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Frazeologie novinového úvodníku:

pohled didaktický

Vzor, jak zpracovat frazeologii publicistického textu, podal zakla-
datel moderní èeské frazeologie a frazeografie F. Èermák ve své práci
Frazeologie novinového úvodníku: úzus, funkce a aktualizace z roku
1996 (Èermák 1996, s. 81–90, zde citováno podle vydaní Èermák
2007). V roce 1994 byl Františkem Èermákem zaloûen, a zaèal svou
závratnou kariéru, Ústav Èeského národního korpusu (http://www.
korpus.cz). Tento korpus byl ve slovanském svìtì první, moderní,
veøejnì pøístupnou jazykovou databází, „umoûòující tvorbu nových,
kvalitativnì lepších slovníkù èeštiny, gramatik a dalších jazykových
pøíruèek” (Èeský... 2000, s. 10–11) – prostøedek a zdroj poznání jazy-
ka (Èermák 2000, s. 15). Za uplynulých 15 let èeská frazeologie a kor-
pusová lingvistika prodìlaly velkou cestu, mimo jiné i k poznání
zákonitostí fungování frazémù v dnešním jazykovém úzu. Kurz èeské
frazeologie (s pouûitím korpusových zdrojù) se stal také jedním ze
základních jazykovìdných pøedmìtù ve výuce bohemistù na buda-
pešÙské státní univerzitì (ELTE) v Maïarsku.

V následujícím pøíspìvku se pokusíme zamyslet nad didaktickými
aspekty frazeologické teorie a frazeografické praxe, nad problémy
lingvistické práce s velkými jazykovými korpusy a øadou jiných
otázek. Tento pokus podnikneme nejen na základì analýzy frazeolo-
gie novinových úvodníkù, ale i jako modelování èásti vyuèovacího
procesu. Proto tedy není úèelem zopakovat ani ovìøovat ani ovìøovat
výsledky studie F. Èermáka, nýbrû poukázat na moûnosti práce – jak
pro uèitele, tak i pro studenty – s autentickým jazykovým materiálem
na základì preciznì propracované lingvistické teorie.

Materiálovou základnou tohoto zamyšlení se staly redakèní úvod-
níky bývalého šéfredaktora Literárních novin Jakuba Patoèky1.

Úvodník novin je „velmi promìnlivým a vìrným zrcadlem reality”
(Èermák 2007, s. 503), který nám umoûòuje sledovat variabilitu
a aktualizaci frazémù v dnešním jazykovém úzu. Na rozdíl od pøístupu
F. Èermáka sledujeme zde výrazové prostøedky pouze jednoho ûurna-
listy, a to v prùbìhu delší doby (bøezen 2006 aû leden 2008), autora,
ûivì reagujícího na aktuální dìní doma (v Èesku) a ve svìtì, navíc ûur-
nalisty co do povahy dost konfliktního a nekompromisního. Toto byl
dùvod i jeho pozdìjšího odstoupení od funkce hlavního redaktora listu.

Vybrali jsme celkem 10 pøíspìvkù s tématy od zahájení školního
roku v Èechách aû k tématu o muèení vìzòù v Guantanámo, tedy te-
maticky velmi rùznorodých. Vznikl tak souhrn textù, objemem a cha-
rak- terem srovnatelný s materiálem zkoumaným F. Èermákem. Pøi
ana- lýze materiálu nebudeme však postupovat podle struktury
vzorové studie, nýbrû se soustøedíme na vybrané otázky a pøíklady.

Prvním postupem bylo zkontrolovat materiál z hlediska z a s t o u -
p e n í f r a z e o l o g i e v t e x t u . Kaûdý èlánek – na první pohled –
mìl v prùmìru délku kolem 30 vìt a obsahoval asi 700 slov (slovních
tvarù), takûe celkem by šlo o analýzu cca 300 vìt a 7000 slov. V tomto
jazykovém materiálu jsme zpoèátku identifikovali kolem 160 frazeo-
logických jednotek. Ve srovnání s materiálem F. Èermáka, kde v úhr-
nu textù (18 pøíspìvkù od 14 autorù) lze spoèítat kolem 6200 slov, asi
850 vìt a 131 frazémù a idiomù, náš materiál ukazoval odchylky, pro-
toûe pøi srovnatelném mnoûství slov (7000 – 6200) a frazémù (160 :
131) v textech J. Patoèky jsme našli znaènì menší poèet vìt (300 vs
850). Na základì toho mohla vzniknout domnìnka, ûe náš autor
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1 Podle údajù èeské Wikipedie J a k u b P a t o è k a (* 19. kvìtna 1973, Brno)
je èeský novináø, bývalý ekologický aktivista a dlouholetý šéfredaktor „Literárních
novin”. V letech 2003 a� 2005 spolu s Beránkem vedl Stranu zelených, za ni� Pa-
toèka v roce 2004 kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu. V roce 2005
jej ve vnitrostranickém sporu porazila skupina kolem Martina Bursíka. V letech
1999 a� 2009 byl šéfredaktorem èasopisu „Literární noviny”. V roce 2005 se dostal
do sporu s vìtšinou redakce „Literárních novin”, která na protest proti jeho meto-
dám práce odešla a zalo�ila v øíjnu 2005 konkurenèní èasopis A2.
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pouûíval v prùmìru mnohem delší vìty neûli ûurnalisté Lidových no-
vin, autoøi pøíspìvkù zkoumaných Fr. Èermákem. Tato domìnka
ovšem byla mylná, jelikoû pocházela z nedostateèné pozornosti pøi
ètení práce F. Èermáka: za vìtu autor ve své studii pokládá klauzi
s predikací, nikoli námi (tedy studenty) pùvodnì mylnì identifikova-
né „vìty” (vìtšinou ovšem dlouhá a sloûitá souvìtí) pøi poèítaní „od
teèky do teèky”. Korekce poètù dala jiné výsledky: i v textech J. Pa-
toèky máme v prùmìru 85 aû 90 vìt v kaûdém èlánku, tedy celkový
pomìr se ukázal aû pøekvapivì obdobný èíslùm v Èermákovì studii:
900 vìt – 7000 slov – 160 frazémù. To znamená, ûe proporce zhruba
jeden frazém na 44 slov a na 5,5 vìty (u F. Èermáka: 1 : 47; 1 : 6,5) po-
ukazuje snad na ponìkud vìtší zastoupení frazémù v textech J. Pa-
toèky (tento pøedpoklad ovšem dále musíme upravit), ale hlavnì na
fakt, ûe autoøi úvodníkù pouûívají frazeologické výrazivo jako stálý
a nezbytný prostøedek výstavby textù tohoto specifického publicistic-
kého ûánru.

Analýza, i takto co do objemu relativnì malého jazykového mate-
riálu (srovnejme náš úhrn úvodníkù s délkou prùmìrného románu, ne-
bo s extrémnì velkými, stamiliónovými databázemi korpusù), jak
jasnì ukázala uû i Èermákova studie, poskytuje nicménì moûnost
udìlat prùøez celou èeskou frazeologií, odhalit relevantní fakty, dìlat
statistiky a poukázat na dùleûité teoretické aspekty. F. Èermák psal:

Vybírané frazémy a idiomy se omezovaly v podstatì jen na metaforické, tj.
neuvaûují se tu velmi bìûné a poèetné kvazifrazémy typu V-Sabstr (vìnovat pozor-
nost, mít návrh) (Èermák 2007, s. 503).

Pro náš didaktický pøístup bylo dùleûité vzít v úvahu všechny funk-
èní a strukturní typy frazeologických jednotek (dále: jednotky IF) ve
zkoumaných textech, vèetnì kvazifrazémù a netypických a hranièních
pøípadù, abychom mohli ilustrovat nejen jádro, ale i periferii frazeolo-
gie a èetné pøípady pøechodného charakteru2.

Pro další postup práce s texty bylo dùleûité poukázat na pøítomnost
takových výrazù, ustálených kombinací slov a tvarù, které nepatøí do
oblasti IF, ale vedle ustálenosti mohou mít i vysokou frekvenci. Smut-
nou aktualitu k analýze takového pøípadu poskytlo výroèí útokù na
newyorská dvojèata. V úvodníku è. 5 Výroèí a è. 1 O muèení autor ve-
dle originálního anglického výrazu Twin Towers pouûívá spojení
newyorská dvojèata v úryvku:

(1–5) ... protipólem sesouvajících se newyorských dvojèat

a s jiným pøívlastkem:

(5–16) ... obraz demolovaných dvojèat.

Studenti na tomto pøíkladì, zvláštì pro práci s internetem a korpu-
sy, si mohou ovìøit poznatek, ûe v publicistických textech jediná
aktuální událost je schopna generovat výskyt èasto ohromného poètu
nìjakého ustáleného výrazu, jenû však není jednotkou IF. Staèí dodat,
ûe v záøí 2011 (další smutné výroèí) maïarský Google bìhem 0,18
vteøiny našel 130 000 výskytù maïarského kalku pro spojení Twin To-
wers (ikertornyok).

Obdobná je situace i v pøípadì identifikace takových ustálených
kombinací, které patøí jiû nejspíše do o b l a s t i t e r m i n o l o g i e.
O souvztaûnosti terminologie a frazeologie psal F. Èermák ve svém
dalším pøíspìvku (Èermák 2007, s. 220–227) následující:

¦ádná jazyková oblast není zcela pøesnì co do svých hranic vymezena, i kdyû

pøesahy a pøekrývání s oblastmi jinými bývají rùznì rozsáhlé a zøetelné [...] (Èermák
2007, s. 220).

Nemáme za úkol øešit zde málo zkoumanou otázku prùniku tìchto
dvou oblastí nominace, nýbrû jen upozorníme studenty na pøítomnost
dané problematiky i v našich pøíkladech typu:
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2 Pro snadnou identifikaci pøíkladù v textech J. Patoèky uvedeme v Pøíloze výbìr
jednotek IF podle jednotlivých úvodníkù v chronologii a v poøadí, napø. idiom aû

naprší a uschne najdeme v úryvku textu „(1–15) ... a podobnì teprve aû skonèí

válka proti teroru, jinak øeèeno, aû naprší a uschne”, kde èísla v závorce znamenají,

ûe jde o úvodník è. 1 O muèení (XVII/ 11 – 13.03.2006, téma: Guantanámo),
a v nìm o pøíklad è. 15.



(1–1) porušována lidská práva
(3–7) ... ideologie trhu bez pøívlastkù
(4–9) rozvoje lidských zdrojù
(5–5) ve studené válce
(5–7) (Gándhího) hnutí nenásilného odporu
(5–10) hnutí za obèanská a lidská práva èernochù
(5–15) vìtšina tzv. tøetího svìta
(2–15) jeû zvlèilý nadnárodní kapitál
(6–10) produkce sklenikových plynù
(6–11) normy pro pasivní domy
(6–12) daòovými úlevami
(7–1) hrozil rychlý konec svìta
(9–11) v naplnìní ... hmotných zájmù
(10–3) z hlediska veøejného zájmu
(10–5) jsou ... nejvìtším novináøským dílem polistopadové éry

Pro maïarské studenty mùûe být zvlášÙ zajímavá otázka tzv. l e -
x i k á l n í c h f r a z é m ù, tedy jistých specifických a èasto i anomál-
ních produktù slovotvorby a idiomatizace. Podstatu problému znovu
vysvìtluje Fr. Èermák ve své další studii (Èermák 2007, s. 263–276)
takto:

Není tedy v zásadì relevantní, jestli se komponenty frazému a idiomu sepisují do-
hromady, do jediného slova (øeknìme kompozita), anebo zvlášÙ, diskrétnì. Pravopis
je tu špatný rádce a napø. v èínštinì není relevantní vùbec (Èermák 2007, s. 263).

Na souvislost s typem jazyka jsme poukázali i ve svém pøíspìvku
(Fedoszov 2007), kde jsme uvedli, ûe pro maïarštinu typická kompo-
zita aranybánya nebo aranyborjú (zlatý dùl a zlaté tele) se za samo-
statné idiomy v maïarské tradici nepovaûují jen proto, ûe mají formu
slova, a nikoli spojení slov, a proto se uvádìjí i ve frazeologickém slov-
níku pouze ve spojení s (èasto neustálenými) komponenty (valóságos
aranybánya – doslova: skuteèný zlatý dùl).

V textech J. Patoèky k zamyšlení nad touto otázkou mohou po-
slouûit pøíklady, jako:

(1–6) sebedùmyslnìjší pokus
(2–11) Klausùv mimozemšt’anský výlev

(3–4) ûe [...] má [...] pouhopouhou stovku
(3–12) Koneckoncù kdyû [...]
(3–13) Lidovci ale mají urèité lavírování v povahopise
(4–4) kdo z vás by chtìl dìlat panèelku?
(4–5) reformou, ale ta, aè mínìna sebelépe
(4–8) To je jistì úctyhodné [...]
(5–1) jsou plná srdceryvných vzpomínek na [...]
(6–5) v trièku s duchaprostým nápisem
(6–7) sebezdvoøilejšího cizince
(6–14) A existuje ještì jedno zavrûeníhodnìjší stanovisko, neû [...]
(7–4) prostøednictvím lûi-vìdeckého institutu

Od srdceryvných vzpomínek mùûeme pøejít k otázce ú l o h y m e -
t a f o r i z a c e v procesu idiomatizace slovních spojení. Snad je
vhodné zde upozornit studenty, ûe kontinuita pøechodu od tzv. „vol-
ných slovních spojení” (jeû podle názoru Fr. Èermáka v jazyce vùbec
neexistují) pøes kolokace a kvazifrazémy k metaforickým idiomùm
pøedpokládá i velké pásmo metaforicky uûitých lexémù, mimo jiné
sloves, jejichû sémantika se zakládá na metafoøe. V našem materiálu
to ilustrují následující pøípady verbálních metafor:

(1–2) [...] zpravodajsky neutrální tón [...] se zvolna uhnizïuje v mediích
(3–1) [...] ostudu [...], na kterou [...] doplácí
(3–5) [...] a nakonec se snaûí vydyndat slevu
(7–6) [...] i hlavy státù papouškují (nìco)
(7–10) [...] do nìjû èeská spoleènost dnes upadá
(8–2) (V diskusi) [...] se zahnizïuje názor, ûe [...]
(9–12) [...] budou èinovníci dál [...] høímat o [...]
(10–11) [...] a jak na snahu všechno ututlat ona øádná pracovnice doplácí!
(9–16) jak hlasùm dopøát sluchu
(10–9) Pøestala mít chuÙ nechat si otravovat ûivot za [...]

Za všechny další typy metafor uvedeme zde ještì jen pár pøíkladù
na netypická adjektiva stojící nejèastìji v úloze atributu substantiva:

(1–8) [...] snaha provázená [...] pošetilou nadìjí
(2–15) [...] jeû zvlèilý nadnárodní kapitál
(3–3) ZjišÙuje, ûe stojí nebat’ovských sto jedna korun [...]
(3–15) Pøi tomto šaškovském trendu [...]
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(3–16) [...] dalším z øetìzce jepièích pokusù
(3–19) [...] menšinová vláda tak bude muset být velmi krotká.
(8–4) [...] obsazení této funkce bezbarvým òoumou
(10–1) […] s ûeleznou pravidelností

Metafory víceslovné a ustálené (ale ne lexikální), nebo jen do jisté
míry ustálené, se stávají v jazyku novináøù nezbytným prostøedkem
textotvorby. Ilustrujme to pøíklady:

(1–13) [...] vìzni hnijí zaûiva
(2–1) [...] zpráva [...] zapadla
(2–7) [...] prezident sedí na své ûidli i díky [...]
(2–12) [...] aniû by si dala špetku práce se [...]
(3–6) Paroubek si v kùûi onoho obchodníka [...]
(3–20) [...] na jeho hlavu nepadnou (pøedèasné volby)
(5–3) [...] sen, který rozdrtila tamìjší americká loutka
(5–4) [...] který rozdrtily zdejší loutky sovìtské
(7–3) [...] uèinil z liberálního trhu osu spoleènosti
(8–1) [...] lidí, kteøí se otøásají ošklivostí
(8–7) Je realismus politických kupèíkù [...]
(8–11) (být) nejzranitelnìjším èlánkem (èeho)
(8–14) [...] co kdyby chtìl mìnit zatuchlé pomìry k lepšímu?
(9–10) jejû beze špetky studu odkládá [...].

Vznik metaforického pøesunu se dobøe vysvìtluje na pøíkladì mo-
delu neboli konceptu VÁLKA, který se realizuje napø. v metaforic-
kých spojeních:

(8–10) [...] z rozvahy nad rozloûením sil
(8–19) [...] aby vìdìl, ûe èestná prohra má mnohdy vìtší cenu neû upachtìné

vítìzství

Snad ještì vìtší prostor pro sledování metaforických procesù po-
skytuje další øada pøíkladù z textù J. Patoèky, kde autor uplatòuje roz-
manité p r o s t ø e d k y a k t u a l i z a c e. Tak vznikají metafory au-
torské, pøíleûitostné výrazy, které èasto cestou transformace známých
výrazù (i idiomù) nebo v návaznosti na precedentní texty, známé
reálie, pùsobí na ètenáøe novin jako prostøedky originální, jako meta-
fory neotøepané:

(3–14) [...] ilustrací [...] zpustlosti je Bursíkùv potìmkinovský nápad pojme-
novat [...]

(1–4) [...] Bushovi inûenýøi pravdy
(2–9) [...] tak Lidové Právo Dnes naloûilo s [...]
(5–2) [...] pøenecháme dojímavý patos Lidovému právu dnes
(2–15) [...] jeû zvlèilý nadnárodní kapitál uváûe na øetìz demokratické poli-

tiky
(2–16) Premiér má prý èelo odøené samým mnutím od vymýšlení
(3–8) [...] o míøe idealismu prosvìtlujícího útroby sociální demokracie [...]
(5–6) Pinochet a Husák jako provinèní muûi pro špinavou práci
(5–11) [...] provádìní revoluce sametovou [...] metodou
(7–8) [...] øeditelka, pracující jako tichý agent [...] korporace
(7–9) [...] souèást [...] ûivota v pøetváøce, ûivota »jakoby«
(8–15) [...] jak reinstaluje na Hradì klimatologa z Lysenkovy školy
(8–16) (Klaus – Topolánek – Èunek – Bursík) [...] skýtají obrázek ètveøice

zbìdovaných troseèníkù [...]
(9–2) Originalita [...] modrozelené vládní drzosti [...]
(9–5) (ODS) se chová jako socialistická milovnice silného státu

O k ø í d l e n á s l o v a, c i t á t y z precedentních textù (známá li-
terární díla, populární filmy, anekdoty atd.) se také stávají pramenem
frazeologizace a prostøedkem textové výstavby:

(1–18) (USA) jako hlavní strùjce všech vítìzství nad totalitarizmy
(6–3) Pøedseda vlády by drmolil cosi o sedmi stateèných
(10–6) [...] odpovìdìla jakoby z Jerevanu: „Není pravda, ûe [...]”
(7–11) [...] schopnosti bìûných lidí ûít v pravdì
(8–6) Realismus má dvì tváøe
(8–17) Jsou to vlastnì takoví èeští ètyøi mušketýøi: všichni za jednoho [...]

Zvláštní pozornost si zaslouûí problematika tzv. g r a m a t i c -
k ý c h f r a z é m ù, zpracovaných v èeské frazeologické škole jednak
teoreticky (napø. Èermák 2007, s. 308–325), jednak lexikograficky
v 2. dílu SÈFI. Mùûeme zde upozornit posluchaèe na to, ûe víceslovné
pøedloûky, èástice, spojky (a jinde i zájmena a èíslovky) tvoøí v tomto
dílu slovníku (výrazù neslovesných) velmi podstatnou èást frazeolo-
gického materiálu (je v nìm 4039 heslových jednotek IF a vedle toho
743 gramatických frazémù). Náš materiál ovšem neposkytuje moû-
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nost ilustrovat všechny typy gramatických frazémù, ale staèí k tomu,
abychom tuto specifickou a ve svìtì poøád ještì málo uznávanou ob-
last frazeologie , kterou F. Èermák zahrnuje do pøechodné oblasti kva-
zifrazémù a kvaziidiomù, nabídli pozornosti studentù pro její teoretic-
kou dùleûitost. Mùûeme to komentovat pøíklady, jako:

(1–20) [...] do znaèné míry
(4–3) [...] èím dál tím vìtší
(6–8) [...] nìkdy aû k nezaplacení uûiteènou [...]
(6–15) [...] v tomto pøípadì skrz naskrz pøíznivé
(8–3) [...] o zrušení úøadu prezidenta se vším všudy
(8–12) [...] která strpí ve svém èele (nìkoho)
(10–2) [...] den co den. Nebo pøesnìji noc co noc [...]
(10–4) [...] ponechá probíhat bok po boku

Velmi „bìûné a poèetné” k v a z i f r a z é m y nemetaforické pova-
hy (zvláštì v e r b o n o m i n á l n í k o l o k a c e typu V – S a b s t r:
funkèní sloveso s abstraktním substantivem) se staly v posledních de-
setiletích objektem zvláštní pozornosti lingvistù a frazeologù pro je-
jich praktický význam (v lexikografické praxi) a pro teoretickou dù-
leûitost výzkumu lexikální kombinatoriky, revize našich pøedstav
o aspektech syntagmatických. Výzkum kolokací je dnes tìsnì vázán
na metody korpusové lingvistiky, která umoûòuje práci s velkými ob-
jemy jazykových dat. Proto na rozdíl od vzorové studie F. Èermáka ve
frazeologickém semináøi je nadmíru dùleûité upozornit posluchaèe na
hojný výskyt kolokací v publicistickém textu, vyuûít takových pøíkla-
dù pro vysvìtlení „fenoménu vázaného významu” (výraz ruské fraze-
oloûky V. N. Telija). Je tu na místì upozornit studenty i na zpùsob
zpracování verbonominálních kolokací ve SÈFI (3. díl, Výrazy slo-
vesné), kde pro tyto kvazifrazémy èeskými frazeology byl vypraco-
ván speciální typ slovníkového hesla. Kdyû zhodnotíme i statistické
údaje (3. díl SÈFI obsahuje 9 976 hesel s verbálními idiomy a skoro 10
000 – tedy pùlku objemu celého slovníku – verbálních kolokací), po-
skytneme posluchaèùm moûnost se zamyslet nad kardinálními problé-
my souvislosti paradigmatiky a syntagmatiky lexikonu, vztahù jazyka

pravidelného a nepravidelného. Tento pøístup zde vyûaduje i delší ci-
taci z Fr. Èermáka:

Dnes je stále jasnìjší, ûe velká èást našich textù a promluv není generovaná ve
smyslu plnì originálních produktù svých autorù a mluvèích, lidé tak kreativní zase
nejsou, a ûe texty jsou do znaèné míry prefabrikované, vyuûívající vhodných a uû

hotových kombinací, frazémù aj. [...] V koneèném smyslu pùjde i o zpøesnìní našeho
vnímání rozhraní parole a langue (Èermák 2007, s. 8).

Na pozadí tìchto úvah nabídneme studentùm analýzu následují-
cích pøíkladù z textù J. Patoèky:

(1–3) [...] zbaven své funkce
(1–9) [...] zpráva pøipoutala mnohem ménì pozornosti
(1–10) [...] drûí hladovku na protest
(1–16) [...] ztrácí chut’ k jídlu
(1–14) Kdyû se èlovìku dává najevo
(1–17) (nìco) promìòuje pomìry
(2–2) [...] stojí za to (reprodukovat zprávu)
(2–4) (nynìjší èeský prezident) [...] patrnì dostal vztek
(2–8) [...] se není pøíliš co divit
(2–14) [...] (oficiální politika) se propracovala k závìru
(3–9) [...] si není tøeba dìlat mnoho iluzí
(3–17) Èas bude pracovat pro sociální demokracii [...]
(3–18) [...] a hrozba [...] nepøestane viset
(4–7) [...] která by pozornost nás [...]. nemìla odvádìt od [...]
(5–9) (se) vymaòovaly z koloniální nadvlády
(5–12) [...] jsou [...] odsouzeni k neúspìchu
(5–13) V tom snad tkví i pøíèina, [...]
(5–14) [...] v sobì nese údìl
(6–16) [...] povede ke katastrofálním dùsledkùm
(6–17) [...] které by mohly katastrofu odvrátit
(7–2) [...] nebudou [...] dìlat z nich senzace
(7–7) Klíèová politická otázka dneška tudíû zní [...]
(8–8) [...] v klíèových politických tématech
(8–18) (Klausa) vymìnit nìkým, kdo by nebyl pro ostudu [...]
(9–1) Pokud by bylo po jejich vùli [...]
(9–3) [...] ticho, které se prozatím rozhostilo nad [...]
(9–4) [...] který si jindy nenechá ujít jedinou pøíleûitost
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(9–8) Pøímo hrobové ticho k vìci panuje v ODS
(10–8) [...] si odnesla dùleûité ûivotní pouèení

Dospìli jsme ve svém pøehledu rùzných typù jednotek IF k o b l a -
s t i c e n t r á l n í, k frazémùm a idiomùm, které nejen intuitivnì,
nýbrû i za pomoci frazeologického slovníku mùûeme bezpeènì identi-
fikovat v textech novinových úvodníkù. Na základì materiálu tohoto
jádra IF lze studentùm nabídnout více moûností: evidentní je vyhledá-
vání dotyèného výrazu ve SÈFI (dnes jiû ve všech 4 dílech vèetnì
i frazémù vìtné povahy, idiomù propozièních). Toto porovnání pøíkla-
dù z textù se slovníkovými hesly dává prostor pro objasnìní dalších
závaûných otázek a postupù v práci s jednotkami IF. Je to pøedevším
urèování struktur jednotek (verbální, neslovesné aû vìtné atd.), sledo-
vání textových aktualizací, variant a transformací, aû nakonec pokus
o samostatnou analýzu sémantických a pragmatických charakteristik
dotyèného výrazu, tedy jednotky IF. Pøi práci s uzavøeným textovým
korpusem (úhrn úvodníkù) na pozadí výše uvedeného pøehledu jedno-
tek periferní aû pøechodné povahy bude i pro posluchaèe nápadný ten
fakt, ûe jádro frazeologie je v textech tohoto druhu zastoupeno mno-
hem slabìji, neû døíve uvedené typy kvazifrazémové a okrajové. (Bu-
de tu nutná korekce našich statistik – srov. pùvodní úvahy o zastoupe-
ní jednotek IF v textech J. Patoèky.) Pro snadnou identifikaci idiomù
ve SÈFI uvádíme za výrazem v závorce èíslo dílu a stránku:

(1–21) [...] mluvit o dvojím metru a západním pokrytectví
(3–21) [...] a trumfy v rukou pak bude drûet on
(6–4) [...] aniû by mìl zbla ponìtí o [...]
(6–13) Kaûdoroènì v tìchto daòových parametrech pøitáhnout šrouby
(9–17) [...] zuby nehty se drûet dnešní [...] koalice
(9–9) [...] konzervativní ideologické floskule jsou pro ODS fíkový list
(4–4) Ruku na srdce, kdo z vás by chtìl dìlat panèelku?

Ale tìûištì samostatné práce studentù s materiálem tu bude ovšem
v jiném: vyhledávání ve slovníku mùûe mít i negativní výsledek, tedy
odhadnutý v textech odhadnutý idiom se tam buï nenajde, neboli zpù-
sob jeho slovníkové fixace je odlišný. Napøíklad, v textech J. Patoèky
nominální idiom mrtvé/hrobové ticho (není v základní variantì (mrtvé

ticho – zde mùûeme uvést i pojem frazeologické invarianty), nýbrû ve
formì:

(9–8) Pøímo hrobové ticho k vìci panuje v ODS
(9–14) Mrtvolné ticho v Bursíkovì Stranì [...]

Obdobnì je to i s textovými variantami:

(2–5) Naposled jsem nevìøil vlastním uším (nevìøit vlastním oèím)

nebo

(10–7) [...] pøivádìt politiky do úzkých – (zahnat nìkoho do úzkých)

Ponìkud odlišným pøípadem snad jiû autorské transformace bude
pøíklad s idiomem Otec národa, Otec vlasti, který u J. Patoèky se obje-
vuje ve formì:

(8–13) Otec strany (Èunek), v jejíchû základech [...]

Rozpoznání idiomù v textech však se nikdy neomezuje na identifi-
kaci toho, co je ve slovnících (podle F. Èermáka: slovník je umìní
moûného). Proto je nutné zkoumat i pøíklady, které pøes svou jasnou
frazeologickou povahu a centrální postavení v jádru IF slovník (tady
SÈFI) neobsahuje, napøíklad:

(1–15) [...] a podobnì teprve aû skonèí válka proti teroru, jinak øeèeno, aû

naprší a uschne
(1–19) [...] diktátoøi si mnou ruce
(2–3) (EU se rozhodla) hodit záchranný provaz lidem
(3–2) [...] nechává [...] ve vlastních št’ávách smaûit (nìkoho)
(7–5) Ale v banánových republikách, jako je Uganda èi Èeská republika [...]

Pro zpracování podobných pøíkladù je nezamìnitelná práce s kor-
pusem, v našem pøípadì s podkorpusem SYN2005 v ÈNK. Pøíklad, jako:

(9–7) [...] mùûe jedince drûet pìknì pod krkem

poskytne pøíle�itost jednak uvést èasto a� zneu�ívanou problematiku
somatických frazémù na správnou míru (mimo jiné i srovnáním naše-
ho pøíkladu se slovníkovým materiálem, kde student hned dostane
pøehled o fungování substantiva krk ve více ne� 40 frazémech: SÈFI
372), jednak vyzkoušet práci s korpusovými konkordancemi a statisti-
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kami. (Pro nedostatek místa tu ovšem podrobnosti rozboru dnešního
úzu frazému drûet pod krkem na materiálu korpusu opustíme.)

M í s t o z á v ì r u uvedeme však znovu citaci z práce F. Èermáka,
ve které upozoròuje jak na moûnosti, tak i na nebezpeèí pøi hledání
jednotek IF v korpusu:

V tomto smyslu je autor pøesvìdèen o tom, ûe ûádná èistá a slepá automatická
metoda frazémy objevující neexistuje a bez ovìøené pøedchozí teorie ani není moûná
[…]. Vlastní identifikace však pak bude záleûet na lingvistovi a také na tom, jakou
teorii k tomu pouûije […]. S ohledem na škálovitou povahu získaných výsledkù
naskýtá se tu i bohatá moûnost zkoumat i široké pole pøechodných jevù, které sahají
od individuálních metafor k frazémùm, od frazémù k termínùm a propriím a od
frazémù k bìûným kolokacím. A zøejmì jen na základì takovéhoto pøístupu, který
pojme obrovská a objektivní data, se dají hledat i kritéria pro odlišení frazému od
nefrazému (Èermák 2007:201–209).

Studijní cesta tímto „širokým polem” èeské frazeologie pomocí
i tak nevelikého, ale ûivého materiálu novinových úvodníkù, jaký jsme
rozebrali v našem pøíspìvku, pomùûe studentùm-bohemistùm lépe
ovìøit jejich teoretické a praktické znalosti.
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Pøíloha

1. O muèení (XVII/ 11 � 13.03.2006) (téma: Guantanámo)
(1) ... poru�ována lidská práva

(2) ... zpravodajsky neutrální tón ... se zvolna uhnizïuje v mediích
(3) ... zbaven své funkce
(4) ... Bushovi inûenýøi pravdy
(5) ... protipólem sesouvajících se newyorských dvojèat
(6) ... sebedùmyslnìj�í pokus
(7) ... minimalizovat �kody
(8) ... snaha provázená ... po�etilou nadìjí
(9) ... zpráva pøipoutalamnohem ménì pozornosti
(10) ... drûí hladovku na protest
(11) ... bez skutkového zdùvodnìní
(12) ... bezpøíkladnì necharakterní pozici Spojených státù
(13) ... vìzni hnijí zaûiva
(14) Kdyû se èlovìku dává najevo
(15) ... a podobnì teprve aû skonèí válka proti teroru, jinak øeèeno, aû napr�í a uschne
(16) ... ztrácí chut� k jídlu
(17) (nìco) promìòuje pomìry
(18) (USA) jako hlavní strùjce v�ech vítìzství nad totalitarizmy
(19) ... diktátoøi si mnou ruce
(20) ... do znaèné míry
(21) ... mluvit o dvojím metru a západním pokrytectví.
2. �pidla na Hrad! (XVII/12 � 20.03.2006) (téma: EU � èeská vnitøní politika)
(1) ... zpráva ... zapadla.
(2) ... stojí za to (reprodukovat zprávu)
(3) (EU se rozhodla) hodit záchranný provaz lidem
(4) (nynìj�í èeský prezident) ... patrnì dostal vztek
(5) Naposled jsem nevìøil vlastním u�ím
(6) ... co za nì uzavøeli ti nahoøe.
(7) ... prezident sedí na své ûidli i díky ...
(8) ... se není pøíli� co divit.
(9) ... tak Lidové Právo Dnes naloûilo s ...
(10) ... nynìj�í zahranièní hanbou na�í republiky.
(11) ... Klausùv mimozem�t�anský výlev
(12) ... aniû by si dala �petku práce se ...
(13) ... bod napìtí
(14) ... (oficiální politika) se propracovala k závìru
(15) ... jeû zvlèilý nadnárodní kapital uváûe na øetìz demokratické politiky.
(16) Premiér má prý èelo odøené samým mnutím od vymý�lení ...
3. Kdo si poèká ... (XVII/31 � 31.07.2006) (téma: vnitøní politika)
(1) ... ostudu .., na kterou ... doplácí.
(2) ... nechává ... ve vlastních �t�ávách smaûit (nìkoho)
(3) Zji�Ùuje, ûe stojí nebat�ovských sto jedna korun ...
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(4) ... ûe ...má ... pouhopouhou stovku.
(5) ... a nakonec se snaûí vydyndat slevu
(6) Paroubek si v kùûi onoho obchodníka ...
(7) ... ideologie trhu bez pøívlastkù
(8) ... o míøe idealismu prosvìtlujícího útroby sociální demokracie ...
(9) ... si není tøeba dìlat mnoho iluzí.
(10) Poctivì vzato ani lidovci nejsou ...
(11) ... nejsou osudovì pøedurèeni
(12) Koneckoncù kdyû ...
(13) Lidovci ale mají urèité lavírování v povahopise.
(14) ... ilustrací ... zpustlosti je Bursíkùv potìmkinovský nápad pojmenovat ...
(15) Pøi tomto �a�kovském trendu ...
(16) ...dal�ím z øetìzce jepièích pokusù
(17) Èas bude pracovat pro sociální demokracii ...
(18) ... a hrozba ... nepøestane viset.
(19) ... men�inová vláda tak bude muset být velmi krotká.
(20) ... na jeho hlavu nepadnou (pøedèasné volby).
(21) � a trumfy v rukou pak bude drûet on.
4. �kola volá (XVII/36 � 4.09.2006) (téma: èeské �kolství)
(1) ... neuèí dìlat si svùj vlastní obrázek o svìtì
(2) ... v dny nazývané v�edními
(3) ... èím dál tím vìt�í
(4) Ruku na srdce, kdo z vás by chtìl dìlat panèelku?
(5) ...reformou, ale ta, aè mínìna sebelépe
(6) ... nezpochybòovaný cíl
(7) ...která by pozornost nás .... nemìla odvádìt od ...
(8) To je jistì úctyhodné ...
(9) ... rozvoje lidských zdrojù
5. Výroèí (XVII/37 � 11.09.2006) (téma: 11. záøí 2001)
(1) ... jsou plná srdceryvných vzpomínek na ...
(2) ...pøenecháme dojímavý patos Lidovému právu dnes
(3) ... sen, který rozdrtila tamìj�í americká loutka
(4) ... který rozdrtily zdìj�í loutky sovìtské.
(5) ... ve studené válce
(6) Pinochet a Husák jako provinèní muûi pro �pinavou práci
(7) (Gándhího) hnutí nenásilného odporu
(8) Je vysoce pravdìpodobné, ûe ...
(9) (se) vymaòovaly z koloniální nadvlády
(10) ... hnutí za obèanská a lidská práva èernochù
(11) ... provadìní revoluce sametovou ... metodou.
(12) ... jsou ... odsouzeni k neúspìchu.

(13) V tom snad tkví i pøíèina, ...
(14) ... v sobì nese údìl
(15) vìt�ina tzv. tøetího svìta
(16) ... obraz demolovaných dvojèat
6. Zmìna klimatu (XVII/50 � 11.12.2006)
(1) ... zdìj�ích pomìrù zhola neznalý cizinec
(2) ... kaûdým coulem
(3) Pøedseda vlády by drmolil cosi o sedmi stateèných
(4) ... aniû by mìl zbla ponìtí o ...
(5) ...v trièku s duchaprostým nápisem
(6) ... i cosi odpøedná�el
(7) ... sebezdvoøilej�ího cizince
(8) ... nìkdy aû k nezaplacení uûiteènou ...
(9) ... problém, nad nìjû dnes zøejmì není vìt�ího.
(10) ... produkce skleníkových plynù
(11) ... normy pro pasivní domy
(12) ... daòovými úlevami
(13) Kaûdoroènì v tìchto daòových parametrech pøitáhnout �rouby.
(14) A existuje je�tì jedno zavrûeníhodnìj�í stanovisko, neû ...
(15) ... v tomto pøípadì skrz naskrz pøíznivé.
(16) ... povede ke katastrofálním dùsledkùm
(17) ... které by mohly katastrofu odvrátit.
7. Horko a pravda (XVIII/7 � 12.02.2007) (téma: klimatické zmìny a politika)
(1) ... hrozil rychlý konec svìta
(2) ... nebudou ... dìlat z nich senzace
(3) ... uèinil z liberálního trhu osu spoleènosti
(4) ... prostøednictvím lûi-vìdeckého institutu
(5) Ale v banánových republikách, jako je Uganda èi Èeská republika ...
(6) ... i hlavy státù papou�kují (nìco)
(7) Klíèová politická otázka dne�ka tudíû zní ...
(8) ... øeditelka, pracující jako tichý agent ... korporace
(9) ... ...souèást ... ûivota v pøetváøce, ûivota �jakoby�
(10) ... do nìjû èeská spoleènost dnes upadá.
(11) ... schopnosti bìûných lidí ûít v pravdì.

8. Nikoli ne-Klaus, nýbrû anti-Klaus (XVIII/31 � 30.07.2007) (téma: vnitøní politika)
(1) ... lidí, kteøí se otøásají o�klivostí
(2) (V diskusi) ... se zahnizïuje názor, ûe ...
(3) ... o zru�ení úøadu prezidenta se v�ím v�udy.
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(4) ... obsazení této funkce bezbarvým òoumou
(5) ... které se de facto navrhuje
(6) Realismus má dvì tváøe.
(7) Je realismus politických kupèíkù ...
(8) ... v klíèových politických tématech
(9) ... aû po otázku otázek, kterou je ...
(10) ... z rozvahy nad rozloûením sil
(11) ... nejzranitelnìj�ím èlánkem (èeho)
(12) ... která strpí ve svém èele XY
(13) Otec strany (Èunek), v jejíchû základech ...
(14) ... co kdyby chtìl mìnit zatuchlé pomìry k lep�ímu?
(15) ... jak reinstaluje na Hradì klimatologa z Lysenkovy �koly.
(16) (Klaus � Topolánek � Èunek � Bursík) ... skýtají obrázek ètveøice zbìdovaných

troseèníkù ...
(17) Jsou to vlastnì takoví èe�tí ètyøi mu�ketýøi: v�ichni za jednoho ...
(18) (Klausa) vymìnit nìkým, kdo by nebyl pro ostudu ...
(19) ... aby vìdìl, ûe èestná prohra má mnohdy vìt�í cenu neû upachtìné vítìzství.
9.Mlèení o vyvlastòování (XVIII/33 � 13.08.2007)
(1) Pokud by bylo po jejich vùli ...
(2) Originalita ... modrozelené vládní drzosti ...
(3) ... ticho, které se prozatím rozhostilo nad ...
(4) ... který si jindy nenechá ujít jedinou pøíleûitost
(5) (ODS) se chová jako socialistická milovnice silného státu
(6) ... v celé øadì ohledù
(7) ... mùûe jedince drûet pìknì pod krkem
(8) Pøímo hrobové ticho k vìci panuje v ODS.
(9) ... konzervativní ideologické floskule jsou pro ODS fíkový list,
(10) jejû beze �petky studu odkládá ...
(11) v naplnìní ... hmotných zájmù
(12) ... budou èinovníci dál ... høímat o ...
(13) Tím hùø pro vás.
(14)Mrtvolné ticho v Bursíkovì Stranì
(15) ... týden co týden prokazuje
(16) jak hlasùm dopøát sluchu.
(17) .... zuby nehty se drûet dne�ní .... Koalice.

10. Nech mi nehovoria (XIX/2 � 7.01.2008) (téma: Ivan Hoffman)
(1) � s ûeleznou pravidelností
(2) � den co den. Nebo pøesnìji noc co noc�
(3) ... z hlediska veøejného zájmu
(4) ... ponechá probíhat bok po boku

(5) ... jsou ... nejvìt�ím novináøským dílem polistopadové éry
(6) ... odpovìdìla jakoby z Jerevanu: �Není pravda, ûe ...�
(7) ... pøivádìt politiky do úzkých
(8) ... odnesla dùleûité ûivotní pouèení
(9) Pøestala mít chuÙ nechat si otravovat ûivot za ...
(10) ... svou ûivotní drahou
(11) ... a jak na snahu v�echno ututlat ona øádná pracovnice doplácí!
(12) ... redakci .., zahnanou do virtuálního exilu
(13) ... by stav roku 1968 za ten dne�ní vymìnila bez zaváhání
(14) Vìci ov�em jsou vûdy v pohybu.

Summary

At 1996 the founder of Czech theory of phraseology František Èermák has
published his paper Idioms in Newspaper Editorials. Editorials have been analysed
for the distribution of idioms in sentences, for structural types of idioms, variations of
them and pragmatic expressions. This present report is an attempt of analysis the
editorials of Jakub Patoèka, former chief of Literární noviny between 2006 and 2008.
In my paper I discuss the problem of the idiom usage in topics, but my main gool is to
show how the students on seminars of phraseology can identify idioms in texts, and
study the different working methods. An another problem is how to apply a procedure
for the recognition of idioms in text in the case of a large corpus, such as Czech
National Corpus.
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