá priestor na reakciu poslucháčov. Téma textu sa ukrýva v odpovedi na otázku, o čom 
bol text. Po položení tejto otázky môže vyzvať viacerých žiakov, aby sa vyjadrili. Po-
stupne sa tak objasní nielen základná téma (rybačka), ale aj ďalšie tematické súvislosti 
(rybačka je pre niekoho nuda, pre iného relax, rybár vyhľadáva pokoj, pekné zážitky si 
ukladáme do pamäti). Ďalej je možné využiť sériu otázok na porozumenie, ako je opí-
sané v časti vyššie. Po tejto práci s obsahom je možné pristúpiť k diktovaniu. 
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2.3 Ukážky textov diktátov 
V podkapitole predstavíme texty diktátov z publikácií pre 2. a 3. ročník ZŠ. Prvé 

dva sú určené druhákom a ďalšie tri tretiakom. Názvy podkapitol približujú tému da-
ného diktátu, jeho zameranie a stručnú charakteristiku.  

2.3.1 Kôlňa (Rozlišovacie znamienko vokáň, stredná náročnosť, 
7 výskytov, 28 slov, 5 viet) 

Kôlňa môjho starkého je ako stvorená na rôzne práce. Má tam svoju tajnú ko-
môrku. Pod oknom je stôl. Môže na ňom pracovať. Vôňa dreva potom opanuje kraj 
okolo. 

2.3.2 Dym (Písanie y, ý po tvrdých spoluhláskach d, t, n, l, stredná 
náročnosť, 7 výskytov, 38 slov, 8 viet) 

Z lesa stúpal dym. Mňa a starkého tam lákalo ísť. Cesta k tomu miestu bola ply-
nulá. V zadymenom lese som sa strácal. Starkého som hľadal dotykom. Zrazu vedľa nás 
hlasno zapraskalo. Skoro nám zastal dych. Čas plynul pomaly. 

2.3.3 Rybačka (Písanie y, ý po obojakej spoluhláske r, stredná  
náročnosť, 9 výskytov, 45 slov, 7 viet) 

Pre niekoho je rybačka nuda. Vraj sa tam len sedí a čaká na trhnutie rybárskeho 
prútika. Rybár to vníma inak. Rieka a rybník ponúkajú pokoj a ticho. To rybárska duša 
potrebuje. Žiaden zhon či túžba po rýchlom ulovení rybiek. Iba krása vrytá do spomie-
nok rybára. 

Tip: Význam slova zhon a slovného spojenia krása vrytá do spomienok je potrebné 
objasniť ešte pred diktovaním textu. 

2.3.4 Zlato (Písanie y, ý po obojakej spoluhláske r, vyššia nároč-
nosť, 10 výskytov, 49 slov, 7 viet) 

Sestra chcela ísť na prechádzku. Šiel som aj ja. V riečnom koryte práve strýko ryžo-
val zlato. Rýľom zaryl do plytkého dna a preosieval to cez ryžovací hrniec. Sestra šla 
okolo neho pomaly ako korytnačka. Začal som do nej rýpať. Nemusel som. Svedomie 
ma dlho hrýzlo. Bolo zaujímavé ryžovanie pozorovať. 

Tip: Slovné spojenie cez ryžovací treba čítať spolu, splývavo, nie po slovách, aby 
sme predišli pochybnostiam pri písaní predložky cez (spodobovanie na konci slova pred 
prestávkou). 
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2.3.5 Cestovateľ (Pravopis geografických názvov, stredná nároč-
nosť, 6 výskytov, 53 slov, 9 viet) 

Strýko Tomáš má pri cestovaní Slovenskom žartovné komentáre. O riekach má 
niekoľko hlášok. Pri Dunaji ako v raji. Chce to veľkú odvahu zaplávať si vo Váhu. A má 
aj o mestách. Do Popradu pre náladu. Do Martina mince míňať. A pri návrate domov 
hovorí jednu vetu. Cestou naspäť do Košíc očervenie plno líc. 

Tip: Ešte pred diktovaním textu je potrebné so žiakom objasniť, z čoho môžu líca 
človeka očervenieť.  

3 Záver 

Pri detailnejšom pohľade na akademickú a publikačnú prácu jubilantky prof. Jany 
Svobodovej na poli didaktiky materinského jazyka, osobitne na poli výučby pravopisu 
v školách, a pri porovnaní jej diela s koncepciou textov diktátov v pripravovaných pub-
likáciách so spravodlivými diktátmi musí byť evidentné, že jubilantka zásadným spôso-
bom formuje lingvodidaktické myslenie nastupujúcej generácie didaktikov, ku ktorým 
sa hlási aj autor príspevku.  

Vytvorené diktáty môžu slúžiť ako nácvičné alebo kontrolné diktáty v priebehu ce-
lého školského roka, no aj v domácej príprave dieťaťa na školu (publikácie obsahujú 
početné rady a usmernenia pre rodičov, ako s dieťaťom pracovať). Na tomto mieste je 
však potrebné zdôrazniť, že publikáciami nechceme zvyšovať úlohu osvojovania si pra-
vopisu v našich školách. Pravopis má už teraz v jazykovom vyučovaní v našich školách 
nezaslúžene najvýznamnejšie miesto. Vyučovanie slovenského jazyka totiž nemá byť ve-
nované iba poznávaniu pravopisnej stránky jazyka, ale má byť zacielené na rozvíjanie 
všetkých zložiek komunikačnej kompetencie žiaka, teda aj na výslovnosť, slovnú zásobu, 
morfologickú stránku, syntax, pragmatiku reči a i. Všetky vymenované oblasti majú 
slúžiť najvyššiemu cieľu v predmete slovenský jazyk, ktorým je formovanie komuni-
kačne kompetentného človeka, teda človeka schopného porozumieť (počúvaný a čítaný) 
text a tiež človeka schopného tvoriť (hovorený a písaný) text (Liptáková a kol., 2015). 
Pravopis tu existuje len ako jedna oblasť, ktorá sa podieľa na utváraní predstavy jedinca 
o jazykovej správnosti pri produkcii písaných textov. Treba mať však na mysli, že v ko-
munikácii je obsah rovnako dôležitý ako forma. Prílišným zdôrazňovaním formy vy-
jadrovania na úkor obsahu možno už v počiatočných fázach osvojovania si písaného 
jazyka spôsobiť u žiakov nemalé problémy, ktoré sa s nimi môžu ťahať prakticky celý 
život.  
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Summary 

Fair Dictations in School and Home Spelling Learning 

The aim of the paper is to explain the basic principles of publications suitable for the 
orthography practice in 2nd and 3rd grade of primary school. The publications response 
to the exaggerated demands of teaching materials, which do not respect the order of 
mastering orthography rules in curricula. The pupil is thus exposed to the pressure to 
decide on a given orthography phenomenon without proper knowledge, often literally 
guessing how to write a word. The paper also includes the examples of texts proper for 
everyday practice at school and at home. 

Literatura 

BETÁKOVÁ, V., TARCALOVÁ, Ž. Didaktika materinského jazyka. Bratislava: Slo-
venské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 

GAJDOŠOVÁ, K., ŠIMKOVÁ, M. Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny. Brati-
slava: Veda, 2018. 

GARABÍK, R., KMEŤOVÁ, B., ŠIMKOVÁ, M., ZUMRÍK, M. Frekvenčný slovník 
slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu. Bratislava: Veda, 2017.  

HIRSCHNEROVÁ, Z., ADAME, R. Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl. 
Bratislava: AITEC, 2015. 

KLIMOVIČ, M. Spravodlivé diktáty pre 2. ročník ZŠ. Bratislava: Orbis Pictus Istro-
politana, 2021. 

KLIMOVIČ, M. Spravodlivé diktáty pre 3. ročník ZŠ. Bratislava: Orbis Pictus Istro-
politana, 2022 (v tlači). 

LIPTÁKOVÁ, Ľ. a kol. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry v primár-
nom vzdelávaní. 2. vydanie. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 
2015. 

Pravidlá slovenského pravopisu. 3., doplnené a upravené vydanie. Bratislava: Veda, 
2000. 

SVOBODOVÁ, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuky mateřštiny. Ostrava: 
Ostravská univerzita, 2000. 

SVOBODOVÁ, J. Pravopis jako integrovaná složka komunikačně pojaté výuky mateř-
štiny. In Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 
2003, s. 85–90. 



 

223 
 

SVOBODOVÁ, J. Interpunkční pravopis na počátku školní výuky mateřštiny. 
In Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004, 
s. 130–137. 

SVOBODOVÁ, J. Syntaktický pravopis ve škole. Didaktické studie, 2018, roč. 10, 
č. 2, s. 116–131. 

SVOBODOVÁ, J. Pravopisná chyba ve výuce češtiny na ZŠ: zamyšlení nad korekčními 
cvičeními a jejich dopadem. Didaktické studie, 2020, roč. 12, č. 1, s. 67–82. 

SVOBODOVÁ, J. a kol. Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky. Ostrava: 
Ostravská univerzita, 2003. 

ŠTEFANOVIČ, J. Osvojovanie pravopisu. Bratislava: Slovenské pedagogické naklada-
teľstvo, 1967. 

 
 
  



 

224 
 

  



 

225 
 

ŽIVOT JAKO „DŮM DROBNÝCH RADOSTÍ“  

Olga KUBECZKOVÁ  
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta 

Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na analytické poznámky k titulu francouzské autorky Colette Vi-
vierové Dům drobných radostí. Zamýšlí se nad čtenářskou atraktivitou titulu a hledá 
shodné rysy jeho poetiky v tvorbě české i světové literatury pro děti a mládež. V závěru 
pojmenovává myšlenkové východisko typu próz s motivikou každodennosti a všednosti 
a označuje jej za přínosnou oblast psaní pro děti.  

1 Zcela nezbytný úvod 

Pár let poté, co jsem na naší katedře začala pracovat, se stalo tohle: nečekaně se 
u mě v kanceláři objevila Jana, tehdy moje šéfová, a v ruce držela knížku. Tak se ke mně 
dostala kniha Dům drobných radostí. Jana mi ji dávala s nostalgickým úsměvem a vy-
světlením, že je to její kniha dětství. Měla ji ráda, a když na ni někde narazila, chtěla mi 
ji dát. Do té zdánlivě všední chvíle jsem Janu poznala jako velmi svědomitou nadříze-
nou, jako člověka zapáleného pro svou práci, ale také jako člověka, který dokáže druhé 
ocenit a pomoci jim v čase nouze (což se mi potvrdilo, když jsem se nadlouho ocitla 
nechtěně a hlavně předčasně v porodnici). Všední povaha okamžiku vyprchá, když si 
člověk uvědomí, jak intimní gesto to je, darovat někomu knihu, která pro něj samot-
ného něco znamená. Podobně, jako to dělá hrdinka této knihy, se dárce vlastně odhaluje 
a říká tím cosi podstatného o sobě. A nepodceňujme, že je to především výpověď o tom, 
kým jako dítě byl. Knihy dětství si v sobě neseme celý život a jsou naší součástí jako 
celá tato životní etapa. Proto si velmi vážím skutečnosti, že mě Jana poctila svou důvě-
rou a odhalila mi něco ze sebe i tímto dárkem. A já bych jí to nyní chtěla vrátit gestem, 
které jedině snad trochu umím. Jako kritik se kriticky podívat a zdůvodnit (snad nejen 
sobě), v čem kouzlo Domu drobných radostí spočívá. 

2 Dům drobných radostí a další „stavby“ toho druhu 

A tak mě u příležitosti jejího jubilea napadlo do knihy se ponořit, zjistit, proč si 
získala nejen Janin zájem a zřejmě i lásku, ale proč se mohla líbit i dalším čtenářům. 
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Příběh Aliny je se čtenáři opravdu dlouho, zvláště pokud myslíme i francouzské čtenáře, 
odkud titul pochází. Proto bych ráda dále uvažovala, zda má kniha ve svém pojetí po-
kračovatele a zda obdobně laděné knihy i po ní vznikaly a vznikají.  

2.1 Colette Vivierová: Dům drobných radostí 
Kniha se u nás dočkala celkem čtyř vydání, ilustrovaných Dagmar Berkovou.  

Ve Francii vyšla poprvé už v roce 1939. Její autorka Colette Vivierová se i díky ní v dě-
jinách francouzské literatury pro mládež stala zakladatelkou tzv. realismu každodenního 
života (Dorovský a kol. 2007: 789). Proč si kniha vysloužila opakovaně pozornost do-
mácího nakladatele a asi i zájem českého dětského čtenáře? Přes její exotickou lokaci 
pařížského předměstí v ní můžeme najít věrohodně stylizovaný obraz dětství, k němuž 
patří malé radosti i velké smutky, dětství, které tvoří lidé blízcí a ještě bližší rodovými 
pouty, takový obraz dětství, k němuž náleží poznání a objevy dané vlastní i zprostřed-
kovanou zkušeností.  

Důležitý podíl na atraktivnosti a čtivosti díla má jistě forma. Tou je deník. Dení-
kové záznamy jedenáctileté Aliny, prostřední ze tří sourozenců, poskytují řadu příleži-
tostí být nablízku mentalitě, smýšlení a prožitku dítěte. Samotný děj, i když přináší 
malé i velké události, není tak důležitý, jako možná reference s banálními, každoden-
ními scénami ze života Aliny, její rodiny i „domu“, tedy sousedů, kteří pro dívku před-
stavují širší rodinu. Deníková forma znamená důvěrnost. Znamená sdílnost a sdílení, 
znamená intimitu, která se utváří mezi Alinou a čtenářem jejích záznamů. Vzniká tu 
vztah mezi dětským protagonistou a dětským čtenářem, jemuž se prostřednictvím de-
níku vlastně svěřuje. Alina chce sdílet svůj svět, představuje jej a chce se podělit o to, co 
ji činí šťastnou i co ji trápí. Takové knihy mají v dětské literatuře své pevné místo. Ne-
patří k těm, které předkládají čtenářům dynamický děj, napínavou zápletku či překva-
pivou pointu. Naopak, na první pohled se zdají být všední. Poetizují každodennost, 
obyčejné situace, které však mají pro obě zúčastněné strany nemalý význam. Aktérka 
jimi zpřesňuje obraz sebe sama (resp. dětské osobnosti), čtenář jimi konfrontuje a ujas-
ňuje si obrysy vlastního světa a sebe sama. Tyto práce mají velký referenční, potažmo 
identifikační potenciál. Jednoduše řečeno, čím více shod, porozumění k životu Aliny 
čtenář najde, tím více ji může mít rád, najde si k ní vztah a bude se k ní rád vracet jako 
k němu, kdo je jemu samotnému podobný. Právě to je důvod, proč jsou takové dětské 
knihy důležité. Jejich stylizace ukazuje knihu a její příběh jako něco potenciálně intimně 
blízkého, k němuž si čtenář získává vztah na základě vlastní obdobné životní zkušenosti.  

Je přirozené, že dívenka Alina provází svou zpověď spontánními emočními projevy: 
Slunce zářilo, všechno kolem se zelenalo a já jsem napočítala třiadvacet sedmikrásek. 
Myslela jsem na opravdový venkov a najednou se mi hrozně zachtělo tam být a byla 
bych se z toho skoro rozbrečela. (Vivierová 1985: 68) Často rovněž zachycuje, jak rea-
gují jiní, jak jich se emocionálně scény dotýkají. Vzniká tak pestrá koláž reflexí, při čemž 
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pestrost znamená často diametrální odlišnost. Zejména to, jak odlišně situaci vnímá 
dítě a dospělý, poukazuje na jedinečnost dětského mluvčího a adresáta. Alina předsta-
vuje dítě, jež se všemožně snaží dostát nárokům dospělých a přirozeně není vždy 
úspěšná. S tím souvisí přítomný motiv neporozumění, jiného vnímání, generační ne-
shody, který patří k tradičním znakům v uměleckém zobrazení pro děti. Nejen z tohoto 
motivu vyplývá samotný postoj dětské protagonistky k životní etapě, v níž se nachází, 
tj. k dětství samotnému. Alina je dítětem ráda: Nemám vůbec chuť růst a byla bych 
mnohem radši, kdybychom my tři zůstali vždycky s tatínkem a s maminkou jako jsme 
teď. Když je člověk velký, nemůže si už hrát školku, ani mít přestávky ve škole, ani 
plakat, když upadne. (Vivierová 1985: 29-30)  

Zachycené scény ze života dívenky a její rodiny i širšího okolí pulzují skutečným 
děním, v nepravidelném rytmu přinášejícím radostné, překvapivé, útěšné, ale i smutné, 
lítostné, bolestivé momenty. Banální se tu střídá s podstatným, radost z nových šatů se 
smutkem ze smrti strýce, zesíleným opuštěností a steskem po mamince, která rodině 
strýce jede vypomoci v prvních týdnech po jeho tragickém odchodu. Smyslově inten-
zivní zážitek se střídá s intelektuálně zaměřenou výpovědí, díl děje s reflexí. Nejcennější 
a nejpřesvědčivější je autorčina stylizace dětství tam, kde se hrdinka projevuje impul-
zívně, s přirozenou potřebou harmonie, citového prožitku a demonstrace tohoto pro-
žitku: Vzal housle, začal hrát. A pak, já nevím, co mě to chytlo, ne, opravdu nevím. 
Nebyly to vůbec zvuky jako obvykle, byly mnohem táhlejší, mnohem hlubší. Vložila 
jsem svou ruku do tatínkovy, myslela jsem na maminku, na Riqueta, na tetu Lotty, 
a najednou jsem se cítila tak silná, tak statečná, že bych se byla ze všeho dala do pláče. 
Jsou-li na světě věci, které vám mohou dát tolik dobra prostě proto, že jsou hezké, ach, 
kéž by jich bylo víc. (Vivierová 1985: 94-95)  

Sluncem Alinina vesmíru je tedy samotný dům. Není v příběhu jen literárním pro-
storem, na jehož pozadí se odehrává většina scén a událostí, kterých je němým svědkem, 
ale především se z něj stává – metaforicky vyjádřeno – mluvčí autorčina myšlenkového 
poslání, jež by ráda dětem adresovala. Dům představuje zázemí, v němž je nakonec 
každá krize překonána, je posilou pro to, co jako svůj životní názor vyslovuje hrdinčina 
maminka: „Vidíš, Lilinko, a lidé říkají, že vás moc kazím, a je to pravda... snad... Ale 
copak víme, co vám život přinese, a když člověk prožil šťastné dětství, musí to být velká 
opora pro život.“ (Vivierová 1985: 62) Maminka jako bytost, jež svou laskavostí a oh-
ledem k jejich osobnostem vede nejlépe své potomky k docenění i těch nepatrných 
drobných radostí, které hodnotu života ovlivňují mnohem podstatněji než velké udá-
losti a které tvoří domov i hodnotou jejich sdílení s nejbližšími. 

2.2 Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu 
Téměř ve stejné době, jako vzniká kniha Colette Vivierové, vstupuje do světové 

literatury pro děti Astrid Lindgrenová. Hned z počátku si zkouší dvě diametrálně  
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odlišná vidění dětství. Vedle Pipi Dlouhé Punčochy, která je motivována dětsky naiv-
ním i rozpustilým snem o dětství, vznikají první příběhy Dětí z Bullerbynu (1946). 
V jejich idylickém pojetí nacházíme obdobnou poetiku každodennosti, potřebu svěřo-
vat se s každou, i tou banální zkušeností, potřebu sdílet své malé dětské zážitky, které 
jsou jedině v očích dítěte patřičně zhodnoceny. Podobně jako Alina, je i vypravěčka a 
hrdinka Lisa ráda, že je dítětem. Nespěchá dětství opustit, i když se současně zamýšlí 
nad svou budoucností. Jako dítě se dokáže spontánně radovat ze svých zážitků, je pro 
ni důležitá hra a její sdílení se sourozenci a kamarády. Celá kniha svými motivy, situa-
cemi dobře rezonuje s dětskými sny a touhami. Tentokrát to není jen dům, ale vůbec 
osada, širší prostor domova a jeho okolí. Bullerbyn je jako ostrov lidí, kteří se mají rádi, 
je útočištěm dětských her a dobrodružství. Rovněž Lisa je výrazně referenční dětská 
vypravěčka i aktérka: intuitivně vede dětské příjemce ke srovnávání životních situací 
na úrovni odpovídající dětské mentalitě (v jakém prostředí vyrůstám, kdo jej se mnou 
sdílí, jaké mám hračky, kým chci jednou být). I zde se konfrontuje důležité (budouc-
nost) se zdánlivě nepodstatným (hračky, sdílení pokoje s bratry). I tady je více než pří-
běh podstatnější zážitek, prožitek jako podnět dětským snům a touhám. 

2.3 Olga Masiuková: Jak voní týden 
Také v novější tvorbě nacházíme tuto potřebu důvěrného sdělování dětské zkuše-

nosti, zážitků spjatých s prostorem domova a s lidmi, kteří jej tvoří. Zvláštností knihy 
polské autorky Olgy Masiukové Jak voní týden (2008) je skutečnost, že se v roli dětské 
protagonistky a zároveň vypravěčky představuje handicapovaná dívka. Tak má čtenář 
jedinečnou příležitost porozumět jejímu vnitřnímu světu, prožitku a chápání světa ko-
lem. I když próza nemá přímo deníkovou formu, příběh získává rytmus členěním 
do kapitol podle dnů v týdnu. Hrdinka v nich představuje vesměs běžné situace svého 
každodenního života, nejvíce v rodině. Svěřuje se i se svými postoji, touhami a přáními. 
Podobně jako Francouzka Alina se rovněž nevidomá Konstantina stává součástí proble-
matických scén (daných např. složitým vztahem rodičů), které pro ni zůstávají nejasné. 
Přesto bude čtenář vnímat příběh jako velmi povzbudivou, optimisticky laděnou zpo-
věď, která poukazuje na to, že dítě je schopno za všech okolností přistupovat k životu 
pozitivně, vytváří si vlastní imaginativní prostor a hledá za pomocí druhých, starších, 
zkušených odpovědi na otázky, které sice vycházejí z limitujícího handicapu, ale ve své 
podstatě jsou zkrátka dětské. 

2.4 Olga Černá: Klárka a 11 babiček 

Z českého prostředí a z tvorby současných autorů můžeme Dům drobných radostí 
poměřovat různě. Forma deníku má blízko k próze v dopisech Olgy Černé Klárka 
a 11 babiček (2015). Zde vnímáme podobnost v motivu nedorozumění mezi genera-
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cemi, jež reprezentují některé z Klárčiných jedenácti dočasných pečovatelek, i v dů-
sledně dětskou optikou nahlížené každodennosti. Důvěrníkem v potřebě svěřování 
toho, co je v očích dítěte problematické, zásadní, zaznamenáníhodné, tentokrát není 
primárně dětský čtenář, ale hrdince nejbližší osoba, dědeček. Právě mezi nimi se vinou 
nepříznivých okolností rozvíjí korespondence, mapující zejména Klárčinu zkušenost 
s „babičkami“. Klárčina osamělost, izolovanost od vrstevníků je vyvažována vztahem 
k dědečkovi. S ním ji pojí obdobně pevné pouto, jaké si utváří ke svým rodičům Alina. 
Obě pak sdílejí dočasné odloučení od svých nejbližších, stesk, ale i potvrzení jistoty 
tohoto vztahu. Aniž by srovnávala, recenzentka Milena Šubrtová potvrzuje to, co 
dobře platí o obou textech: Dětský čtenář může spolu s Klárkou objevovat na tomto 
pozadí kouzlo drobných radostí, které přináší každodenní život, a posilující moc po-
spolitosti. (Šubrtová 2016) 

2.5 Alena Ježková: Dobrý svět 

Poetikou každodennosti je francouzské próze příbuzná kniha Aleny Ježkové Dobrý 
svět (2012). Autorka v ní sice soustředila běžné scény ze život dětí v rodině na venkov, 
přesto má ambici poukázat i na důležitost malých věcí, událostí, jakoby plynulého, málo 
dynamického toku života. Vpravdě dětskou optiku do textu vložila přispěním sloho-
vých prací skutečných dětí. Vedle toho zvolila Ježková zajímavý kompoziční přístup. 
V každé kapitole vypráví příběh jiný vypravěč z řad dětských protagonistů (nejčastěji 
vypráví holčička Markétka), nepravidelně se střídají a jednou jsou dokonce nahrazeni 
psí optikou. Rozdíly v dětské perspektivě nejsou velké, i když jde o děvče, chlapce, 
malou holčičku. Možná je to tím, že přeci jen jde spíše o pokus stylizovat se do naivity 
dětského vidění. Podstatnější je pro autorku právě myšlenka návratu k obrazu harmo-
nického soužití dětí a rodičů. Soužití, které je na venkově bohatě podporované harmo-
nizujícími a útěšnými vlivy přírodního cyklu. Výjevy zde zachycené kladou důraz 
na referenčnost charakteru domova, dětského vztahu k němu. Až na výjimku (smrt 
psího kamaráda), která potvrzuje klidné soužití, zde neprobíhají výraznější, dramatické 
dějové momenty, důležitější je prožitek, sdílení domova a zvyků. S Domem drobných 
radostí sbližuje prózu Dobrý svět autorčino úsilí eticky akcentovat obyčejnost, běžné 
lidské projevy, soudržnost rodiny jako jedinečného zázemí pro šťastné dětství. 

3 Závěr 

A to můžeme konstatovat o všech uvedených prózách. Jejich ideou je dětem adre-
sovat určitou přirozenou, snad skromnou, ale přesvědčivou představu života. Lidé 
v těchto příbězích, ať děti či dospělí, ale zejména děti, žijí svými malými událostmi, 
které se jim ale nezdají marginální, protože tvoří jejich „dům drobných radostí“, jejich 
„dobrý svět“, díky němuž jsou schopni čelit i náporu nepříjemných momentů, které 
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„dům“ nezbytně tu a tam navštíví. Umějí se radovat z maličkostí a z blízkosti těch, 
s nimiž vše zažívají. Takové knihy do repertoáru dětské literatury nepochybně patří, 
přinášejí potřebné uklidnění, poměření s životem čtenáře, uspokojují přirozenou po-
třebu harmonizace. Vlastně lze říci, že jsou to právě takovéto prózy, které mají nejblíže 
ke skutečnému životu. Cítíme z nich nejméně stylizovanosti ve prospěch mimetického 
zrcadlení reálného. V nich nejsou v mýtickém smyslu hrdinové, ani vysloveně antihr-
dinové, v nich snad častěji než údiv nad neuvěřitelným převažuje vědoucí úsměv, že tak 
to zkrátka je. Snad právě tento niterný čtenářův pocit patří i k důvěrné zkušenosti ně-
kdejší dětské čtenářky, dnešní jubilantky J. S. 

Summary 

Life as a “House of Little Joys” 

The paper deals with a few analytic notes to Colette Vivier´s work House of little joys. 
It gives some thought about the work´s attractiveness for readers and searches the 
identical attributes of the writing in Czech and world children´s literature. Concerned 
for motives of daileness and ordinariness the paper finally names a principal idea of this 
kind of writing. It is possible to meaning of this as a beneficial area of writing for 
children.   
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OHLÉDNUTÍ 

Motto: „Lidé měří čas pomocí kalendáře a hodin. Jenomže to ještě zdaleka nic neříká, 
protože přece každý ví, že někdy může člověku připadat jedna hodina jako celá věčnost, 
a jindy prchne jako okamžik – podle toho, co v této hodině prožíváme. Vždyť Čas je 
Život. A Život přebývá v srdci.“ (Michael Ende: Děvčátko Momo a ukradený čas. Praha: 
Albatros, 1979) 

Odvěká moudrost nás nabádá k tomu, abychom žili přítomným okamžikem, 
v němž každou vteřinu tvoříme příběh svého života. Jiná zase šeptá, že naše přítomnost 
v sobě nese otisky naší minulosti, dokonce „dávných hluků a tich“ předchozích gene-
rací, jak o tom krásně píše Jan Skácel. Občas v nás rezonují ozvěny událostí, minipří-
běhů, krátkých, ale klíčových událostí, které vytvořily naši současnou podobu.  

Milá Jano, listuj touto knihou s vědomím, že vnímáme Tvou lásku k češtině ve 
všech jejích podobách a aspektech, ale že vnímáme také Tvou lásku k životu a lidem.  

Přejeme Ti mnoho dalších tvůrčích let prožitých ve zdraví a osobní spokojenosti. 

Za členy katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Radomil Novák 
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ZDRAVICA PRE JANU 

Zuzana STANISLAVOVÁ  
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 

Vážená pani profesorka, milá Janka, 
s básnikom povedané: „Čas letí jak vtáci nedozierni...“ Ani sa človek nenazdá – 

a slávi jubileum, akému sa sám začuduje: Je TOTO skutočne pravda? Možno si sa takto 
začudovala aj Ty, pani profesorka. Pravdaže, ak si mala vôbec čas na to, aby si sa prista-
vila pri takejto myšlienke. Tvoj činorodý život spojený s jazykovedou, s modernou češ-
tinou, so študentmi a školou Ti ani teraz nedáva veľa príležitostí na rozjímanie o tom, 
čo bolo, keď bolo. Ako Ťa poznám, stále si plná pracovného elánu, tvorivých nápadov 
a dobrej vôle. Vždy som mala pocit, že kdekoľvek si sa zjavila, akoby s Tebou vstúpilo 
slnko. Naše osobné stretnutia boli sporadické, ale pre mňa vždy znamenali svetlú 
chvíľku a vnútorné obohatenie. Fascinoval ma Tvoj rozprávačský esprit, Tvoja odborná 
erudovanosť i Tvoja názorová otvorenosť.  Okrem toho máš dar prenášať na ľudí svoj 
optimizmus a radosť zo života.  

Vážená pani profesorka, milá Janka, úprimne a zo srdca Ti prajem, aby Tvoja vôľa 
k životu a tvorbe vytrvala v ďalších desaťročiach. Aby výrok, že roky sú len číslo, platil 
u Teba aj naďalej. Prajem Ti dobré zdravie, šťastie medzi blízkymi a kolegami, radosť 
z práce a veľa ďalších záslužných činov v odbore, ktorému sa roky veľmi úspešne venuješ. 

Ad multos annos, vážená pani profesorka! 
     S úctou a láskou Zuzana Stanislavová 
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OSUDOVÁ 

Radim ŠINK  
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice 

Profesorka Jana Svobodová je bezesporu obdivuhodná žena. Poprvé jsem měl tu 
čest setkat se s ní jako student českého jazyka a literatury na počátku milénia. Na nás 
studenty udělala okamžitě ohromný dojem, měla autoritu, která byla podtržena tím, že 
působila na pozici vedoucí katedry. Vybavuji si, že po první přednášce syntaxe z ní měli 
studenti buďto ohromný vítr (až děs), nebo k ní okamžitě zaujali obdivný postoj. Patřím 
do té druhé skupiny. Vsadil bych poslední groš na to, že kdokoli z mých spolužáků i po 
dvaceti letech bezpečně pozná adordinační skupinu a jako vzorový příklad uvedou: 

„Eva, moje mladší sestra, povoláním lékařka,...“ 
Dodnes mi zní v uších. 
Jana (dovolím si toto osobní oslovení) byla svým způsobem osudovou ženou mého 

života. Rozumějte tím to, že v osudových chvílích mého života byla ukazatelem směru 
na mých životních křižovatkách. A to dokonce opakovaně. 

První osudový krok byl v posledním státnicovém ročníku, kdy mě coby svého di-
plomanta doporučila jako začínajícího učitele češtiny do základní školy v Hlučíně. 
A tím začala má pedagogická dráha. Tam jsem se setkal s Janinou dcerou Radanou, se 
kterou jsme dodnes v častém kontaktu. 

Po několika letech jsem úplnou náhodou dostal nabídku pracovat na katedře čes-
kého jazyka a literatury s didaktikou. Upřímně řečeno po čtyřech letech na základní 
škole jsem si nedokázal představit, že bych mohl tuto práci dělat. Okolí trochu zatlačilo, 
podpořilo mě a také moje hlava po několika dnech z původního zavržení tuto myšlenku 
přijala, a dokonce ji brala jako možnou životní zkušenost. Velkou měrou k rozhodnutí 
tuto nabídku přijmout bylo to, že mou šéfovou by byla Jana. 

A tak se kruh uzavřel. Na roky strávené na katedře vzpomínám dodnes, považuji je 
za velmi příjemnou etapu svého života. Jana byla pro mne skvělá šéfová, která měla ve 
mně důvěru. Já jsem u ní našel vždy podporu a porozumění. Snažila se udělat vše pro 
to, abych mohl na katedře co nejdéle zůstat i v době, která byla nelehká. Byly to roky 
po finanční krizi, kdy se financí na osobní ohodnocení nedostávalo. A když už nebylo 
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zbytí, nabídla mi Jana funkci tajemníka katedry, abych měl nárok alespoň na funkční 
příplatek, díky němuž se lépe žilo mladé rodině s hypotékou.  

Osobní setkání a rozhovory s touto neobyčejnou ženou mě formovaly, tříbily mi 
myšlenky a ukazovaly mi jiný pohled na výuku češtiny. Jsem jí vděčný za možnost pra-
covat s ní i s ostatními kolegy, kteří z valné části bývali mými učiteli a kteří mi jako 
první poodhalovali krásy i úskalí našeho jazyka. 

To, co dělám, jak to dělám a jaký jsem, z části ovlivnila také profesorka Jana  
Svobodová. 

Touto cestou jí děkuji (dosud vlastně nevím, zda má opravdu mladší sestru Evu) 
a přeji jí vše dobré do dalších let. 
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JANA VE VÍDNI 

Hana SODEYFI 
Vídeňská univerzita ve Vídni, Institut slavistiky 

Jana byla v rámci projektu tří univerzit Aktion Česká republika – Rakousko se 
svými studujícími z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity několikrát ve Vídni – 
a naopak studentky a studenti z Vídeňské univerzity z Institutu slavistiky zavítali do 
Ostravy a do Prahy. Pravidelné návštěvy začaly v roce 2009. Jejich dějištěm tedy byly 
postupně Vídeň, Ostrava a Praha, později místo Prahy ještě Ústí nad Labem. Při jejich 
přípravě i průběhu Jana přicházela s náměty, povzbuzovala a dodávala studujícím sebe-
důvěru a jistotu. 

Společné projekty byly a jsou pro všechny zúčastněné velmi obohacující. Zejména 
zapojené studentky a studenti je vysoce oceňovali. Z jejich reakcí i zveřejněných článků 
vyplývá, jak byly jedinečné a nezapomenutelné, někteří je označili za to nejlepší, čeho 
se jim při studiu dostalo…  

Nemíním zmiňovat Janiny početné vědecké příspěvky a publikace, odborné před-
nášky (pojetí spisovnosti, standardizace, didaktika češtiny aj.), to přenechám povola-
nějším kolegům a kolegyním (těch je nespočet) nejen z České republiky, Slovenska, 
Polska a jiných zemí. Chtěla bych za svou osobu připomenout několik intenzivních 
společných zážitků – byly to šťastné chvíle. 

Jana a Vídeň – co mi tane na mysli: hluboce vzdělaná osobnost, empatická, bez 
předsudků, se smyslem pro krásu, vtipná, hravá, pohotová – tyto vlastnosti vzbuzují 
u mládeže náklonnost i respekt. Jana a Jan Ámos, i on by z ní měl radost.  

Dopoledne se naši hosté během čtyřdenní návštěvy ve Vídni vždy účastnili bohe-
mistických seminářů a přednášek na univerzitě (tradice výuky češtiny na Vídeňské uni-
verzitě je předlouhá, 2025 oslavíme 250 let), potom odpoledne a večer jsme se v rámci 
detailně naplánovaného programu s celou velkou skupinou procházeli po Vídni a na-
vštěvovali místa spojená s češtinou. A těch je ve Vídni víc než dost. Při návštěvě Vídeň-
ské radnice jsme shodou náhod narazili na bývalého absolventa vídeňské bohemistiky 
Reinharda, který na radnici pracuje. Ten nás zasvěceně provedl rozsáhlou radniční kni-
hovnou. Hovořil česky, ukázal nám například nejstarší telefonní seznam: je v něm na 
2000 čísel a císař pán měl číslo 15.  

Blízko univerzitního kampusu stojí kostel Nejsvětější Trojice na Alserstrasse, 
v němž byla pokřtěna Božena Němcová. O překvapivých pozitivních dojmech Boženy 
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Němcové při návštěvě Vídně na počátku 50. let 19. století jsme si vyslechli skvělou 
přednášku naší rakouské kolegyně specializující se na literární historii a pak jsme i my 
zašli do HGM – Vojenského historického muzea, jehož stavbu tehdy Němcová obdi-
vovala. Nemohli jsme vynechat ani Arkádový dvůr Vídeňské univerzity s nadprůměr-
ným počtem soch vědců s českými kořeny a deskou věnovanou spisovatelce Marii 
Ebner von Eschenbachové.  

Velkou pozornost naše „výprava“ asi o 30 členech vzbudila i v kavárně Weinwurm 
na Štěpánském náměstí, když kolega celkem hlasitě a zvučným učitelským hlasem před-
nášel o věhlasném českém architektu, staviteli a mecenáši Josefu Hlávkovi a jeho vídeň-
ských projektech. Díky simultánnímu tlumočení do němčiny rozuměli všichni kolem, 
a tak se nám navzdory jen krátkému času pobytu a skromné konzumaci dokonce do-
stalo potlesku i od ostatních hostů a personálu.   

Nikdy nescházela ani návštěva obrazárny Albertina. Tam nás Jana podle situace, 
když už zaznamenala na tvářích jistou únavu, dovedla svými postřehy a hereckým ta-
lentem rozesmát a znovu „nastartovat“.  

České velvyslanectví a České centrum ve Vídni společné aktivity univerzit nejednou 
ocenilo, mimo jiné dalo studujícím možnost uspořádat večerní a odpolední program. 
Zasmáli jsme se tenkrát například scénkám z filmů, které nacvičili studující čeští i ra-
kouští, a všechny těšilo, jak si touto formou v krásných kulisách slavnostního sálu am-
basády neformálně prohlubovali znalosti.   

Jiskrná, jasnozřivá, jiskřivá Janičko – vzpomínám na naši hru s aliteracemi a na 
Tvoje hřejivé maily osobní i organizační povahy, roztomile rozkošné, které vždy patřily 
k těm povznášejícím!  

V 16. století byli v Krakově profesoři po dvacetileté činnosti povyšováni do šlech-
tického stavu. Tvoje noblesa by tomu odpovídala, Lady Jane! Ad multos annos! 
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LITERATUŘE NABLÍZKU – K ŽIVOTNÍMU JUBILEU 
PROFESORKY JANY SVOBODOVÉ 

Svatava URBANOVÁ  
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 

Profesní dráha a odborná činnost prof. Jany Svobodové byla vlivem okolností 
vlastně tak trochu dvojdomá. Možná se neví, že jako vysokoškolská studentka brněnské 
bohemistiky vynikala v jazyce i literatuře natolik, že jí proslulý a obávaný literární his-
torik prof. Dušan Jeřábek nabídl školitelství a možnost dalšího odborného rozvoje. Zře-
jmě odhadl její dar slova, múzické schopnosti, oceňoval vrozenou preciznost při 
vyhledávání literárněhistorických pramenů, schopnost jasně a zřetelně formulovat pro-
blémy, ale ocenil také jazykovou disponovanost, protože jejím druhým studovaným 
oborem byla němčina. Studentku Janu lákala literatura, avšak nakonec se racionálně 
rozhodla pro jazykovědu a profilovala se tím nejen ve své kandidátské práci zaměřené 
na oblast syntaxe, ale později se uplatnila jako badatelka a vysokoškolská učitelka. Když 
nastoupila jako odborná asistentka na katedru českého jazyka a literatury tehdy samo-
statné Pedagogické fakulty v Ostravě, rychle jsme se spřátelily, protože literatura zůstá-
vala její trvalou láskou. Nejednou jsme si společně a s chutí sdělovaly, co stojí za 
přečtení, co nás pobavilo a obohatilo. Také její zásluhou jsem našla zalíbení v humorně 
laděných prózách Miroslava Skály.  Všimla jsem si ovšem, že nedovede číst jen tak, vždy 
měla v ruce tužku a v knize byly vloženy lístečky, aby si mohla pohotově poznačit zají-
mavý obrat, vyexcerpovat, co by se mohlo později někde a někdy zúročit. Její materiá-
lový fundus tvořily převážně texty ze současné umělecké beletrie a publicistiky.  

Dlužno říci, že kontinuita odborných myšlenek nebyla u p. profesorky nikdy pře-
rušená. Představuje souvislou linii, ať se věnuje jazykovědě, obecné nebo aplikované 
lingvistice, nebo v posledních desetiletích didaktice českého jazyka.  Připomeňme si, že 
její první publikovanou statí ve Spisech PdF OU byla práce s názvem Syntaktická cha-
rakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách (1987), problematika, 
k níž se opakovaně vrací v dílčích výzkumech, prezentuje v referátech na konferencích 
a jinde. Prof. Svobodová prokazuje ve všech studiích, statích a článcích schopnost 
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sdělně a srozumitelně formulovat, zdánlivě lehce, pohotově, ale vždy pregnantně, při-
tom reaguje na stávající komunikační situaci, stejně jako na aktuální potřeby školy a vy-
jadřovací praxi.1 

Po vzniku Ostravské univerzity se naše cesty rozpojily, neboť prof. Svobodová zů-
stala na Pedagogické fakultě, literáti většinou přešli na nově vzniklou Filozofickou fa-
kultu OU. Od úplného začátku stála prof. Svobodová v čele jako vedoucí katedry 
českého jazyka a literatury s didaktikou, avšak trvala spolupráce s literárněvědnou bo-
hemistikou na FF OU.  Proto jsme se v roce 1995 rozhodly podat projekt do Fondu 
rozvoje vysokých škol v Praze. Týkal se založení Kabinetu literatury pro děti a mládež 
na PdF OU. Dne 2. dubna 1996, v den, kdy celý svět slaví Den H.Ch. Andersena, za 
účasti vedení OU a zahraničních hostů, vzniklo na katedře českého jazyka a literatury 
s didaktikou PdF OU nové oddělení, pracoviště s celouniverzitním působením. Co 
bylo jeho posláním, budu citovat z archivovaného materiálu. Jednalo se o: 

a) Intenzifikaci teoretické a praktické aktivity v oblasti výzkumu dětské literatury 
a čtenářství; 

b) integrovanost literárněvědného, lingvistického a uměnovědného výzkumu 
v celouniverzitním měřítku;  

c) institucionalizovaný výzkum literatury pro děti a mládež se specifickou vazbou 
na literární a kulturní život v regionu a prezentaci výsledků v celonárodním 
a mezinárodním kontextu. 

Projekt obsahoval pět částí Modelového náčrtu perspektiv.  Jednalo se o komplexní 
systémový výzkum zejména v rámci literární vědy jako filologického a uměnovědného 
oboru. Zahrnoval jak metodologické otázky výzkumu, specifičnost oboru, interdisci-
plinární účast na výzkumu (včetně psychologie, pedagogiky, sociologie, komunikačních 
aspektů a aspektu hry a dramatiky), tak teorii a dějiny literatury pro děti a mládež (se 
složkou všeobecnou, včetně jazykové oblasti. Jednalo se o proces zkoumání tvorby a re-
cepce (včetně versologie, genealogie, literární komunikace a překladové tvorby). Stra-
nou nezůstávaly dějiny literatury pro děti a mládež v rámci národní literatury a světové 
literatury, zejména nám záleželo na prodloužení kontaktů česko-slovenských, na vý-
zkumu vztahu literatury a folkloru. Zvláštní část představovala tvořivá dramatika dětí 
a výzkum divadla pro děti, neboť obojí se tehdy v Ostravě slibně rozvíjelo. Neopomíjel 
se výzkum vztahů literatury pro děti a mládež a výtvarného umění, zaměřeného na ilu-
straci a obrázkové dětské encyklopedie, dále na vliv masmédií, zpočátku především 
s vazbou na film a televizi, později na CD. V 90. letech 20. století se zápasilo s nevalnou 

                                                      
1 Nejvíce reeditovanou se však stala jednosvazková učebnice Čeština pro učitele, kterou iniciovala. Od roku 
1996 vychází v opakovaných vydáních. Na vzniku se podíleli Jaroslav Hubáček, Eva Jandová a Diana Svo-
bodová. Je přehledná, přitom se soustřeďuje na stěžejní výklad o českém jazykovém systému (od hlásko-
sloví, tvarosloví, slovní zásoby, tvoření slov, skladby a stylistiky až k jazykové kultuře). 



 

239 
 

produkcí dětských knih a časopisů, s komercionalizací, s rozpadem odborných kritic-
kých aktivit, které nejednou souvisely s rozdělením Československa, stejně jako národní 
sekce IBBY a odchodem slovenských literárněhistorických kapacit z odborného časo-
pisu Zlatý máj.  

Druhá část projektu se zabývala začleněním literatury pro děti a mládež do učeb-
ních plánů všech typů škol (od mateřských škol po vysoké školy), neopomíjela se spo-
lupráce s vědeckými, odbornými a popularizačními institucemi. Tady stojí za pozornost 
trvalá vazba Kabinetu literatury pro děti a mládež JČJ a L. s didaktikou PdF OU na 
Ústav literatury pro děti a mládež na PdF MU v Brně, vedený doc. Věrou Vařejkovou, 
dále napojení na národní sekci IBBY a prohlubování triangulární vazby se slovenskými, 
polskými a rakouskými odbornými pracovišti. Těžilo se z úzkých kontaktů a slibně se 
rozvíjející spolupráce se Španělskem a španělsky mluvícími zeměmi, a to zásluhou prof. 
Urbanové.  

Prvním vedoucím Kabinetu literatury pro děti a mládež se stal dr. Zdeněk Koval-
čík, dnes zlínský farář Církve československé husitské. Již tehdy byl výzkumně zaměřený 
na literární adaptace Bible a náboženskou problematiku v dětské literatuře. Prvním po-
činem Kabinetu literatury pro děti a mládež na KČJ a L s didaktikou se stalo jednak 
pohotové vydání přehledové příručky o vývoji LPM, připravené prof. Svatavou Urba-
novu a dr. Zdeňkem Kovalčíkem, a zvláště pak rozhodnutí, že od roku 1997 se budou 
konat pravidelné mezioborové mezinárodní semináře. Probíhaly se železnou pravidel-
nosti dalších deset let a vžily se pod názvem „kulatý stůl“. Záštitu nad každoročním 
setkáním převzala právě prof. Svobodová, která se podílela na organizaci průběhu a po-
hostinství, zároveň nejednou aktivně vystupovala. Základ seminářů tvořilo vhodně zvo-
lené aktuální téma a úvodní vstup přizvaného specialisty, který navodil škálu 
problémových otázek. Následovala časově řízená volná diskuse, z níž vycházely do ně-
kolika měsíců tištěné publikace se společným názvem Slovo a obraz v komunikaci 
s dětmi. Byla po nich značná poptávka na univerzitách i knihovnách. Od úplného za-
čátku fungovala skvělá spolupráce s dětským oddělením Knihovny města Ostravy, zvl. 
s Mgr. Šárkou Holaňovou a Petrou Kozlovou. Ta vyústila ve vznik tematických jedno-
tek pro ZŠ, vydávaných v edici Scholaforum a Ateliér Milata. Pojednávaly např. o ko-
miksu jako žánru, o dětských encyklopediích a dalších žánrových a druhových formách. 
Na odborných fórech, u tzv. kulatých stolů, se setkávali pozvaní literární a jazykovědní 
badatelé, didaktici a pedagogové, výtvarníci a spisovatelé, knihovníci a vydavatelé z růz-
ných končin ČR, zejména z Brna, Olomouce, Českých Budějovic, Plzně a Liberce, poz-
ději také z Prahy. Setkávali jsme se a navazovali přátelství s odborníky z univerzit 
v Banské Bystrici, Prešově, Nitře, Trnavě, Ružomberku, z Polska zavítali odborníci 
zejména z Krakova, Katovic, Varšavy i odjinud.  
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Prof. Svobodová na „kulatých stolech“ mnohokrát rozproudila diskusi, neboť její 
příspěvky patřily k heuristicky cenným, zúročovala v nich své hluboké odborné znalosti 
a mnoholeté pedagogické, publicistické a popularizační schopnosti. Např. v roce 1999 
vystoupila s příspěvkem „Mohou učebnice mateřského jazyka ukázat cestu k čtenář-
ství“, neboť se mohla opřít o osobní zkušenost s autorstvím učebnic pro 2. a 3. ročník 
ZŠ Čeština s maňáskem Hláskem (1997, 1998). Ty byly navíc doprovázeny metodic-
kou příručkou a pracovními sešity. Dodejme, že pro 4. a 5. ročník ZŠ byly určeny její 
učebnice nakladatelství Scientia s názvem Čeština s překvapením (2000). V roce 2001 
zaujala na „kulatých stolech“ příspěvkem „Vtip, vtipnost a humor při výuce mateř-
štiny“, v roce 2002 „Jazyk a jazyková komunikace nově“. V roce 2003 se rozvinula 
bouřlivá diskuse nad problematikou „Rozumíme si ještě navzájem? Malý praktický pří-
spěvek k současnému česko-slovenskému jazykovému bilingvismu“, v roce 2004 „Češ-
tina a slovenština v konturách aneb Ohýbaj ma, mamko, pokým som ja Janko“. 

Od roku 2007 přešla forma osobních setkání odborníků do internetové podoby. 
Kabinet literatury pro děti a mládež byl již dříve rozšířen o další významné výzkumy 
bohemistického pracoviště PdF OU a dostal nový název: Kabinet literatury pro mlá-
dež, jazykové a literární komunikace.  Od roku 2011 začal vycházet recenzovaný 
odborný elektronický časopis Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, jehož vědeckou re-
daktorkou se stala opět prof. Svobodová. Jednou za rok se můžeme dočíst řadu zajíma-
vosti v několika rubrikách. Jedná se o stati a články o vědeckých a didaktických 
výzkumech. Nechybí úvahy o současnosti dané jazykové a literární oblasti, jejich zkou-
mání ve vyučování, v překladech, dále recenze odborných publikací i děl umělecké li-
teratury pro děti a mládež, rozhovory s vybranými osobnostmi. Pracoviště pružně 
a moderně reaguje na digitalizaci společnosti a rychlou prezentaci výsledků v oblasti 
humanitních věd. Knihy jsou určeny vědecké obci, stejně jako pedagogům všech typů 
škol, zejména pak učitelům preprimárního, primárního a sekundárního školství, stu-
dentům bohemistických a pedagogických oborů, nevylučuje se zájem laické veřejnosti. 

V soupisu publikačních aktivit prof. Svobodové by mohlo zaniknout, že se nebrání 
spolupráci s redakcemi odborných časopisů a nakladatelství, pro něž provádí bezchybné 
jazykové korektury a redakční úpravy, vyhotovuje četné odborné posudky. Mj. spolu-
pracovala jistý čas s frýdeckým nakladatelstvím Alpress, v němž vycházely sličné knihy 
pro malé děti a popularizační příručky pro rodiče a vychovatele. Dovedla opravit pra-
vopisné i stylistické lapsy, stejně jako sama dovedla napsat svižný text. Důkazem by 
mohla být omalovánka pro potřeby CK Fischer.  Autorka omalovánky si všimla, jak se 
děti během dlouhého letu do zámoří nudí, a tak přišla s aktivizací. Když její pohotovost 
někdo připomene, většinou se směje, ale poezii pro děti se nevysmívá. Stačí nahlédnout 
do seznamu ukázek z knižních a časopiseckých zdrojů, které použila ve svých učebni-
cích, abychom zjistili, že jedním z jejích nejoblíbenějších autorů je např. František Hru-
bín, Jiří Žáček, Michal Černík, Jan Skácel, Milena Lukešová, Emanuel Frynta, Jan 
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Vodňanský, Jiří Havel, Miloš Kratochvíl, ale také Lubomír Feldek nebo Daniel Hevier.  
Dovede vnímat slovo poeticky i prozodicky, je literatuře nablízku svou povahou i du-
chem. Možná má v šuplíku několik skvělých básniček pro děti, desítku povídek s ta-
jemstvím a pomalu se chystá k napsání memoárů. 
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VEDECKÉ, PEDAGOGICKÉ A ĽUDSKÉ INŠPIRÁCIE 
PROFESORKY JANY SVOBODOVEJ  

Ľudmila  LIPTÁKOVÁ – Katarína VUŽŇÁKOVÁ 
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 

Spomienkové ohliadnutie pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Jany Svobo-
dovej, CSc., je pre nás jedinečnou príležitosťou stráviť s vzácnou osobnosťou jubilantky 
intenzívny virtuálny čas a premietnuť si a prežiť filmový pás našich stretnutí a našej 
doterajšej spolupráce. Profesorka Jana Svobodová má v kruhu českých kolegov, s kto-
rými Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity mala a má česť spolupracovať, výni-
močné postavenie. Výnimočnosť vyplýva jednak z dĺžky spolupráce, ale predovšetkým 
z jej mnohostrannosti, intenzity a významu. 

Spolupráca Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou a jej dlhoročnej vedú-
cej profesorky Jany Svobodovej s našou Katedrou komunikačnej a literárnej výchovy sa 
rozvíja od začiatku milénia, najprv na neformálnej báze výmenných prednáškových po-
bytov učiteľov oboch katedier, od roku 2005 aj na inštitucionálnej báze v rámci programu 
Erasmus, ako aj na mnohých vedeckých a konferenčných fórach. Profesorka Svobodová 
bola dokonca prvým zahraničným hosťom, ktorého naša katedra na učiteľskej mobilite 
privítala (spolu s Mgr. Olgou Kubeczkovou, Ph.D.; pozri foto č. 11, s. 267). 

Počas uplynulých dvadsiatich rokov profesorka Svobodová výrazným spôsobom 
obohatila činnosť nášho pracoviska, ale aj vedecké poznanie a pedagogické skúsenosti 
každého jednotlivého člena katedry. Okrem možnosti učiť sa z jej významných vedec-
kých prác, z prednášok a konferenčných vystúpení nás profesorka Svobodová vedecky 
rozvíjala a inšpirovala aj svojou posudzovateľskou činnosťou. Vďaka desiatkam posud-
kov projektových, knižných, časopiseckých alebo zborníkových výstupov katedry nám 
dlhodobo pomáhala zlepšovať ich úroveň. V súčasnosti katedru podporuje svojou ex-
pertízou aj ako členka redakčnej rady časopisu O dieťati, jazyku, literatúre. 

Profesorka Jana Svobodová s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity spolu-
pracuje nielen na katedrovej, ale aj na fakultnej úrovni. V rokoch 2011 – 2015 bola 
členkou vedeckej rady fakulty a participovala ako oponentka alebo členka komisie na 
habilitačných a inauguračných konaniach alebo na obhajobách dizertačných prác. 

Z bohatej vedeckovýskumnej činnosti jubilantky sú pre naše didakticky oriento-
vané pracovisko osobitne inšpiratívne jej lingvodidaktické práce. Výskumy školskej  
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komunikácie a komunikačného vyučovania materinského jazyka sú zásadnými teoretic-
kými východiskami našich didaktických výskumov a publikačných výstupov. Okrem 
základného didaktického výskumu nás profesorka Svobodová inšpirovala aj svojou 
schopnosťou aplikovať výskumné zistenia v edukačnej realite, konkrétne pri tvorbe 
učebníc. Jej učebnicová séria českého jazyka pre 1. stupeň základnej školy (vydaná v ro-
koch 1997 – 2000 vo vydavateľstve Scientia v spoluautorstve s K. Klímovou) je ukáž-
kovým príkladom komunikačného, textovo orientovaného, dialogického, zážitkového 
a zároveň systematicky dizajnovaného vyučovania materinského jazyka.  

Lingvodidaktický výskum J. Svobodovej však nemá dosah len na prešovské praco-
visko, ale zásadným spôsobom ovplyvnil celú slovenskú didaktiku materinského jazyka. 
Vymedzenie kritérií vyučovania materinského jazyka, ako je komplexnosť, komuni-
kačný prístup, orientácia na žiaka, aktuálnosť lingvistických poznatkov (Svobodová, 
2000), sa stalo kľúčovým východiskom rozpracovania didaktických princípov vyučova-
nia slovenského jazyka v primárnom vzdelávaní (Liptáková a kol., 2015; Liptáková, 
2021). Rovnako zásadné sú pre slovenskú lingvodidaktiku výskumné zistenia o jazyko-
vých špecifikách školskej komunikácie, o jej iniciátoroch a blokátoroch (Svobodová, 
2000). Vychádzajúc z výskumu J. Svobodovej sa v slovenskej lingvodidaktike vyriešili 
aj viaceré terminologické otázky. Okrem termínov pre pomenovanie didaktických prin-
cípov sa v slovenskom didaktickom kontexte úspešne udomácnil aj termín výzvovo-
otázkový podnet, ktorého používanie ako označenia typu učiteľskej repliky v školskom 
dialógu sa rozšírilo aj na pomenovanie základnej metódy rozvíjania porozumenia textu 
(Liptáková a kol., 2015). 

Z vedeckých, ale aj pedagogických inšpirácií J. Svobodovej nemôžeme opomenúť 
jej práce o komunikačno-pragmatickej syntaxi, osobitne o komunikačnom zámere vý-
povede, ktoré patria k základnej literatúre prípravy budúcich učiteľov slovenčiny na 
rozvíjanie syntaktickej stránky reči dieťaťa (Svobodová, 2010). To isté sa týka didak-
ticky vynikajúceho spracovania pravidel interpunkčného pravopisu a jeho nácviku 
v škole (Svobodová, 2003), ktoré v príprave učiteľa slovenčiny saturuje aj nedostatok 
slovenských zdrojov. Téme interpunkčného pravopisu a jeho nácviku v primárnom 
vzdelávaní sa profesorka Svobodová venovala aj v rámci výučby našich študentov počas 
učiteľskej mobility v rokoch 2005 a 2008. Odvtedy s láskavým dovolením pani profe-
sorky na seminároch zo syntaxe využívame jej edukačné materiály, a to tak východis-
kové texty, ako aj názornú a efektívnu metódu interpunkčných schém (vďaka tomu 
poznajú generácie slovenských študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky na-
príklad text Ivana Vyskočila o Malom Alenášovi alebo ďalšie texty k interpunkčným 
cvičeniam ako Pštrosí mozeček, Jedlo jako lék atď.; Svobodová, 2003). Takisto s obľu-
bou citujeme jej didakticky úderné výroky, ako „na písanie čiarky musí byť vždy dô-
vod“, alebo reprodukujeme jej zdôrazňovacie gesto ilustrujúce interpunkčný pravopis 
pri súvetnom spájaní rovnocenných viet (pozri foto č. 10, s. 267). V tejto súvislosti si 
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veľmi vážime kolegiálnosť pani profesorky, jej ochotu podeliť sa s vlastnou expertízou 
a poskytnúť hotové učebné materiály, čo v akademickom prostredí, žiaľ, nie je samo-
zrejmé. 

Profesorka Jana Svobodová priniesla do našich pracovných a osobných životov 
múdrosť a človečinu. Svojím príkladom nám ukazovala, čo znamená vedecká profesio-
nalita a zároveň skromnosť, modelovala pre nás vzorce kolegiálnej, prajnej a ústretovej 
komunikácie. Každé stretnutie s Jankou Svobodovou bolo a je pre nás sviatkom a obo-
hatením. Aj napriek tomu, že nie každý deň jej prináša dôvody na radosť, vždy dokázala 
svojím pozitívnym nastavením a krásnym zvonivým smiechom dodávať energiu kaž-
dému, kto mal tú česť s ňou kratšie alebo dlhšie pobudnúť. 

Vážená pani profesorka, milá jubilantka, drahá Janka! V mene celej Katedry komu-
nikačnej a literárnej výchovy PF PU Ti srdečne blahoželáme k Tvojmu životnému ju-
bileu a nesmierne Ti ďakujeme za všetko, čo si pre našu katedru a fakultu urobila. Do 
ďalších dní Tvojho pracovného a osobného života Ti prajeme predovšetkým dobré 
zdravie, veľa síl a radosť zo všedných i nevšedných chvíľ! 
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PODÍL PROFESORKY JANY SVOBODOVÉ NA ROZVOJI 
DOKTORSKÉHO STUDIA DIDAKTIKY ČESKÉHO JAZYKA 
NA PRAŽSKÉ PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ – OSOBNÍ 
POHLED 

Martina ŠMEJKALOVÁ 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

 
Lingvistický přínos profesorky Jany Svobodové je a bude nepochybně v centru zá-

jmu odborných, jubilejních a blahopřejných příspěvků sdružených v tomto sborníku. 
Já si dovolím přispět vzpomínkou na ty zásadní chvíle, kdy profesorka Jana Svobodová 
významně zasáhla do rozvoje doktorského studia didaktiky českého jazyka na pražské 
pedagogické fakultě. 

Vzpomínám, jak v dávnějších časech na jedné z proslulých mezinárodních „ústec-
kých“ konferencí profesorka Svobodová se sobě vlastním a nakažlivým entuziazmem 
hovořila v neformálním kroužku o svém pojetí didaktiky češtiny a nutnosti jejího roz-
víjení na přísně vědeckém základu. To už jsem samozřejmě znala její didaktické práce, 
ať už teoretické, praktické, zaměřené k různým oblastem vyučovací praxe, nebo přímo 
tituly učebnicové, jako např. inovativní a populární řadu učebnic českého jazyka Češ-
tina s maňáskem Hláskem.  

Prací profesorky Svobodové jsem také od počátků své pedagogické dráhy s úspě-
chem využívala ve vysokoškolské výuce bohemistiky, a to i při přípravě budoucích uči-
telů na 1. stupni základní školy. Uvedu jen dva příklady. Prvním je její spoluautorství 
na publikaci Čeština pro učitele (Hubáček – Svobodová – Jandová, 1996), která má  
své nezastupitelné místo mezi často využívanými knihami v mojí odborné knihovně,  
druhým Česká interpunkční cvičení s klíčem (Svobodová, 1997), jež jsem si musela 
pořídit dvojmo, neboť první výtisk se opakovaným používáním rozpadl. Podobně pro 
výuku didaktiky byla a jsou nepostradatelná její díla týkající se např. školské jazykové 
komunikace. 

Další nesčetné knižní, časopisecké a sborníkové příspěvky, zaměřené na obecnělin-
gvistické či sociolingvistické aspekty výuky a nahlížející didaktiku češtiny z různých per-
spektiv, nemohu v této krátké vzpomínce byť jen letmo přehlédnout. 
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V didaktických pracích jubilantky jsem vždy oceňovala dva principy, které jsem 
osobně vnímala jako vůdčí a které mi byly blízké. Jednak to byl princip komunikačního 
zřetele ve výuce, jednak důraz na lingvistický přístup, tedy na úzké sepětí didaktiky 
a lingvistiky. Naposledy to profesorka Svobodová přiléhavě vyjádřila v úvodu nejno-
vější kolektivní didaktiky češtiny Čeština v edukaci: Lingvistika a didaktika: „Autorky 
stojí za názorem, že lingvistická edukace jako vědomé působení na žáky má vést k uvě-
domování si jazyka jako systému, který svými nástroji umožňuje mnohotvárný přenos 
různých typů informací (nejen věcných, ale také jiných včetně emočních, záměrových 
nebo evokujících kulturní dědictví).“ (2021, Úvodem, s. 7) 

Zmíněné autentické setkání s inspirující osobností profesorky Jany Svobodové 
a s jejími didaktickými zásadami pro mě bylo dalším bezprostředním a intenzivním im-
pulsem. Není proto divu, že když jsme v roce 2011 připravovali žádost o akreditaci 
doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka, byla dnešní jubilantka mezi 
prvními, na něž jsme se obrátili s prosbou o participaci na oboru a členství v oborové 
radě. A rovněž není divu, že vedle účasti na povinném kurikulu otevřela profesorka 
Svobodová v nově akreditovaném studijním oboru i předmět s názvem pro ni příznač-
ným: Současné lingvistické bádání a komunikační přístup k jazykovému vyučování. 
Byla ve všech ohledech naší aktivní oporou; myslím, že nejsem daleko od pravdy kon-
statováním, že pro rozvoj doktorského studia didaktiky češtiny na pražské pedagogické 
fakultě měla profesorka Svobodová význam zcela klíčový. 

Vzpomínku se sluší zakončit osobním poděkováním. S paní profesorkou jsem se 
v průběhu let setkala nesčetněkrát, na konferencích, odborných sympóziích, ale i na 
osobně laděných setkáních. Odborné zázemí, jež jsem od profesorky Svobodové načer-
pala, jsem již ve zkratce načrtla. Zbývá otázka lidského vztahu. Paní profesorka měla 
vždy živý nelíčený zájem o mou práci i soukromý život a nejednou přispěla při řešení 
různých životních i profesních situací radou a povzbuzením.  

Za to vše ti, vážená paní profesorko, milá Jano, upřímně děkuji. Přeji ti do budou-
cích let mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů a rovněž neutuchající míru op-
timismu a podnětné tvůrčí atmosféry, jež kolem sebe šíříš. 
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Z OTVORENÝCH REFLEXIÍ NA VZÁCNU JUBILANTKU 

Milan LIGOŠ  
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta 

Úvod 

Ctená kolegiálna odborná verejnosť, na úvod sa mi žiada priblížiť moje prvé osobné 
stretnutie s našou vzácnou jubilantkou, mojou blízkou kolegyňou, prof. PhDr. Janou 
Svobodovou, CSc., ktoré sa výnimočne zapísalo ako jasný stimul pre kvalitatívne bu-
dovanie nášho jedinečného vzťahu, rozvinutého nielen smerom k pozdvihnutiu mo-
jej  pracovnej a odbornej profilácie, ale osobitným originálnym spôsobom pôsobiaceho 
i v ľudskom rozmere s pridanými hodnotami najmä v socio-kultúrnej či interkultúrnej 
oblasti v širokom kontinuu zušľachťujúcich  parametrov života.  

Bolo to nečakané stretnutie ešte na sklonku minulého storočia, keď sme sa zhodou 
okolností zočili na vstupných schodoch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 
Išlo o moment kongruentnej reciprocity spontánneho zhodnotenia mikrosituácie 
s tým, že som okrem taktilných fráz typu pozdravu a naznačením mojej ochoty pomôcť 
s kufrom, na margo poznamenal, či máme rovnaký zámer dostaviť sa na konferenciu. 
Okamžite som bol odmenený nielen  empatickým pokynom, ale tiež milým, sympatic-
kým úsmevom komplementárne s pridaním krátkeho zvonivého smiechu od srdca, prí-
jemným fónickým hlasom s celým balíkom posolstva spriaznených ľudí pri nečakanom 
stretnutí. Dá sa povedať, že ten deň a celé rokovanie sa v mojom prežívaní nieslo v ra-
dostnej a povzbudzujúcej atmosfére, k čomu svojim neopakovateľným spôsobom pri-
spelo uvedené (ne)náhodné stretnutie s našou jubilantkou. Okrem naznačenej modality 
kontextu malo svoju symboliku aj v tom, že ja som sa v podstate v B. Bystrici cítil ako 
doma, a to nielen z hľadiska mojej alma mater, bývalého pracoviska, navyše umocnené 
ešte i tým, že na tej istej ulici (Ružovej) sme krátke obdobie aj bývali s rodinou a z okien 
nášho bytu sme denne vídali areál niekdajšieho vojenského gymnázia, do ktorého bola 
neskôr umiestnená jedna z fakúlt UMB. 

Dá sa povedať, že spomenuté moje prvé osobné stretnutie s prof. Jankou Svobodo-
vou relevantne rozhodlo o našej perspektívnej plodnej spolupráci, ktorá trvá doteraz, 
pričom predstavovalo originálny odrazový mostík na pestovanie ľudsky i odborne obo-
hacujúceho vzťahu so vzostupnou tendenciou. Ako poukážem ďalej, v súvahe mi vy-
chodí, že na pozadí genézy tejto línie bola jubilantka ústretovejšia, veľkorysejšia 
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a aktívnejšia ako ja v oblasti facilitácie môjho profesijného rastu, celkove však išlo 
o vzácne nuansové vyvažovanie vzájomnosti, reciprocity a interakcie v kontexte princí-
pov kongruencie, akceptácie, empatie s pridanými hodnotami zdravej a kultivovanej 
interpersonálnej komunikácie. Neraz som si pomyslel a miestami i vyjadril, že prostred-
níctvom priazne Janky som neobyčajným spôsobom dostal emblémový dar v intenciách 
napĺňania vyšších kultúrnych a humanistických cieľov i hodnôt.  

V príspevku vyzdvihnem niektoré kľúčové rozmery nášho rozvíjajúceho sa vzťahu, 
v rámci ktorého sa potvrdzovali a prehlbovali pozitívne tendencie synkreticky načrtnuté 
pri prvom kontaktnom stretnutí a ktoré v istých epizodických vlnách evidentne sa za-
písali do môjho profesijného i osobného portfólia. Pripomínam, že z vybraných tema-
tických okruhov si najmä reflexívne všimnem isté príznačné aspekty. Najskôr pôjde 
o prvé odborné podnety a inšpirácie v Ostrave s potenciálom ich rozvíjania v kooperač-
ných aktivitách pracovísk. Následne bližšie priblížim niektoré relevantné aktivity a po-
činy v odborných širších i osobných kontaktoch. Napokon spomeniem najmä prienik 
do interdisciplinárnych a aplikačných oblastí, vyúsťujúcich v synergickej a integračnej 
podobe do didaktiky materinského jazyka primárne v jazykovo-komunikačnej zložke 
v relácii s progresívnymi výzvami modernej koncepcie vyučovania slovenčiny a češtiny, 
a to všetko s prierezovými vzostupnými pridanými hodnotami na úrovni osobných di-
menzií i dynamiky vývinu našich pracovísk.   

1 Prvé odborné podnety a inšpirácie 

Následne po nadviazaní osobného kontaktu v Banskej Bystrici som bol jubilant-
kou, prof. Svobodovou, pozvaný na prebiehajúce odborné semináre/konferencie  s me-
dzinárodnou účasťou do Ostravy s príznačným výstižným názvom Slovo a obraz 
v komunikaci s dětmi (s postupnou profiláciou komunikácie ako kľúči k deťom a mlá-
deži, a to rôznych kontextoch, napr. hry v komunikácii, v komunikácii s deťmi v spo-
ločnej Európe, v multikultúrnom svete, v jednotlivých zložkách vyučovania 
materinského jazyka, v zrkadle času, v komunikácii spájajúcej a rozdeľujúcej a pod.), 
ktoré viac ako desaťročie organizovala Katedra českého jazyka a literatúry s didaktikou 
Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity Ostrave na čele s vedúcou katedry a ga-
rantkou tohto prínosného prestížneho podujatia, našou milou a vzácnou jubilantkou. 
Ako som zaevidoval, išlo o 12 ročníkov „kulatých stolů“ v rokoch 1999 – 2009, na 
ktoré organicky nadviazala konferencia s rovnomenným názvom a podtitulom Svoboda 
jazyka – jazyk svobody v r. 2012 pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prof. 
Svobodovej.  

Mal som česť aktívne sa zúčastniť na väčšine týchto konferencií s obohacujúcim 
efektom pre širší kontext môjho života. Tu by som však chcel vyzdvihnúť najmä para-
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metre, ktoré som už naznačil pri prvom stretnutí s jubilantkou v B. Bystrici. Na roko-
vaní a odborných podujatiach v Ostrave ma kontinuálne veľmi povzbudzovala a opa-
kovane prekvapovala príjemná, žičlivá a srdečná interakčná atmosféra a klíma na 
stretnutiach, ktoré mi istým spôsobom dodávali energiu i priaznivý rozlet v očakáva-
ných aktivitách podľa inšpiračne vybraných okruhov hľadania nových priezorov pri pô-
sobení na deti a mládež vo výchovno-vzdelávacom procese. Nezabudnem na situácie 
zväčša už rozbehnutých konferencií, keď som zvykol po komplikovanom cestovaní 
o čosi meškať. V momente vstupu do rokovacej miestnosti som vnímal kontext radost-
ného nastavenia organizačného tímu pre účastníkov, príjemné operatívne srdečné pri-
jatie nielen neverbálnym spôsobom, ale i živým slovom s organickým začlenením do 
blízkeho spoločenstva spriaznených kolegýň a kolegov. Prirodzene, nešlo iba o pra-
covný a odborný charakter stretnutia, ale i kultúrno-spoločenský s dimenziami relaxá-
cie a pohody v kruhu spriaznených ľudí.  

Tu mi prichodí spomenúť jednu relatívne okrajovú záležitosť, ktorá svedčí jednak 
o veľkorysosti a ústretovosti jubilantky, jednak však aj o istej mojej podlžnosti voči nej, 
ktorú som dodnes nevyriešil a ktorá zrejme už v tejto fáze zostane ako nesplnená. Totiž 
na jednom z prvých seminárov okrúhlych stolov mi prof. Svobodová na záver s poteše-
ním a radostne podarovala sériu nových učebníc češtiny pre žiakov primárneho  
vzdelávania s názvom Čeština s maňáskem Hláskem pro 2., 3. ročník ZŠ a Čeština 
s překvapením pro 4. a 5. ročník ZŠ (Praha: Scentia, vyd. v r. 1997 - 2000), v ktorých 
participovala ako hlavná autorka. Potešilo ma to a mal som bezprostredný, implicitný 
finálny úmysel napísať do slovenského odborného periodika recenziu s podnetmi a vý-
zvami pri koncipovaní nových učebníc slovenčiny. Na tomto mieste dnes len konšta-
tujem, že tento zámer som nenaplnil. Je mi to ľúto aj preto, lebo paralelne, ako začali 
vychádzať spomínané učebnice J. Svobodovej a kol., na Slovensku tak isto som v ko-
lektíve lektoroval novo koncipované učebnice Slovenský jazyk  pre 5. – 9. ročník ZŠ, 
ktoré s cvičebnicami a zbierkami úloh vychádzali vo Vydavateľstve Orbis Pictus Istro-
politana v r. 1997 – 2004. Veľmi som sa tešil tomuto počinu, pričom okrem lektor-
ských posudkov novo koncipovaných slovenských učebných textov som o tomto 
počine informoval odbornú verejnosť aj v publikovaných recenziách. Tu sa priamo  
núkala jednak istá nadväznosť primárneho a sekundárneho vzdelávania v intenciách 
kvalitatívnej transformácie učebného predmetu takmer s identickými, resp. ekviva-
lentnými zámermi po r. 1989, jednak do úvahy prichádzal relevantný aspekt kompará-
cie prístupu a uplatňovania základných teoretických princípov novej koncepcie 
vyučovania materinského jazyka a literatúry, s ktorými sme sa dlhodobejšie zaoberali 
v československej proveniencii, a to nezávisle a vzácne v zhode na českej strane napr. 
prof. M. Čechovej, prof. J. Svobodovej, na Slovensku o. i. v mojom zastúpení alebo 
prof. Ľ. Liptákovej. Na margo vyzdvihnutého problému možno konštatovať, že ďalší 
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vývin v kvalitatívnej transformácii vyučovania slovenčiny alebo češtiny ako MJ v pod-
state potvrdil adekvátnosť a správnosť nového poňatia i statusu tohto profilového učeb-
ného predmetu, ako ich nastavili nielen zmienení autori, medzi ktorými sa osobitným 
a relevantným spôsobom zapísala prof. J. Svobodová. 

Pre mňa bolo dôležité, že som sa účasťou na zmienených konferenciách dostal 
k aktuálnej a výsostne zmysluplnej odbornej problematike vyučovania materinského ja-
zyka a literatúry v spoločenstve zainteresovaných a etablovaných osobnosti v česko-slo-
venskom vzdelávacom priestore, a to z teoretického i didakticko-pragmatického 
hľadiska. Dá sa povedať, že som sa ocitol na pulze dní, vzácne v symetrii, zhode, har-
mónii a synchronizácii s mojim presvedčením a potenciálnymi odbornými zámermi. 
To mi dodávalo silu a nádej, v podstate na margo mojich skúseností i poznania som bol 
aj týmto pozadím, kontextom alebo dianím evidentne povzbudený, aby som sa nevzdá-
val zámeru žiť život v nádeji a v istých ideáloch kultúrno-duchovného rozmeru.   

2 Rozvíjajúce sa odborné kontexty a kooperačné 
vzťahy 

Prirodzene, v rámci pestovania spolupráce sme nemohli obísť priebežnú výmenu 
aktuálnych informácii a materiálov, najmä však rôznych výstupov a publikácií medzi 
katedrami PdF OU v Ostrave a FF KU v Ružomberku v prepojení na intenzívne 
osobné kontakty a počiny. Tento rozmer patril k trvalej studnici živej dynamiky na poli 
odborného rastu so vzostupnou tendenciou. Pri reflexii odborných kontextov si v tejto 
stati tematicky všimnem ďalšie hlavné oblasti rozvíjania kooperačných vzťahov. Zá-
merne však pôjde skôr o asymetrický pohľad podpory i pomoci primárne zo strany prof. 
Svobodovej a jej pracoviska jednak smerom ku Katedre SJL FF KU v Ružomberku, 
jednak aj konkrétne k mojej osobe v reláciách, ako som už vyššie naznačil.  

Vieme, že J. Svobodová sa okrem budovania a profilácie Katedry českého jazyka 
s didaktikou odborne i vedecky etablovala predovšetkým v bohemistike súčasného ja-
zyka a takisto v didaktike jazykovo-komunikačnej výchovy. V týchto reláciách sme sa 
častejšie stretávali na rôznych odborno-vedeckých konferenciách a podujatiach s me-
dzinárodným presahom, na ktorých sme si boli blízki v bádateľskom záujme i ľudsky. 
Môžem povedať, že som sa vždy potešil, ak som v avizovanom programe rokovania za-
evidoval meno našej jubilantky, a to s príjemným očakávaním a pridanou radosťou 
z kooperačného úsilia na poli kultúrno-humanistických a spoločensko-vedných mét 
v širšom zmysle slova i kontextu. Podobne ako na Kulatých stolech som okrem ve-
decko-odborného prínosu nabral posilu aj zo spoločensky či individuálne-subjektív-
nych povznášajúcich chvíľ. Tu by som chcel vyzdvihnúť milú skutočnosť, že okrem 
prof. J. Svobodovej som úzko osobne spolupracoval pri viacerých počinoch odborného 
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rázu s pridanými dimenziami ľudskej blízkosti s kolegyňou, doc. I. Gejgušovou, a to 
najmä cez priezor jej profilácie v oblasti literatúry a literárnej výchovy, ale osobitne 
v oblasti didaktiky MJ a jej angažovanosti v pedagogickej i odbornej praxi. Spolu s na-
šou jubilantkou sa obidve aktívne zúčastnili napr. na dvoch medzinárodných konferen-
ciách k problematike odborovej didaktiky v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľa 
materinského a cudzieho jazyka, ktoré v rokoch 2005 a 2009 organizovala Filozofická 
fakulta KU v Ružomberku (pozri zborníky z r. 2006 a 2010, ed. Ligoš, Príhodová), 
pričom hodno spomenúť, že doc. Gejgušová bola jednou z recenzentov 2. zborníka tejto 
konferencie, vyd. v r. 2010. Už z týchto príspevkov autoriek J. Svobodovej a I. Gejgu-
šovej v uvedených publikáciách sa dala vyčítať o. i.  povzbudzujúca perspektíva našej 
kooperácie, v tomto prípade primárne zameraná na kognitívno-komunikačnú zložku 
prípravy budúcich učiteľov. V nedávnom zborníku pri príležitosti môjho okrúhleho ži-
votného jubilea (eds. Baláková, Kováčová, 2019) doc. Gejgušová v tíme s kolegyňou 
Nohelovou, Juchelkom a Viaterom prispeli s témou statusu čítanky ako podstatného 
faktora v kvalitatívnej transformácii výučby literatúry v základnej škole.  

Iným obohacujúcim rozmerom plodnej spolupráce sa stali viaceré pozvané pred-
nášky na oboch stranách a takisto vzájomné výučbové i vedecké pobyty na našich pra-
coviskách v rámci programu Erasmus, a to nielen vyučujúcich, ale i študentov. Vzácne 
pritom boli výmenné hospitácie vo vyučovaní s následnou diskusiou a interakciou so 
študentmi či už na prednáškach alebo seminároch, pričom sme si našli čas i na nefor-
málne stretnutie, obhliadku mesta alebo vychádzku do najbližšieho okolia s príjemným 
ozdravným a prínosným priateľským rozhovorom. Prirodzene, ako som už naznačil, 
tieto pobyty sa neobišli bez výmeny najnovších informácií a podnetov najmä z oblasti 
publikovaných výstupov našich pracovísk či výskumných zámerov i projektov.  

Prichodí mi na tomto mieste vyzdvihnúť aj podporu jubilantky pri mojom kvalifi-
kačnom raste. Veľmi si cením a s povďakom spomínam na povzbudenie i ochotu 
prof. Svobodovej prijať pozíciu oponentky pri mojom inauguračnom konaní. Pre mňa 
to malo jedinečný význam a pozitívnu silu hlavne preto, lebo išlo o hodnotenie od pro-
fesorky zo zahraničia (blízkeho a bratského/sesterského) a východiská posúdenia mali 
svoju oporu nielen v tom, že oponentka dôvernejšie poznala moje aktivity a výstupy, 
ale jej prístup mal všetky parametre kooperačného, zdvorilostného a odborno-ľudského 
prístupu v prieniku s nezaujatou, vecnou, t. j. exaktnou expertíznou objektívnou výpo-
vednou hodnotou. Nebudem zmienenú oblasť ďalej rozvádzať, len ešte aspoň pridám 
poznámku, že spoluprácu sme rozvinuli i do účasti v rôznych komisiách najmä kvalifi-
kačného charakteru alebo členstvom v redakčných radách a pod. v recipročnom zmysle 
podľa možnosti na základe explicitnej konkretizácie vyvstávajúcich požiadaviek.   

Relevantným aspektom plodného kontaktu sa stala oblasť potešiteľných neoča-
kávaných ohlasov alebo citácii a odkazov z vymieňanej literatúry alebo z rôznych  
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publikačných výstupov našich pracovísk v odborných periodikách na Slovensku i v za-
hraničí. V tejto súvislosti som z mojej strany zaznamenal viac ako desiatku odkazov, 
citácií a ohlasov vo vedeckých časopisoch, odborných publikáciách alebo v zborníkoch, 
ktoré ma jednak povzbudili a motivovali k ďalšej práci, jednak prispeli k tomu, aby som 
mohol kontinuálne odborne rásť a profilovať sa, ale aj kvalifikačne napredovať s tým, 
že tento rozmer prispel aj k celkovému etablovaniu a výkonom Katedry SJL na FF KU 
v Ružomberku. V súčasnosti sú tieto parametre organickou súčasťou rozvoja a akredi-
tačných štandardov pracovísk univerzít v európskom vzdelávacom priestore. Aj v tomto 
priestore sme boli v užšej synchronizácii a harmónii aktívne korektne prepojení 
s prof. Svobodovou a doc. Gejgušovou.  

Ak som naznačil istý status zjavnej reciprocity v odbornej komunikácii v rámci 
publikačných výstupov, tak mi prichodí pri tejto oficiálnej verejnej reflexii vyzdvihnúť 
nezastupiteľnú výdatnú ochotu a pomoc prof. Svobodovej pri recenzovaní mojich  
viacerých knižných publikácii. Prof. Svobodová totiž participuje ako recenzentka v os-
tatnom období prinajmenšom v troch mojich prácach, a to: Základy jazykového a lite-
rárneho vzdelávania I., II. Úvod do didaktiky materinského jazyka a literatúry (2009) 
a Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúc-
nosti. Kapitoly z dejín vyučovania slovenčiny s výzvami do budúcnosti (2019). Ako  
píšem v úvode tejto poslednej monografie: Ďakujem recenzentom, konkrétne 
prof. PhDr. Jane Svobodovej, CSc., za „ochotu prijať úlohu posudzovateľa, starostlivé 
prečítanie prvotného pracovného textu, najmä však ich pripomienky, námety a návrhy, 
ktoré prispeli ku skvalitneniu finálnej podoby monografie“ (Ligoš, 2019, s. 13). Z re-
cenzných posudkov som si dovolil (so súhlasom posudzovateľov) uverejniť vybranú časť 
na obálke zmienených kníh. Išlo zvyčajne o záverečnú stať posudkov. Na ilustráciu štýlu 
a veľkorysosti našej jubilantky predsa odcitujem aspoň posledné dve vety z obálky po-
slednej z uvedených publikácii (Ligoš, 2019): „Poutavý a precízně koncipovaný Ligošův 
text, plný inspiratívních a navzájem propojených informací a pestrých odkazů, je zážit-
kem pro každého zájemce o tuto problematiku. Zračí se v něm autorova zralá osobnost 
vědce i učitele a rovněž víra v to, že osobnost učitele je ve výukovém procesu stěžejní 
veličinou“. Nie je radosť takéto slová o sebe čítať, ktoré ma evidentne povzniesli  
a inšpirovali k ďalším aktivitám? Totiž majú nielen jedinečnú jazykovo-štylizačnú vy-
cibrenosť a originálnym spôsobom prejavenú výrazovú kategóriu výstižnosti, komuni-
katívnosti a zrozumiteľnosti, ale aj istý balík posolstva v odborno-ľudskej komunikácii 
s neopakovateľnou aplikáciou zdravých a efektívnych princípov komunikácie, o kto-
rých prof. Svobodová vo svojich prácach rada píše v interpretačnom kontexte. K tejto 
časti sa mi žiada pripojiť aj poďakovanie doc. Gejgušovej, že v Didaktických studiích 
publikovala ohlas na uvedenú monografiu v podobe recenzie, ktorá ma takisto v zmie-
nených reláciách potešila a povzbudila.  
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3 Interdisciplinárne a interkultúrne presahy 

V našej spolupráci funguje obohacujúci fenomén istej symetrie v tendenciách po-
silňovania interdisciplinarity a interkultúrnosti v oblastiach, ktoré sú predmetom vy-
medzeného bádania i koncepcie výučby. Tento emblémový prístup oboch pracovísk 
som už predznačil aj v úvodnej časti môjho príspevku, keď som v súvislosti s konferen-
ciami Kulatých stolů spomenul tematiku rokovania zameranú na komunikáciu s deťmi 
a mládežou v multikultúrnom svete, konanej v Ostrave r. 2005. Určite špecifickú kul-
túrnu zažitú  blízkosť našich národov prežívame spontánne v implicitnej podobe v mno-
hotvárnych jednotlivých autentických interakčných aktivitách, ale v našom prípade sa 
tento rozmer stával i predmetom reflexívneho a externalizovaného socio-kultúrneho 
odborného záujmu. V rámci jazykového obrazu sveta boli určite zaujímavé a inšpira-
tívne otázky češtiny ako epijazyka pre Slovákov, problematika autostereotypov  
a heterostereotypov, kulturém alebo špecifík literárnej tvorby, umenia či komunikácie 
v širokom zmysle slova, v neposlednom rade sféra stratifikácie a vývinu národných ja-
zykov. Na tomto mieste mi prichodí vyzdvihnúť konkrétnejšie niektoré okruhy z tejto 
problematiky.  

Vďaka osobným kontaktom najmä s prof. Svobodovou a doc. Gejgušovou a prie-
bežným spoločným podujatiam sa mi priamo dostali do rúk viaceré užitočné publikácie 
a zdroje, resp. informácie o realizovaných projektoch a výskumných úlohách. Napr. 
bolo mi známe, že toto ostravské pracovisko sa cielene výskumne venuje stavu súčasnej 
spisovnej češtiny pod vedením jubilantky. Po niekoľkých rokoch bádania a čiastkových 
publikačných výstupov vydal v r. 2010 v Ostrave kolektív autorov Jana Svobodová – 
Diana Svobodová a Ivana Gejgušová monografiu  Zdroje a cíle jazykové popularizace, 
ku ktorej som mal česť napísať aj recenziu, uverejnenú v univerzitnom periodiku Slovo 
a obraz v komunikaci s dětmi v r. 2012. Toto bádateľské úsilie J. Svobodovej a kol. vy-
ústilo v reprezentatívnej publikácii Fenomén spisovnosti v současné české jazykové si-
tuaci (2011), ktorú rád využívam nielen v rámci koncipovania čiastkových odborných 
výstupov, ale i ako istý model kombinovanej metodológie výskumu s primárnym zastú-
pením štatistických metód v reprezentatívnom dosahu, osobitne dotazníkov, čo sa nedá 
obísť ani v oblasti odporúčaných zdrojov pri spracovaní záverečných prác mojich štu-
dentov rôznej úrovne kvalifikačných prác. V tejto súvislosti je potom jasné a príznačné 
zastúpenie prof. Svobodovej ako recenzentky prestížneho diela J. Dolníka Teória spi-
sovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu, ktoré vyšlo vo Vyd. SAV Veda 
v r. 2010. Dá sa povedať, že tieto podnety a prístupy otvárajú priestor pre nové chápa-
nie statusu i koncepcie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, resp. vôbec materin-
ských jazykov a literatúr, v ktorom sa naplno potenciálne uplatnia aktuálne poznatky 
jazykovedného a literárnovedného bádania z kultúrno-antropologického a kognitívno-
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komunikačného hľadiska, čo sme nemohli obísť v širokom spektre kontinua našej spo-
lupráce. Na margo naznačenej profilovej orientácie jubilantky v oblasti interkultúrnych 
a jazykovo-kultúrnych rozmerov a tendencií svedčí tiež lingvistický zborník z r. 2005 
s názvom Západoslovanské jazyky v 21. storočí, ktorý ponúka vybrané vedeckovýs-
kumné práce autorov z univerzít: UMB v Banskej Bystrici, OU v Ostrave a UŠ v Ka-
towicach, pričom J. Svobodová tu participovala s príspevkom K pojetí spisovnosti dříve 
a dnes.  

Vzhľadom na vymedzený priestor môjho príspevku v tejto stati sa ešte zmienim 
o živých rozmeroch interdisciplinárnych tendencií. O prof. Svobodovej je známe, že je 
etablovanou a erudovanou odborníčkou v oblasti jazykovo-komunikačnej výchovy, 
resp. v lingvodidaktike. Z predchádzajúcich častí môjho výstupu je zrejme a opodstat-
nené toto prepojenie v aplikačnom zmysle v interdisciplinárnom priestore. Okrem ex-
pertíznych počinov jubilantky v spomínaných mojich publikačných výstupoch i širšej 
odbornej komunity prinajmenšom česko-slovenskej proveniencie do didaktiky vyučo-
vania materinského jazyka prispela originálnym inšpiratívnym dielom Jazyková speci-
fika školské komunikace a výuka mateřštiny (2000), ktorá má relevantný status pri 
rozvíjaní teórie vyučovania MJ v intenciách progresívnej modernej koncepcie v súlade 
s inovačným konceptuálnym kurikulom pri príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľov češ-
tiny aj slovenčiny, resp. vôbec MJ. Už samotný názov je v súlade s mojimi skúsenosťami 
i získaným presvedčením, že musíme brať do úvahy, akceptovať a napĺňať špecifiká 
školskej komunikácie vo výučbe MJ. V tejto súvislosti sme sa nezávisle a v zhode dopĺ-
ňali i podporovali najmä v oblasti princípov alebo východiskových kritérií novej kon-
cepcie výučby „mateřštiny“, podobách komunikácie alebo v oblasti postojov i prístupov 
k jazyku aj jazykovo-didaktickej komunikácie. Načim mi pripomenúť, že sa tu 
prof. Svobodová výborne tandemicky prepájala s doc. E. Höflerovou (v prieniku s jej 
publikáciou Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí, 2003), pričom takisto hodno 
vyzdvihnúť, že problematiku špecifických princípov novej koncepcie vyučovania MJL 
plodne ďalej najnovšie rozvinula prof. Liptáková najmä v reprezentatívnej publikácii 
s kol. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry (2011, 2015). V knihe ju-
bilantky Svobodovej pri jazykových špecifikách školského dialógu je pregnantne  pri-
blížená a rozvinutá problematika podnetov otázkovo-výzvového typu, základných 
podôb a foriem reči, v súvislosti s komunikačnými princípmi prínosne tiež  oblasť špe-
cifických iniciátorov, retardátorov a blokátorov vo výučbe MJ, pričom všetky tieto as-
pekty, dimenzie, tvrdenia a závery prof. Svobodová presvedčivo opiera nielen 
o odborné teoretické podložie, ale vzácne i o vlastné empirické zistenia a argumentačné 
parametre. Na druhej strane presvedčivosť odborného textu jubilantky je umocnená 
a podopretá  silnou väzbou jej výskumov v bohemistike organicky prepojených a apli-
kovaných pri modernom poňatí špecifík výchovy a vzdelávania v materinskom jazyku. 
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Dá sa povedať, že uvedeným spôsobom som v kontakte s prof. Svobodovou a jej praco-
viskom mohol participovať na pulze súčasných tendencií v oblasti, ktoré patria do mojej 
odbornej a profesijnej orientácie, za čo čom vďačný a veľmi si to vážim.  

Napokon v tejto stati sa mi žiada ešte synergicky zavŕšiť  studnicu podnetov a po-
moci od jubilantky i jej katedry v kontinuu už miestami vyššie či predtým naznačených 
ľudských dimenzií. Totiž nešlo a nejde iba o istý uzavretý oficiálny a verejný priestor vo 
vecnej, odbornej, pracovnej polohe a spoločensko-kultúrnych aktivít, ale o živý, kon-
gruentný prejav ľudskej a duchovnej náklonnosti v recipročnom a interakčnom zmysle. 
Ide o dar a milosť stretnúť dobrého človeka v interpersonálnej komunikácii pre nadvia-
zanie a pestovanie ľudského vzťahu vo vektoroch vysielania pozitívnej energie, spolu-
patričnosti a vzájomnej opory i dôvery. Preto dá sa povedať, že reflexia alebo obzretie 
sa do istej genézy našich kontaktov potvrdzujú parametre a modality zdravej, pomáha-
júcej, stimulačnej, terapeutickej či pozitívnej priamej i nepriamej obohacujúcej komu-
nikácie. S radosťou môžem konštatovať, že „sem-tam“ sa vyskytli minisituácie 
nuansového charakteru, v ktorých sme si v dôvere s jubilantkou otvorili aktuálne 
osobné témy v reláciách istej konfrontácie a rady alebo sa priznávali napr. i k vlastnému 
osobitnému štýlu a štylizácii svojich textov. Priznám sa, obdivoval som a obdivujem 
idiolekt Janky, vyznačujúci sa jasnými, zrozumiteľnými, výstižnými a kultivovanými 
výpoveďami s pridanou hodnotou presvedčivosti a evidentnej vnútornej angažovanosti 
aj kongruencie.  

Záver 

V príspevku som otvoril niektoré témy a epizódy vybraté z reflexií i sebareflexií mo-
jej životnej cesty v zornom poli kontaktov a spolupráce so vzácnou kolegyňou a jubi-
lantkou, prof. J. Svobodovou. Z priblížených statí či pristavení mi celkovo jednoznačne 
vychádza, že som bol obdarený príležitosťou spoznať blízkeho človeka a blížneho s pl-
nou náručou a potenciálom dobrodení a jedinečných hodnôt, ktoré povznášajú a ľud-
sky i profesijne rozvíjajú súputníkov vo svojom okolí. Patrí k typom ľudí, ktorí svietia 
ako majáky, prinášajú pohodu, príjemnú a povznášajúcu, nádejnú atmosféru a klímu 
na daných miestach i pozíciách v dynamike života. Teda prikláňajú sa skôr k pólu op-
timizmu, svetlu, radosti a jasných dní, ktorí sa nesťažujú a selektívne zvažujú kritiku 
konania druhých. Janka kontinuálne vyžaruje pozitívnu emóciu a energiu, ktorou rada 
obdaruje svoje okolie. Z mojich reflexií pri zaostrení na kontakty a spoluprácu 
s prof. Svobodovou mi jasne vychodí, že v súvahe som bol skôr ja dotovaný ústretovos-
ťou a výdatnou pomocou z jej strany, ktoré sa zapísali  hlbokou brázdou na poli môjho 
portfólia v osobnom i profesijnom živote s výdatnou úrodou.  
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Milá jubilantka, Janka, úprimne s úctou a radosťou Ti ďakujem za Tvoju nezištnú 
a veľkorysú účasť na rozvíjaní nášho vzťahu a jedinečnej ceste pestovania kontaktov na-
šich blízkych pracovísk. Pre mňa bola česť i nezameniteľná hodnota participovať na 
tomto originálnom diele kultúrneho charakteru.   

Ad multos annos, veľavážená a ctená pani profesorka! 
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OHLÉDNUTÍ UČITELKY Z PRAXE 

Radana METELKOVÁ SVOBODOVÁ  

Základní škola a mateřská škola Vřesina, okr. Opava – příspěvková organizace 
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta 

Slaví-li některý člen rodiny významné kulaté životní jubileum, je bezpochyby na 
místě uspořádat velkolepou oslavu. Jestliže se sedmdesátin dožívá dlouholetá kolegyně, 
která navíc na jednom pracovišti působí na plný úvazek více než pětačtyřicet let, je to 
malý zázrak. V akademickém prostředí se zpravidla chystá nejen oslava, ale primárně se 
připravuje konference věnovaná jubilantovi nebo vzniká odborná monografie. Vzhle-
dem k okolnostem spojeným s obdobím pandemie je vydání monografie tím nejlepším 
způsobem, jak aktuálně uctít kulatiny prof. Jany Svobodové. 

Co však dělat, pokud jste jak kolegyně z téhož pracoviště, tak současně i rodinný 
příslušník? Jak do monografie přispět, aniž by do pracovního a odborného ohlédnutí 
vstoupily střípky z rodinného života, přestože tato dvě prostředí jste si vždycky přáli 
striktně oddělovat? Dalo mi to dost přemýšlení, ale pevně doufám, že vhodné řešení se 
mi nakonec podařilo najít. Dovolím si napsat vlastní pohled na výsledky usilovné tvůrčí 
práce prof. Jany Svobodové, mé matky, s nimiž se v posledních dvou letech setkávám 
opravdu nejčastěji.  

Život tomu chtěl a já se mohu zasvěceně vyjádřit jako učitelka češtiny aktivně pů-
sobící ve školské praxi. Zaměřím pozornost na učebnice českého jazyka pro 2. až 5. roč-
ník základní školy vydaných nakladatelstvím Scientia v letech 1997 až 2000. Řeč je 
o učebnicích Čeština s maňáskem Hláskem (pro 2. a 3. ročník) a Čeština s překvape-
ním (pro 4. a 5. ročník), jejichž hlavní autorkou je právě naše jubilantka. Vím, že od 
původní myšlenky po vznik celé koncepce učebnicové řady a její realizaci to trvalo pl-
ných šest let. Učebnice vznikaly v době, kdy jsem působila coby začínající učitelka čes-
kého a anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Neměla jsem tehdy tušení, jak náročná tvorba 
učebnic je, a už vůbec jsem neměla sebemenší představu o autorčině novátorském pří-
stupu. Především považuji za potřebné zmínit, že není zcela běžné, aby vysokoškolský 
pedagog s vědeckým zázemím zvládl vlastní představy o podobě výuky svého oboru na 
základní škole zpracovat natolik zdařile, že vzniknou učebnice využitelné v běžné edu-
kaci, jež dodnes – i po více než dvacetiletí od vydání – svou koncepcí a způsobem zpra-
cování předčí i mnohem novější učební materiály. Své tvrzení doložím jednou z řady 
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zkušeností, které jsem získala na svém současném pracovišti, a to na Základní škole 
a mateřské škole Vřesina, okr. Opava. 

Od září 2020 jsem pravidelně vyučovala český jazyk v 5. ročníku – to už jako pe-
dagožka s více než pětadvacetiletou praxí včetně působení na vysoké škole. Často jsem 
své žáky zaujala a motivovala právě cvičeními z Češtiny s překvapením pro uvedený 
ročník, přestože jako výchozí jsou ve škole používány učebnice jiné. Původní učebnice 
z nakladatelství Scientia jsou totiž už dávno nedostupné, protože nakladatel své aktivity 
soustředil zcela jiným směrem. Za sebe musím přiznat, že Češtiny s… a s nimi i pra-
covní sešity beru pravidelně do ruky, kdykoli potřebuji rychlou inspiraci či námět i pro 
suplované hodiny v ostatních ročnících. Chráním je jako oko v hlavě. Nikdy mě ne-
zklamaly! Jsou to učebnice, které mi díky promyšlené implementaci komunikačně po-
jatého přístupu k výuce mateřštiny bezpečně pomohou žáky upoutat. Zařazená cvičení 
zůstala atraktivní po stránce tematické a díky vynalézavým způsobům práce s probíra-
nými jazykovými jevy není problém děti navnadit a přilákat, zvláště když učebnice 
zdobí nepřeberné množství přirozených textů z literatury pro děti a mládež, díky nimž 
se do vyučovacího procesu dostává vítaná hravost a s ní žádoucí komplexní pojetí výuky 
mateřského jazyka. Marně byste zde hledali klasická stále omílaná doplňovací cvičení 
sestavená bez ladu a skladu z izolovaných slov či slovních spojení. Nikde neobjevíte 
zmechanizovaný dril, který by žáky nudil a nutil je přestát hodinu češtiny jako nezbytné 
trápení, aby mohla následovat v jiném předmětu větší zábava. Leckdy to vypadalo, když 
se pracovalo s jinými učebnicemi češtiny, že takovéto trápení musí učitel i žáci na 
1. stupni základní školy strpět. 

Skutečně to musíme strpět? Opravdu neumíme těžit z toho, že děti nastupují k po-
vinné školní docházce již poměrně dobře komunikačně vybavené a s jistými životními 
zkušenostmi? O ně se tak rádi podělí, zprvu ústně, následně i písemně. Aby vše dobře 
fungovalo, je vhodné najít způsob, jak je k touze chtít komunikovat a komunikovat 
s potěšením přimět. A pak už chybí jen drobný krůček k tomu, abychom děti přivedli 
k poznání, že sdělování informací vyžaduje určitou přesnost, tedy výstižnost, a směřo-
vali je k uvědomění si potřeby vhodně formulovat vlastní myšlenky. Právě tuto doved-
nost je u žáků nezbytné rozvíjet, aby se se svým okolím měli zájem domluvit, tj. aby 
byli komunikačně úspěšní. 

A jak to zařídit? Dovolím si zavzpomínat na jednu konkrétní zkušenost z výuky 
českého jazyka ve 2. ročníku, kdy děti naše společná práce zaujala natolik, že jsme na 
jejich výslovné přání ukrajovali prostor pro dokončení aktivit ještě z následující hodiny. 
Mým cílem tehdy bylo zjistit, jak žáci v polovině září zvládají vázané psací písmo. 
I proto jsem zvolila aktivitu z učebnice Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník na 
straně dvanáct. Zde se nachází opisovací cvičení. Nejedná se ale o jen tak ledajaký opis! 
Osmé cvičení dětem ve svém zadání přeje dobrou chuť a instruuje je, aby ze seznamu 
jedenácti pokrmů vypsaly své tři nejoblíbenější. Nemusím zajisté obšírně popisovat, že 
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úvodní část první vyučovací hodiny byla věnována motivaci, respektive diskusi o tom, 
co děti ráno snídaly a co mají k snídani nejraději. Samozřejmě se rozvinula vášnivá de-
bata na toto téma, což jen potvrzuje výše uvedené, tj. dobře zvolené téma podnítí touhu 
žáků komunikovat a sdělovat své zkušenosti či názory ostatním. Vhodně zvolenými 
otázkami jsme se posunuli k dalšímu jídlu dne, tj. k obědu, a probírali jsme, zda oblí-
benějšími jsou pokrmy sladké či slané chuti. Při čtení nabízených jídel ve cvičení, která 
začínala palačinkami s ovocem, pokračovala smaženými rybami a končila pečeným ku-
řetem, se jednoznačně ukázalo, jak velkou touhu mají děti sdělit vrstevníkům své zku-
šenosti. Na úrovni ústní komunikace se větší komplikace neobjevily, zaregistrovala jsem 
je až u psané. V seznamu pokrmů se totiž vyskytovaly pouze vepřové řízky namísto 
oblíbených kuřecích a zařazené palačinky byly jen s ovocem, zatímco většina třídy vy-
žaduje jejich ozdobení šlehačkou. Tato drobná vylepšení byla ku prospěchu věci, a když 
následně došlo k opisu, byla jsem velmi spokojená, protože žáci skutečně psali se zauje-
tím, nikoli z donucení. Tuto činnost samozřejmě ukončila volba nejoblíbenějšího 
jídla… Tušíte, co vyhrálo? Přiznávám, byla jsem překvapená i já – palačinky s ovocem 
a se šlehačkou. 

Tím však naše téma završeno nebylo. Navazující deváté cvičení je kombinací opi-
sovacího cvičení se cvičením, které lze zahrnout do komunikační a slohové výchovy 
a přiřadit k práci s textem na úrovni posuzování či hodnocení textu. Jedná se o aktivitu 
související s porozuměním textu, tedy se čtenářskou gramotností, což není příliš častá 
aktivita vyskytující se v učebnicích z konce 90. let. Úkolem žáků je zvážit, zda teta, o níž 
je řeč v krátké básničce Emanuela Frynty nazvané Noky, vaří chutné noky, anebo ne. 
Text je následující: Má teta jen z vody a mouky / vám dovede takové noky, / že půjdu 
k ní zas, / když budu mít čas, / tak nejdřív za čtyři roky. Úkolem dětí je na základě 
informací uvedených v textu rozhodnout o tetině kuchařském umění a do sešitu  
následně opsat jen jednu z nabízených vět: Teta vaří výborné noky. Noky od tety mi  
nechutnají. 

Ten, kdo odhaduje, že děti o textu se zaujetím diskutovaly, se neplete. Ten, kdo se 
domnívá, že téměř 80 % žáků neodhalilo Fryntovu ironii, a proto mylně tvrdilo, že teta 
je výborná kuchařka, zná specifika komunikačních kompetencí žáků mladšího školního 
věku velmi dobře. Mě zjištěný výsledek přesvědčil o tom, jak důležité je předkládat 
žákům i náročnější úkoly, díky nimž se mohou zamýšlet nad svou mateřštinou, hledat 
a objevovat její pestrost i možnosti vyjádření. 

Závěr 

Závěrem bych si dovolila konstatovat, že prof. Jana Svobodová pro to, aby si mladá 
generace mohla oblíbit svůj mateřský jazyk, češtinu, aby si k ní vytvořila kladný vztah, 
jak to nyní zdůrazňuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, udělala 
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díky neotřelým a nápaditým učebnicím pro nejmladší žáky základních škol nebývale 
mnoho. Správně začala od základu: od 1. stupně. Didaktice českého jazyka a školské 
komunikaci se systematicky věnovala výzkumně a poté moderní poznatky citlivě vtělila 
do učebnicových textů a výkladů. Hravě, nenásilně, promyšleně, uceleně, přesně, ale 
srozumitelně. Je samozřejmě potřeba ocenit celý rozsah pracovních aktivit naší jubi-
lantky, jejichž počet a šíře na akademické půdě vzbuzují oprávněný respekt. Osobně se 
však domnívám, že toto prostředí ani nemůže dostatečně docenit její přínos pro prvos-
tupňovou edukaci, který dle mého názoru tkví ve zrodu nadčasově zpracovaných učeb-
nic a pracovních sešitů, jejichž originalita je navíc dodnes nepopiratelná, a proto děti 
oslovuje stále. Přičteme-li k tomu pověstnou preciznost autorky, což se ani zde nemohlo 
neprojevit, nikdy se nestane to, na co jsou učitelé v praxi zvyklí u současných učebnic, 
aby například řešení v metodické příručce bylo chybné, aby pracovní sešit nekorespon-
doval s látkou v učebnici či se s ní nekryl terminologicky. Na základě svých zkušeností 
se neobávám tvrdit, že na školní učebnice, jejichž hlavní autorkou je prof. Svobodová, 
je spolehnutí stejně jako na ni samotnou. Je dobře, že její osobnost je i dnes pojítkem 
mezi vysokoškolskou teorií a školskou praxí a že svou erudici umí cíleně využívat právě 
pro účely školy a školní výuky češtiny, jak o tom svědčí vznikající tradice ostravských 
mezinárodních konferencí Didaktické impulsy, které pro své domovské pracoviště vy-
myslela a uvedla je v život. 

Hodně zdraví a elánu, mami! 
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SUMMARY 

All topics of the linguistic texts included in this book are permeated by the unifying 
element indicated by the title of the publication – From Text to Understanding and 
Communication. All of them deal with language and language means, text issues and 
aspects of verbal communication. In many chapters we find overlaps between these  
sub-topics and also various degrees of their theoretical, practical and didactic conception. 

The issue of literacy from these points of view is the topic of Juraj Dolník’s 
contribution Re-naturalization of Literary Language?, which deals with contradiction 
of the language’s regulatory tradition and the user’s own tradition, leading to preference 
of authentic naturalness. Text by Marie Čechová Literacy and Regionalism Not Only 
in Teaching Czech points to the influence of disintegration of the literacy, which is 
manifested in the public media, as well as in schools. Text by Alena Bohunická 
Colloquial Style and Its Variants discusses the colloquial style and its heterogeneity 
interpreted through the variants and sub-variants distinguished by the author.  

Texts and journalistic style represent the topic of the contribution of Pavel Sojka 
Morphological Characteristics of a Political Text Share Before They Ban It, analysing 
morphological variation in the book written by A. Babiš in order to set the “impassable 
borders”  of the current written standard Czech. Journalistic texts before and after 1989 
represent the basic material for word processing referred to by Jana Kesselová in her 
text On the Conceptualization of Time in Slovak (on the Example of the Lexemes čas 
(time) and časový (temporal) in Journalistic Style), in which she compares the 
metaphors associated with time in these two different periods. Journalistic style is dealt 
with also in the text by Alena Jaklová Czech-American Periodicals at Their Onsets and 
Their Relationship to German-American Periodicals, in which the influence and 
impact of German immigrant periodicals in the United States on the first periodicals 
published by Czech immigrants in the 19th century is discussed from the point of view 
of language, content and scope.  

The following chapters deal with communication topics. The first is the text of 
Ľudmila Liptáková A Play on Partner Communication and a Child’s Lexical 
Interpretations, which using the method of the controlled “communication play” 
interprets empirical data representing children’s word interpretation. Text by Ivana 
Kolářová responds to the current use of some types sentences with expression of the 
purpose to questions containing local adverbs and its name is Where Are You? – We’re 
Watching. Where Are You Going? – To Talk to Him. Or How We Sometimes Answer 
Questions with Adverbs of Place kam (where to) and kde (where).  
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Phraseological and lexical issues (with partial overlaps) are dealt with in the texts 
On the Research of Biblical Phraseology and Phraseological Competence of the 
Inhabitants in the Moravian-Silesian Region by Jaromíra Šindělářová and Movie 
Announcements at a Crossroads? by Jiří Hasil. The author of the first one presents 
partial results of research focused on the level of phraseological competence of today's 
inhabitants of the Moravian-Silesian region with regard to their education level, the 
second deals with so-called film announcements understood as part of paremias, i.e. 
phraseology and idioms.  

Usage of lexical means is the topic of the text by Pavol Odaloš Synchronous Models 
and Modelling for Musiconyms (with a Focus on Folk Songs) with creation of models 
for musiconyms on the basis of recording semantic features into the functional 
members. Problem of the usage of gender moved personal names in written 
communication with regard to gender-correct performance is dealt with in the text of 
Patrik Mitter Gender Suffixation in Czech and Gender. The topic of students’ 
perception of the word “democracy” and their associations connected with it are 
elaborated in the text On the Linguistic Image of Democracy in the Czech Language 
by Ladislav Janovec.  

The chapter in which linguistic and didactic approaches intersect is the text of 
Diana Svobodová Expressive Means in the Language of Youth and in Teaching the 
Czech Language, in which the author deals with types of expressive language means, 
their usage within communication of the contemporary school youth, their description 
in textbooks and concept in the Czech language teaching at elementary schools. 
Didactically oriented texts are Text Comprehension and the Principle of 
Contextualization by Kamila Sekerová, Prepositional Conjunctions with Purposeful 
Meaning (ADV Fin) from a Linguistic and Lingvodidactic Point of View by Milan 
Hrdlička and Fair Dictations in School and Home Spelling Learning by Martin 
Klimovič. The first one shows semi-structured interview presented as a supporting 
method to verify how second grade of elementary school pupils understand written 
text. The second gives recommendations, which criteria shall be used to choose a correct 
primary preposition to express purpose, and the third explains basic principles of 
publications suitable for the orthography practice in the 2nd and 3rd grade of primary 
school and includes examples of texts proper for everyday practice at school and  
at home. 

The last chapter written by Olga Kubeczková Life as a “House of Little Joys” deals 
with a few analytic notes to Colette Vivier’s book and its attractiveness for readers, and 
names the starting point of the prose type with the motif of everyday life and 
ordinariness and describes it as a beneficial area of writing for children. 

The Looking Back section includes eight more or less personally formulated 
contributions of the authors to the life anniversary of prof. Jana Svobodová. 
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FOTOPŘÍLOHA 

� Foto 1: Procházka v přírodě (Ostrava) 

� Foto 2: Výlet v rámci konference v Nitře



 

264 
 

 

 Foto 3: Na konferenci 
Slovo a obraz v komunikaci 
s dětmi vedle děkana PdF 
OU prof. Josefa Malacha 
(Ostrava, ul. Čs. legií) 

� Foto 4: S účastníky konference 
Slovo a obraz v komunikaci 
s dětmi a s členy rodiny (Ostrava, 
ul. Čs. legií) 

� Foto 5: Předvánoční večírek 
na katedře českého jazyka a lite-
ratury s didaktikou (Ostrava, ul. 
Mlýnská) 
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� Foto 6: S prof. Hanou 
Sodeyfi a dr. Jiřím Hasilem 
na konferenci Slovo a obraz 
v komunikaci s dětmi (Os-
trava, ul. Mlýnská) 

� Foto 7: S doc. Martinem 
Klimovičem a doc. Rado-
slavem Rusňákem na kon-
ferenci Slovo a obraz v ko-
munikaci s dětmi (Ostrava, 
ul. Mlýnská) 
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� Foto 8: S prof. Svatavou Urbanovou na oslavě životního jubilea (Ostrava, ul. Reální) 

� Foto 9: S účastníky konference Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (Ostrava, ul. Mlýnská) 
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 � Foto 10: V průběhu 
přednášky na PF PU (ty-
pické gesto, kterým prof. 
Jana Svobodová zdůrazňo-
vala interpunkční pravopis 
v parataktických spojeních) 

� Foto 11: S prof. Ľudmi-
lou Liptákovou a dr. Olgou 
Kubeczkovou na návštěvě 
u děkana Pedagogické fa-
kulty Prešovské univerzity 
v Prešově prof. Milana Por-
tíka 
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� Foto 12: S kolegy na Prešovské univerzitě v Prešově

� Foto 13: Kolegiální setkání na Prešovské univerzitě v Prešově 
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� Foto 14: Přátelské setkání na Prešovské univerzitě v Prešově

� Foto 15: Na konferenci na Katolické univerzitě v Ružomberku
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� Foto 16: S kolegy a studenty v rámci projektu Aktion (Burgtheater, Vídeň) 

� Foto 17: S doc. Ivanou Gejgušovou a studentkami ve Vídni v rámci projektu Aktion 
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� Foto 18: S kolegy a studenty 
v rámci projektu Aktion (univer-
zitní kampus, Vídeň) 

� Foto 19: S kolegy a studenty ve 
Vídni v rámci projektu Aktion 
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� Foto 20: Přátelské setkání s prof. Hanou Sodeyfi v jedné z vídeňských kaváren 

� Foto 21: S ředitelem základní a mateřské školy Ostrava-Hošťálkovice a bývalým 
diplomantem Mgr. Radimem Šinkem 
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