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Amr SHA TU RY

Káhira, Egypt

Problémy překládání egyptologických termínů
z arabštiny do češtiny

V sou vi s lo sti s překládáním egyptologických termínů z arabštiny
do češtiny, jsem se uja s nil, že česká ter mi no lo gie zažila v poslední
době velký roz voj ve všech ob la stech. Mne zajímá především ob last
turistického ru chu; ta se začala rozvíjet především po pádu totalitního
režimu. Češi předtím měli jen ve l mi ome ze nou možnost ce sto vat. Od
90. let začali Češi ce sto vat po světě, poznávat jiné země a se z na mo vat
se s jinými civi li za ce mi a ku l tu ra mi. Jed nou z těchto zemí, po které
Češi toužili, byl Egypt, pro tože každý Čech se od dětství učí o sta ro-
věkém Egyptě a o egyptské ci vi li za ci. V České re pu b li ce vychází celá
řada knih, studií a publikací o egyptských památkách, aby čeští turisté
měli k di spo zi ci průvodce, které jim po mo hou vytvořit si představu
o Egyptě a o tom, co tam na ně mo hlo čekat. Díky to mu dnes exi stu je
téměř pro každý arabský termín, týkající se egyptských památek,
český překlad.

Vzhle dem k to mu, že ne jen znám hodně lidí, kteří pracují v ob la sti
turistického ru chu, ale mnohé průvodce jsem vyškolil, všiml jsem si,
že jim dělá potíže překládání některých termínů z arabštiny do češtiny. 
Ten, kdo překládá ty to termíny, musí v prvé řadě správně rozumět je -
jich významům v arabštině. Při je jich překladu do češtiny se ocitá před 
dalším problémem, to tiž že český posluchač jim také nerozumí, pro -
tože jsou pro něj nové a nezvyklé. Pro to musí být překladatel scho pen
česky po dat jednoduché vysvětlení těchto termínů. A to je možné jen
v případě, že překladatel zvládá ne je nom oba ja zy ky, ale zná také
dobře obě ku l tu ry.

Výsledkem mého dlouholetého zájmu o tu to pro ble ma ti ku je něko- 
lik následujících poznatků, které musí překladatel brát v úvahu, aby
byl je ho překlad srozumitelný a obsahově správný:

1. Některé termíny se mohou překládat do češtiny bez vysvětlení,
protože jsou pro českého posluchače známé a obvyklé, např.: bůh,
bohyně, socha, sousoší, chrám, mu mi fi ka ce, mumie, sloup atd.

2. Pro některé termíny stačí jenom uvádět jejich mezinárodní ek vi va -
lent nebo jednoduché nikoliv podobné vysvětlení, např.: pylon
(průčelí chrámu), lotos (lotosový květ), papyrus (papír, který se
vyrábí z papyrusové ro st li ny), hie ro gly fy (staroegyptské písmo),
sarkofág (kamenná rakev), Ra mes se um (chrám Ra m se se II.), slou-
pová síň (sál, kde jsou sloupy) atd.

3. Některé termíny musí překladatel podrobně vysvětlovat, ale nejdří-
ve musí on sám vědět, co znamenají, např.: údolní chrám – chrám,
který ležel v údolí přímo u koryta Nilu a v kterém probíhala mu mi -
fi ka ce zemřelého; zádušní chrám – chrám, který ležel hned u hrob-
ky nebo u py ra mi dy a probíhaly v něm obřady před uložením mu-
mie do pohřební komory. Platí to také pro následující termíny:
obelisk, nedokončený obelisk, vzestupná cesta, rosetská deska, klet- 
ba faraónů, kartuše atd. 

4. Další problém, který musí překladatel řešit, je problém rodu. Je
samozřejmé, že některá slova mající v arabštině rod mužský, mají
v češtině rod ženský a naopak, např. slova židle, kniha, tužka, liška,
myš atd. mají v arabštině rod mužský a slova, např. stůl, strom, sešit, 
pokoj, koberec atd. mají v arabštině rod ženský. Někdy je rozdíl
v rodu nezvyklý a proti logice, např. slovo SFINGA, to je v češtině
ženského rodu, ale v arabštině rodu mužského. Když překladatel
nebo průvodce vysvětluje českému posluchači, že sfinga má v arab- 
štině rod mužský a jmenuje se Abú Hawl neboli Otec hrůzy a že tato
socha má rysy fa ra ó na Che fre na, který nechal po sta vit druhou py ra -
mi du, před kterou se sfinga nachází, posluchač se diví, proč má tedy 
v češtině ženský rod? Překladatel nebo průvodce mu musí vysvětlit, 
že je to slovo řeckého původu (sfinx), které se dostalo z řečtiny do
češtiny. Toto slovo mělo v řečtině ženský rod, protože staří Řekové
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měli bohyni, která byla považována za bohyni pravdy a byla
zobrazována v podobě okřídlené ženy se lvím tělem. Staří Řekové
spo jo va li egy p t skou sfingu s tímto mýtem o bohyni pravdy a od té
doby má slovo sfinga ženský rod.

5. V češtině někdy používáme několik překladů pro je den arabský
termín, např. sa la iat na rmar, je to v četině buď Na rma ro va de ska
ne bo Na rma ro va pa le ta ne bo Na ra ma ro va stéla; mar kib aš-šams:
sluneční bárka ne bo sluneční loď; kors aš-šams: sluneční kotouč
ne bo sluneční disk atd.

6. Dále si všimneme toho, že čeština dává přednost stručnému vy-
jadřování, a proto, to co vyjadřujeme v arabštině více slovy, vyjad-
řuje se v češtině pouze jedním slovem, např.: timthál mu z da waž
‘sousoší’, ti m t hal dachm ‘kolos’, kods al -a k das ‘svatostánek’,
awany ka no bi ja ‘kanily’, hagar geery ‘vápenec’, jukadim al-kara-
bín ‘obětovat’, korsy al-arš ‘trůn’ atd.

7. Někdy se setkáváme i s tím, že český překlad je přesnější než pů-
vodní arabský termín. Např. český termín: Alej sfing vyjadřuje přes- 
něji skutečnost než arabský termín: tarik al-kibaš – alej beranů.
Alej sfing má dvě části, první část se nachází před luxorským chrá-
mem a tvoří ji sfingy s lidskými hlavami a druhá se nachází před
karnackým chrámem a tvoří ji sfingy s beraními hlavami. Čeština
proto používá dva termíny: alej sfing s lidskými hlavami a alej sfing
s beraními hlavami, kdežto arabština používá jen jeden termín:
tarik al-kibaš (alej beranů) pro obě části aleje.

     Také pro arabské termíny: ad -da w la al - ka di ma, ad -da w la al -
 wu sta, ad -da w la al- ha di t ha se v češtině používá vystižnější ozna-
čení: stará říše, střední říše a nová říše, neboť arabské slovo ad -
-daw la znamená ‘stát’, což by nebyl vhodný překlad. Rovněž pou-
žívání termínu dy na stie (první dy na stie, druhá dy na stie atd.) je vý-
stižnější než doslovný překlad arabského slova usra – rodina,
protože je zde míněna královská rodina. Arabština také používá
slovo timthál ‘socha’ bez ohledu na to, jestli se jedná o velkou
sochu nebo malou sošku, kdežto čeština používá různé přesnější
termíny pro objasnění rozdílu mezi malými soškami a gigantickými 

sochami, např. v arabštině se říká timthálaj Memnon – Me mno no vy
sochy (tj. 18-metrové sochy v Luxoru) avšak čeština zde používá
termín Me mno no vy kolosy, což je podstatně přesnější, protože
slovo kolos správně vyjadřuje, že se jedná o ob ro v skou sochu. To
platí také pro další termíny, např. tabút ‘rakev’ nebo ‘sarkofág’.
V arabštině se používá jen slovo tabút, ať je to rakev nebo sarkofág,
ale čeština tyto dva termíny rozlišuje, je-li tabút chašabí (doslova
dřevěná rakev) používá se v češtině jenom slovo rakev a je-li to
tabút hagarí (doslova kamenná rakev), používá se v češtině slovo
sarkofág.

8. Některé termíny ponechává čeština (tak jak by ly uve de ny) v staro-
egyptském ja zy ce, pro tože začaly být známé ne je nom me zi odbor-
níky, ale také me zi la i c kou veřejností, např.: anch ‘klíč života’, was
‘železo’, džet, ka ‘duše’. V některých knihách se uvádí je nom, že
jde o amu le ty, např. Amu le ty anch, džet a was se často vyskytují
společně a symbolizují život, sta bi li tu a moc.

9. V českém překladu některých arabských termínů nechybí ani pou-
žívání obrazného vyjadřování ja ko výraz ob di vu a lásky k egypt-
ským pamatkám, např.: místo termínu karnacký chrám se občas
používá monumentální ko m p lex, místo velká sloupová síň v Ka r na -
ku sloupový les a místo Me mno no vy ko lo sy zpívající kámen ne bo
gigantické so chy atd.

10. Někdy při překládání egyptologických termínů do češtiny dochází
ke komickým situacím, např. když překládáme termín al - ba ka ra
Ha t hor – kráva Ha t hor ‘bohyně tan ce, hu d by a lásky’, zjistíme, že
se český posluchač diví použití slo va kráva a vyvolává to na je ho
tváři úsměv, pro tože slo vo kráva je v češtině jed na z nejhorších
nadávek pro ženu. Stejně tak se setkáme s opačnou situací, když
překládáme termín al - la bua Sa ch met – lvi ce Sa ch met ‘bohyně –
ochránkyně před ne mo ce mi’. Pro českého posluchače je normální,
když řekneme, že žena je lvi ce, do kon ce to po važuje za chválu, ale
v arabském prostředí je to úplně ji nak a zní to sko ro stejně ja ko
použití slo va kráva v češtině a možná ještě hůř.
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Ma rie HÁDKOVÁ

Ústí nad La bem

Čeština v ro li ja zy ka cizího – dvacetiletí po
Li sto pa du

Úvod

Li sto pad 1989 přinesl do živo ta naší společnosti výrazné změny.
Jed nou z nejnápadnějších je jistě všeobecně živější kon takt se
zahraničím. – Sametová re vo lu ce otevřela hra ni ce ne jen pro domácí
oby vate l st vo, které začalo hojně využívat možno sti cestování po ce-
lém světě a navazování osobních i pracovních kontaktů s nejrůzněj-
šími ci zin ci, zahraničními fi r ma mi, vzdělávacími in sti tu ce mi, ale i pro 
ci zin ce přicházející stu do vat, pra co vat či žít do České re pu b li ky.
Změny geopolitické si tu a ce v Evropě na počátku 90. let, v je jichž
výčtu ne l ze vy ne chat zapojení České re pu b li ky do komplexně pojaté
mezinárodní spolupráce, a to ne jen v rámci evropských stru ktur (ev -
ropské jazykové po li ti ky), přinesly pochopitelně nové úkoly i do ob la -
sti obo ru čeština ja ko cizí ja zyk a do praktické výuky češtiny pro ci zin -
ce v podobě potřebné re a kce na požada v ky pra xe, již se pokusíme
stručně po psat (Hádková 1997). 

90. léta – období proměny

Bezprostředně po ro ce 1989 se podstatně zvýšil počet cizinců, kte-
ří se na různé úrovni potřebovali naučit česky. Pro ti předcházejícímu
období se také změnila je jich skla d ba, a to ne jen národnostní, ale např. 
i věková. Dříve tvořili nejpočetnější sku pi nu stu den ti z tzv. roz vo jo-
vých zemí, přijíždějící se záměrem stu do vat v češtině medicínu či jiný
obor přednášený na našich vysokých školách. Už na kon ci 90. let je
však skla d ba cizinců zajímajících se o ku rzy češtiny mno hem pestřej-
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11. Některé egyptské termíny se běžně používají i mezi Čechy přene-
seně, např.: sfinga, mumie, hie ro gly fy, faraónská pomsta atd.:
– Mlčet ja ko sfin ga ‘nemluvit’,
– Vyschlý ja ko mu mie ‘moc hubený’,
– Hie ro gly fy na re ce p tu ‘nečitelný’,
– Do stat fa ra ón skou po mstu ‘mít průjem’.

Překladatel působící v ob la sti turistického ru chu musí brát v úva-
hu, že český tu ri sta je vzdělaný člověk a že většina Čechů má značné
zna lo sti o egyptských památkách. Je te dy nutné, aby byl na setkání
dobře připraven a neim pro vi zo val.

Na závěr bych chtěl kon sta to vat, že po kud má být překladatel egyp-
to lo gických termínů ve své práci úspěšný, musí:

a) ovládat dobře oba jazyky,
b) znát obě ku l tu ry,
c) po cho pit, co znamená každý termín a neuvádět jenom jeho doslov-

ný překlad,
d) mít bohatou slovní zásobu.

Literatura

Ali M. S., Al-Mathaf Al-Masrí (egyptské muzeum), Káhira 1999.
Shatury A., Arabsko-český, česko-arabský turistický slovník, Káhira 2006.
Verner M., Pyramidy – tajemství minulosti, Academia, Praha, 1997.

Summary

Author is dealing with the problem of trans la tion from Arabic to Czech. He’s con -
cen tra ting on trans la ting ter mi no lo gy from range of egy p to lo gy. Author em p ha si zes
that trans la tor should not only translate but also explain some trans la ted words. In this
case he should have good knowledge of both languages and both cultures. One of
trans la tion problems is dif fe ren ce of gram ma ti cal gender between Arabic and Czech,
for example Abú Hawl – masculine gender, sfinga – feminine gender.



ší. K zahraničním studentům získávajícím zna lost češtiny v ku rzech
jazykové a odborné přípravy pořádaných středisky Ústavu jazykové
a odborné přípravy (ÚJOP) a k zahraničním bohemistům, vzděláva-
ným především Ústavem bohemistických studií FF UK v Pra ze, ale
i v Brně, a k účastníkům letních škol slovanských studií, pořádaných
uni ve rzi ta mi v Pra ze, Brně a v Olo mo u ci, nově přibyli ci zin ci se záj-
mem o nabytí specifické komunikační kompeten ce v češtině. Šlo
(a stále jde) o zahraniční studenty-samoplátce, kteří si ce získávají od -
borné vysokoškolské vzdělání na některých českých vysokých ško-
lách v tzv. anglických pro gra mech, ale kteří potřebují ovládnout češti- 
nu na to lik, aby by li komunikativně úspěšní při uspokojování svých
každodenních potřeb v naší ze mi. V případě zahraničních stu den-
tů-mediků je navíc ovládnutí češtiny nutným předpokladem pro terén- 
ní pra xi, která tvoří součást pregraduálního i postgraduálního stu dia
většiny oborů, např. pro kli ni c kou pra xi – kon takt s českými pa cien ty,
te dy pro úspěšné stu dium ve vyšších ročnících medicíny (Hádková
1996). Je jich jazyková příprava se od 90. let už jen malým dílem koná
ve střediscích ÚJOP. Někteří fre k ven tan ti anglických programů (a je
jich většina) nastupují přímo do prvních ročníků vysokých škol, které
je mají vy ba vit i potřebnou znalostí češtiny. V 90. le tech však začali
do České re pu b li ky přijíždět na nejrůznější stáže i zahraniční stu den ti
(fi lo lo gic ky i nefi lolo gi c ky orientovaní), ne jen v rámci pro gra mu Era -
s mus (Hradilová – Svobodová 2009), ale i z USA, Ru ska, z Asie atd.,
kteří ob vy kle absolvují je den dva se me stry svého univerzitního stu dia
v zahraničí. I oni se během svého po by tu u nás potřebují seznámit
s češtinou, která je ja zy kem je jich vysokoškolského stu dia i každo-
denního po hy bu po jejím přirozeném území a kon ta ktu s nej ro z ma ni-
tějšími no si te li to ho to ja zy ka. Pro stu denty -ci zin ce je pro to nutné or -
ga ni zo vat krátkodobé intenzivní ku rzy češtiny, nejlépe přímo na
hostitelských fakultách. Některé vysoké školy si z to ho to důvodu zří-
di ly samostatná pracoviště, která zajišťují ja zy ko vou přípravu je jich
potenciálních zahraničních studentů1. 

Budování komunikační ko m pe ten ce u těchto cizinců je ovšem tře-
ba chápat v širších sou vi s lo stech je jich osobních cílů a akti vit, jež na
prvním místě představuje úspěšné oborové stu dium. Není pro je vem
neo cho ty učit se česky, preferují-li ti to stu den ti výuku směřující k vy -
ba ve no sti pro vedení odborného di sku rzu. Ne j de jim o tzv. základní
konverzační témata (volný čas, jídlo, pošta), ale o to, aby mo hli
rozvíjet své oborové zájmy četbou české odborné li te ra tu ry a ko mu ni-
kací s těmi českými odborníky, kteří neovládají některý z tzv. velkých
jazyků (angličtinu, němčinu, španělštinu, ruštinu či francouzštinu).
Důvodem je ovšem i to, že ti to ci zin ci sa mi ne vždy ovládají některý
ze zmiňovaných jazyků na takové úrovni, aby v něm mo hli vést od -
borný di skurz, či ovládají jiný ja zyk než onen český odborník (např.
stu den ti ze Španělska, z Tu re cka ne bo ze zemí bývalého Sovětského
sva zu ne vždy komunikují an gli c ky, te dy v českých vědeckých kru-
zích nejčastějším ja zy kem mezinárodní ko mu ni ka ce). 

Vy ba vit stu den ta pro vedení odborného di sku rzu v cizím ja zy ce
představuje ve l mi specifický cíl cizojazyčné výuky, který kla de na
vyučujícího odlišné požada v ky ve srovnání s profesní kompetencí
učitele cizího ja zy ka, je hož výuka se odborného sty lu ne do t k ne. Od-
lišnosti vyplývají z požadavků, jež jsou na ten to styl kla de ny. Ve výu-
ce češtiny pro ci zin ce (ale i ve výuce jiných vy so ce flexivních jazyků
ja ko jazyků cizích) je si tu a ce ztížena do pa dem způsobu or ga ni za ce
jazykového materiálu při vytváření te x tu na pod oby slov, je jich po lo -
hu ve větě atd. Jsou to právě flexí pozměněné slovníkové pod oby
většiny českých slov, které jsou zce la překvapivé pro ci zin ce, je hož
mateřština je ja zyk izolačního ty pu a v je hož pre kon ce p tu fungování
jazykového systému takové proměny a je jich do pa dy na or ga ni za ci
jazykového materiálu a na porozumění ob sa hu sdělení očekávány ne j -
sou. Na druhé straně ti mluvčí, v je jichž mateřštině jsou změny
vyvolané flexí časté, reflektují ve svém pre kon ce p tu ry chlo sti po stup-
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v Li be r ci. Podobnými pro gra my (např. v rámci kurzů celoživotního vzdělávání či
v rámci bohemistických kateder) disponují od 90. let i další uni ve rzi ty. Za všechny
jme nu j me Ma sa ry ko vu uni ve rzi tu v Brně, Uni ve rzi tu Palackého v Olo mo u ci, Uni -
ve rzi tu Jana Evan ge li sty Purkyně v Ústí nad Labem.

1 V 90. letech a na přelomu tisíciletí byla taková pracoviště např. na Ostravské
univerzitě v Ostravě, na Západočeské univerzitě v Plzni, na Technické univerzitě



ného nabývání komunikační ko m pe ten ce ve flexivním ja zy ce právě
ty to je vy ja ko zce la bezproblémové, což může mít pro ko mu ni ka ci
(a zejména odborný di skurz) zce la fatální následky. Jinými slo vy,
podcení systémovost jazykové přípravy.

Ne l ze na to m to místě nepo z na me nat, že nejspecifičtějším úkolem
bo he mi sti ky zkoumající „češtinu z druhé stra ny” a úkolem do sud ne -
vyřešeným zůstává vymezení ku ri ku la (sy la bu češtiny) pro výše ana -
lyzo va nou sku pi nu studentů, a to ne jen pro me di ky z anglických pro-
gramů (Hádková 1996), ale např. i pro ci zin ce – stu den ty uměleckých
oborů (např. ani ma ce, režie, herectví), ci zin ce – ze zemí bývalého So-
větského sva zu, kteří se chtějí vzdělávat v EU v ty po lo gic ky, areálově
i ge ne ti c ky blízkém slovanském ja zy ce, tj. v češtině, ci zin ce na vý-
měnných po by tech organizovaných pro gra my Era s mus (EILC ku rzy
apod.). Ta to výuka, i když s obdobnými a dobře srovnatelnými cíli,
není a ne by la nazírána ja ko jednotná a společně řešitelná. Uvedené
skutečnosti se projevují jed nak národnostně asymetrickým zájmem
o stu dium v českém ja zy ce (zvyšuje se počet cizinců-rodilých uživa te- 
lů slovanského ja zy ka) a jed nak sna hou uni ve rzit a vysokých škol sní-
žit požada v ky kladené na vstupní úroveň zna lo sti češtiny.

K novým zájemcům o ku rzy češtiny pro ci zin ce (především in ter-
nátní letní školy) patřila v 90. le tech také první vl na potomků emi gran- 
tů (re pa trian ti), kteří se zajímali o ja zyk, li te ra tu ru a ku l tu ru země
svých předků. Často šlo o dru hou či třetí „českou”  ge ne ra ci žijící mi -
mo naše území, mno h dy už s ve l mi slabým jazykovým povědomím
(Kučera 1990). Výuka těchto zájemců o odstranění de fi ci tu ji nak
relativně dobře ukotvené komunikační ko m pe ten ce v češtině směřo-
vala ke dvěma základním cílům: 

1. K vytvoření či rozvinutí komunikačních činností (dovedností) spo-
jených s psaným textem, tedy jak s produkcí psaného komunikátu,
tak s četbou.

2. K vybudování povědomí o funkční stra ti fi ka ci češtiny tak, aby stu -
den ti volili adekvátní jazykové prostředky a adekvátní styl (kon ku -
ren ce obecné a spisovné češtiny, ale i lokálních dialektů přežívají-
cích v češtině cizince).

Výuka měla těmto osobám za ji stit připravenost pro absolvování
jakékoli komunikační si tu a ce a ro le zejména na přirozeném území
češtiny a v kon ta ktu s jejími rodilými uživa te li. V naprosté většině
případů komu ni ko va li ti to mluvčí ne spi sov nou češtinou, a to pod le
původního do mo va a výše vzdělání českých předků. Češtinu si os vo ji -
li podobně ja ko rodilí mluvčí neřízeně, nápodobou řečové činnosti,
aniž by se speciálně učili výslovnosti či gra ma ti ce. Od rodilých uživa-
telů češtiny žijících na přirozeném území českého ja zy ka se odlišili až
v okamžiku školní docházky, kdy dítě uvědoměle a pod vedením pe -
da go ga získává řečové do ved no sti vázané na psaný text a kdy se také
se z na mu je (v české škole) s analýzou spisovného českého ja zy ka, s je -
ho no r mou. Výše charakterizovaní, v naší ter mi no lo gii parciálně
bilingvní (Hádková 2008), mluvčí by li bezprostředně po ro ce 1989
nejčastějšími žada te li o speciální kurz češtiny pro ci zin ce zaměřený
„jen”  na získání do ved no sti psát, resp. číst na hlas (Hádková 1998).
Z po hle du učitelů češtiny pro ci zin ce přitom představuje získání
těchto dovedností největší úskalí, které tvoří celý ko m p lex problémů
a které vyžadu je speciální metodické po stu py. Z psychologického hle -
di ska je sekundární osvojování grafické so u sta vy vytvářením aso cia ce
grafická pod oba – zvuková pod oba. Sekundárnost to ho to osvojování
(časový od stup) pod po ru je dominantní postavení zvukové pod oby,
projevující se asociativním evokováním zvukové pod oby jazykových
jed no tek při tvoření je jich grafických pod ob (vnitřní ar ti ku la ce
znakového pro du ktu při tichém čtení a psaní). Ry chlost vytváření
těchto asociací do značné míry souvisí s ty pem paměti stu den ta. Např.
nejsnáze si (sekundárně) osvojují gra fi c kou pod obu ja zy ka nositelé
zrakového ty pu paměti (Beneš 1971).

Výuka těchto osob si ce představovala ve l mi specifický didaktický
úkol, přesto zůstala až na výjimky na okra ji zájmu odborných kruhů
bádajících v ob la sti češtiny pro ci zin ce, tj. domácích bohemistů i lek-
torů češtiny pro ci zin ce.

Ve l kou sku pi nu posluchačů jazykových kurzů tvoří od re vo lu ce
v ro ce 1989 (a ne jen v 90. le tech) i zahraniční lektoři cizích jazyků,
podnikatelé, odborní po ra d ci, zástupci nejrůznějších církví a cha ri ta -
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tivních organizací, kteří mají v České re pu b li ce pra co vat a potřebují se 
na určité úrovni dorozumět. Z podobných důvodů se učí češtině také
imi gran ti ze zemí bývalého Sovětského sva zu, z balkánských zemí či
z Vie t na mu (Hádková 2001) a z jiných zemí2. Jde ob vy kle o ci zin ce
vzhle dem k je jich věku a požadavkům těžko zařaditelné do sku pi no-
vých kurzů – s výjimkou tzv. nízkoprahových kurzů, o nichž pojedná-
me podrobněji dále. 

Potřeba co ne j ry chle ji vy bu do vat do ved nost ko mu ni ka ce v češtině
se ob je vu je nově i u dětí-cizinců. Jde o děti, které následují své ro di-
če-imigranty a navštěvují českou mateřskou, základní či střední školu. 
Je jich osobnostní a životní sebe rea li za ce je přitom na pro sto jed no-
značně spja ta s efe ktem výuky vedené v češtině. Sku pi na těchto dětí je 
navíc vnitřně strukturována jak legislativně (děti ze zemí EU mají
nárok na sedmdesátihodinovou jazy ko vou přípravku, avšak děti, které 
z EU nepocházejí, ni ko li), tak národnostně a věkově. Výuce češtiny
pro děti-ci zin ce se věnují jak dobrovolnické or ga ni za ce, tak nevládní
or ga ni za ce. Významnou péči po sky tu je především MŠMT, a to ne jen
finanční pod po ru v podobě projektů zaměřených na tu to cílovou sku -
pi nu, ale i organizací odborných seminářů apod. – V to m to te x tu se ne- 
můžeme podrobně věnovat výčtu a po pi su všech akti vit. Připomeňme
jen nejvýznamnější pro je kty a osobnosti zabývající se výukou dětí-ci -
zinců. O roz voj této ob la sti se za sloužila např. M. Čechová, J. Šindelá- 
řová a L. Zimová. Významný po sun v péči o češtinu dětí-cizinců
v českém školském systému zna me na lo vytvoření distančně do stup-
ného Manuálu k začleňování dítěte-cizince do českého třídního ko lek-
ti vu (autorská dvo jice I. Caki r pa lo glu a M. Hádková – stre di ska sim.cz), 
který je výsledkem pro je ktu Střediska in te gra ce menšin, pro je ktu
ESF. Cílem pro je ktu by lo pomáhat učitelům mateřských, základních

a středních škol při zapojování dítěte-cizince do třídního ko le kti vu
a do výukového dia lo gu vedeného v češtině. Speciální po zo r nost by la
věnována roz vo ji specifické složky učitelské ko m pe ten ce – výuce
v jazykově a sociokulturně nehomogenní třídě.

Zvýšený zájem o češtinu se pro je vu je v 90. le tech také v zahraničí.
Pro ilu stra ci uvádíme, že např. v USA stu do va lo do ro ku 1989 češtinu
ko lem dvou set studentů, ale v polovině 90. let to by lo už několik tisíc.
Fa ku l ta východoevropských jazyků Pekingské uni ve rzi ty otevírala od 
ro ku 1954 každé čtyři ro ky stu dium bo he mi sti ky, ale od ro ku 1993 je
každým druhým ro kem ke stu diu přijímáno nejméně patnáct studentů. 
Velký zájem o stu dium češtiny je možné po zo ro vat v 90. le tech také
v Bu l ha r sku. Ko lem sedmdesáti studentů bo he mi sti ky měla např. uni -
ve rzi ta v So fii a v Plo v di vu, asi čtyřicet studentů je na univerzitě
v Bla goe v gra du, asi sto posluchačů má také Svobodná uni ve rzi ta
v Bu r ga su. Čeština se nově učila ja ko cizí ja zyk i na některých bu l har-
ských gymnáziích. Ten to trend se do současnosti ne za cho val. Pod ob-
ně to mu by lo i na německých univerzitách, i když ty bez prostředně po
ro ce 1989 zaznamenávaly až nebývalý nárůst počtu posluchačů.
V Evropě vzni ka la i nová bohemistická pracoviště – od r. 1995 lze
např. stu do vat češtinu na univerzitě ve španělské Granadě. Mnohá
z těchto pracovišť za zna me na la na přelomu tisíciletí po kles zájmu
o češtinu, některá do kon ce bo jo va la o své postavení. O důvodech
můžeme mno h dy jen spe ku lo vat.

V současné době (od r. 2006) fun gu je při MŠMT ko mi se pro výběr
lektorů, kteří jsou vysíláni na zahraniční lektoráty (viz i web MŠMT).
K péči o krajanské menšiny se připojuje i Mini ste r st vo zahraničních
věcí České re publi ky, které rozšiřuje povědomí o českém ja zy ce a čes- 
ké kultuře díky působení zastupitelských úřadů. K institucím, jež na
to m to po li zaujímají již tradiční místo, patří také tzv. česká cen tra.

Přelom tisíciletí – re a kce na proměnu

Popsaný stav byl důsledkem nové geopolitické si tu a ce v Evropě,
což po tvrzo va la i skutečnost, že podobný nárůst zájmu byl po zo ro va -
telný také u slovenštiny ja kožto cizího ja zy ka (Pekárovičová 1996)
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2 K 31.12. 1996 bylo v ČR evidováno 71 001 povolení k zaměstnání cizinců.
Legální souhlas k práci získali především Ukrajinci (42 056), Poláci (12 843),
občané USA (1 649). Z celkového počtu evidovaných podnikatelů (k 30.06.1996)
tvořili cizinci 3% (38 615). Mezi pod ni ka te li zahraničního původu dominují Viet-
namci (12 815), Ukrajinci (1 636), Němci (957) a Jugoslávci (864) (viz Procház-
ková 1997, s. 2).



a dalších slovanských jazyků. Ten to jev byl zkoumán i v širších ce lo -
ev ropských sou vi s lo stech a otázkám po zi ce tzv. malých jazyků by la
např. věnována po zo r nost na kon fe ren ci o jazykové po li ti ce, která se
ko na la v r. 1993 ve Vídni a na níž zazněl požada vek kon ce pce re ce p -
tivní vícejazyčnosti (Fin kes n sta edt – Schröder 1992). Nad ja zy ko vou
situací v Evropě se zamýšleli také někteří lingvisté z post ko mu ni stic-
kých zemí, je jichž jazyků se změněné geopolitické poměry nejvíce
dotýkají. František Daneš (Daneš 1995) např. vidí ja ko příčinu dneš-
ního sta vu nejtypičtější jev vyvolaný současnými civilizačními pod-
mínkami – migrací oby vate l st va a i on hledá východisko ve funkční
ko e xi sten ci jed no ho (ne bo dvou až tří) jazyků širší národní ko mu ni ka -
ce (hlavně angličtiny, francouzštiny a němčiny) s jednotlivými národ-
ními ja zy ky, která by by la za ložena na po ci tu několikanásobné
identity.

Naznačené nové úkoly pro češtinu nazíranou „z druhé stra ny”
ovšem ne j sou po uze důsledkem „rozšíření Ev ro py” o některé z post -
ko mu ni stických zemí a jsou patrné v evropském kon te x tu v jistém slo -
va smy s lu i ja ko ohlas myšlenek J. A. Komenského, a to zejména ve
Společném evropském referenčním rámci pro ja zy ky (Com mon Eu ro -
pe an Fra me work for Lan gu a ges). Cílem tzv. západoevropských
lingvistů se již v 70. le tech 20. stol. sta lo zkvalitňování výuky cizích
jazyků vytvořením takové kon ce pce, která by umožni la rychlé a efek-
tivní budování požadované komunikační ko m pe ten ce a která by
využívala nových poznatků i materiálních technických prostředků.
Těmito úkoly se primárně zabývala Ra da pro kulturní spolupráci při
Radě Ev ro py. Již v ro ce 1975 vznikl ucelený pro jekt pro výuku anglič- 
tiny Thre s hold Le vel. Sta no vil pra ho vou úroveň znalostí, které jsou
nutné pro každodenní ko mu ni ka ci v daném cizím ja zy ce. Tu to cílovou 
komunikační ko m pe ten ci spe ci fi ko val na základě obecně pojaté an ti -
ci pa ce komunikačních potřeb určité sku pi ny dočasných rezidentů.
Pro jekt řídil tehdejší ředitel Lingvistického oddělení cambridgské
uni ve rzi ty J. L. M. Trim spo lu s J. A. van Ekem, ředitelem In sti tu tu
aplikované lin g vi sti ky utrechtské uni ve rzi ty. Thre s hold Le vel je prv-
ním pro je ktem celoevropské kon ce pce jazykového vzdělávání, ne j de

však o je di nou práci to ho to dru hu3. Cíl Ra dy Ev ro py byl širší – vy pra -
co vat společné os no vy, referenční sy la by pro stu den ty od úrovně úpl-
ný začátečník až po ve l mi pokročilého nerodilého uživa te le určitého
ja zy ka. Ta kto byl vypracován pro jekt Com mon Eu ro pe an Fra me work
(Společný evropský referenční rámec) pro moderní ja zy ky, je jich
osvo jování, vyučování a hodnocení4. Ten byl definován v ro ce 1991.5

Základním požada v kem by la trans pa ren t nost a ko he ren ce jazykového 
vzdělávání v Evropě, a to ve smy s lu je ho účelnosti, hodnocení a ově-
řování. Nejdůležitějším požada v kem by lo právě vytvoření Společné-
ho evropského referenčního rámce. Je ho cílem je takový systém ce -
loživotního jazykového vzdělávání, který přispívá k osobnostnímu
a profesionálnímu roz vo ji jednotlivců, k mezinárodní a mezikulturní
spolupráci. Tvůrci Společného evropského referenčního rámce si po -
ložili otázky (později uvedené v je ho te x tu): čemu stu den ta naučit, aby 
byl komunikačně úspěšný v těch komunikačních situacích a rolích,
pro které si přeje být připraven, jak mu konkrétně a účinně pomáhat
k do sažení požadovaného cíle, jak do saženou úroveň za zna me nat
a obecně ohod no tit tak, aby hodnocení by lo srozumitelné ne lin g vis-
tům: 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je určen všem, kdo se podílejí na
zvyšování jazykové vzdělanosti ve společnosti, tedy žákům a studentům, učitelům
a examinátorům, tvůrcům jazykových kurikul a autorům učebnic i institucím, které od 
svých zaměstnanců vyžadují ja zy ko vou kva li fi ka ci. Na této pu b li ka ci se v rámci
dlouhodobého pro je ktu Rady Evropy podílela řada odborníků z oblasti aplikované
lin g vi sti ky. Společný evropský referenční rámec má přispět k dosažení srovnatelných 
programů jazykového vzdělávání a jeho cer ti fi ka ce v rámci celé Evropy. K tomu
přispívají podrobné stu p ni ce úrovní ovládání jazyka, které se vztahují k různým
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3 V letech 1989–1996 probíhal také jiný projekt: Modern Languages Project
Language Learning for European Ci ti zen s hip.

4 Council of Europe: Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A
Common European Framework of Reference (Draft 2 of Framework Proposal),
Strasbourg 1996.

5 Je výsledkem mnoha velmi rozsáhlých mezivládních jednání, která předcházela
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typům cílových dovedností. Uživatel Rámce je tak po sta ven před řadu al te r na tiv,
z nichž může uvážlivě vybírat dle požadované jazykové kva li fi ka ce (Společný
evropský referenční rámec 2002)6. 

By ly te dy definovány tři úrovně ovládnutí cílového ja zy ka7, by ly
vypracovány de skri p to ry – modelové věty a testové ba te rie8. Násled-
ně vznikl další do ku ment evropské jazykové po li ti ky – Evropské
jazykové po rtfo lio, osobní do ku ment, který si udržuje a aktu a li zu je
sám klient ku rzu. 

Vzájemnou ko o pe ra ci nástrojů evropské jazykové po li ti ky uka zu -
je schéma:

První léta nového tisíciletí – čeština (ja ko cizí ja zyk) ve společno- 
sti tzv. velkých jazyků

V polovině 90. let 20. století te dy stálo před bohe mi sti kou
zabývající se „češtinou z druhé stra ny”  několik úkolů:
– vypracování referenčních popisů pro úrovně definované Rámcem,
– imp le men ta ce nástrojů evropské jazykové po li ti ky,
– řešení problémů výukové praxe.

Řešení naznačených úkolů by lo započato přípravou referenčního
po pi su pro pra ho vou úroveň, te dy vytvářením sy la bu pro získání do -
ved no sti ko mu ni ko vat česky na úrovni B1. Výsledkem je Prahová
úroveň – Čeština ja ko cizí ja zyk, která vzni kla pod vedením M. Šáry
(Šára 2001) a by la vytvořena si ce zce la pod le mo de lu referenčního
po pi su vytvořeného pro angličtinu, ale dříve, než byl do češtiny
přeložen text Rámce a než by ly vytvořeny české ek vi va len ty Ev rop-
ského jazykového po rtfo lia. V Trimově úvodu je zdůrazněn standardní 
přístup: 

Zkušenosti prokázaly, že model Thre s hold level se dá ap li ko vat stejnou měrou na
všechny evropské jazyky bez ohledu na to, o jaký typ jazyka jde a do jaké jazykové
rodiny patří. Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk je zvláště vítaným přínosem
proto, že rozšiřuje soubor publikací věnovaných prahovým úrovním slovanských
jazyků. Díky svému bohatému kulturnímu životu a své poloze uprostřed evropského
kon ti nen tu, rovněž díky konzistentní podobě ortografického systému na bázi latinky,
představuje čeština bez espo ru jeden z nejatraktivnějších a nejpřístupnějších slovan-
ských jazyků9.

Následně vzni ka ly na třech českých univerzitních pracovištích
nezávisle na sobě referenční po pi sy dvou podprahových úrovní (A1
a A2) a jedné úrovně nadprahové – B2. Podobně ja ko v případě B1
čerpaly autorské ko le kti vy (A2 řešil ko le ktiv ko lem M. Čadské – Čad- 
ská 2005 a B2 ko le ktiv ko lem J. Ho lu ba – Ho lub 2005) z existujících

9 Nedomníváme se, že lze češtinu považovat za nejpřístupnější slovanský jazyk.
Jistě je výhodou, že využívá latinky, ale její ortografický systém není do takové
míry konzistentní, aby to vyrovnalo skutečnost, že jde o slovanský jazyk
s nejrozvinutější flexí.
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6 Citováno z přebalu českého překladu.
7 Úroveň A (uživatel základů jazyka) rozdělující se do dvou podúrovní: A1 (Bre a -

kt hro ugh) a A2 (Waystage); úroveň B (samostatný uživatel) rozdělující se také dvou
podúrovní: B1 (Threshold) a B2 (Vantage); úroveň C (zkušený uživatel) taktéž ve
dvou podúrovních: C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery).

8 Srov. Code of Practice – ALTE: http://www.alte.org/20.11.2008.



anglických verzí. Po pis úrovně A1 byl vytvářen ja ko svého dru hu
originál, pro tože v době, kdy jej ko le ktiv ko lem M. Hádkové (Hádko-
vá 2005) připravoval, ne e xi sto val žádný jinojazyčný sy la bus pro tu to
ne j nižší úroveň ovládnutí cizího ja zy ka. 

Pro češtinu se zatím ne u važuje o vypracování popisů pro re fe ren-
ční úrovně C1 a C2, te dy nejvyšších úrovní ovládnutí ja zy ka pod le
Společného evropského referenčního rámce. Důvodem je to, že zatím- 
co u tzv. jazyků velkých národů – angličtiny, francouzštiny, němčiny
aj. – by měl úrovně C dosáhnout např. na se be dbalý vědec, pod ni ka -
tel, po li tik, pro tože ty to ja zy ka fungují ja ko „lin gua fran ca”, u malých
jazyků, jakým je i čeština, této úrovně potřebuje dosáhnout jen ve l mi
úzký okruh mluvčích, např. spe cia li sta, překladatel, špičkový tlumoč-
ník, ba da tel v ob la sti bo he mi sti ky. 

Důležité je, že exi sten ce popisů A a B umožni la České re pu b li ce
za po jit se do práce Di vi ze moderních jazyků při Radě Ev ro py, re fe ro -
vat o sta vu připravenosti češtiny být plnoprávným evropským ja zy -
kem, kon fron to vat zkušenosti s po pi sy jiných tzv. malých jazyků,
podělit se o spe ci fi ka popisů flexivního ja zy ka.

Si tu a ce na domácí scéně „češtiny z druhé stra ny” se ovšem mění
podstatně po ma le ji. Ukázalo se, že je nu t no vytvářet nový typ učebnic, 
kompatibilních s po pi sy jazykových prostředků požadovaných pro
jednotlivé referenční úrovně, pro tože do sud používané materiály ten -
to požada vek, jak ukázaly analýzy fo r mou diplomových prací, nespl-
ňují. O doplnění pro du kce učebnic v to m to směru se do sud za sloužila
L. Holá (Czech Ex press), M. Hádková (Czech in Thi r ty Da ys, Čeština
pro azy lan ty A) a J. Bischofová s M. Hrdličkou (Čeština pro azy lan ty
B1). Smysl kom pati bi li ty učebního materiálu a předepsaných ja zy ko-
vých prostředků tkví v tom, že daná učebnice přivede uživa te le k zís-
kání popsané úrovně, jejíž do sažení (ověřené zkouškou) se za zna me-
nává do Jazykového pa su. 

Roz vo ji obecného povědomí o referenčních po pi sech „češtiny z dru-
hé stra ny”  výrazně přispěla péče decizní zó ny: Mini ste r st vo školství,
mládeže a tělovýchovy České re pu b li ky zveřejnilo na svých in ter ne to- 
vých stránkách referenční po pi sy A1, A2 a B2. Zákonem by la pře-

depsána zna lost češtiny na úrovni A1 pro ty ci zin ce, kteří se ucházejí
o získání trvalého po by tu v České re pu b li ce. K to mu to účelu byl zří-
zen informační portál Čeština pro ci zin ce (http://cesti na- pro- cizin -
ce.cz/in dex.php?hl=cs_cz), který na va zu je na referenční po pis úrov-
ně A1 organizačními a metodickými postřehy ke zkoušce, jíž se zna -
lost češtiny na této úrovni ověřuje. K to mu to účelu by la vytvořena síť
pracovišť, jež ověřují požado va nou zna lost češtiny a která disponují
proškolenými odborníky.

V současné době nabízejí zkoušky respektující ka li bra ci úrovní A1 
– C2 především ty české vzdělávací in sti tu ce, které jsou členy me zi-
národních testovacích sdružení, např. Uni ve rzi ta Palackého v Olo mo -
u ci (členství v ELC10), Ústav jazykové a odborné přípravy Uni ve rzi ty
Ka r lo vy v Pra ze spo lu s Ústavem bohemistických studií FF UK
(členství v ALTE od r. 2009). 

Učitel češtiny pro ci zin ce, dvě kon ce pce výuky

Zvláštní a otevřenou otázkou zůstává kva li fi ka ce učitele, který
vyučuje češtinu pro ci zin ce. I když už v 90. le tech vzni kla celá řada
odborných statí reagujících na no vou si tu a ci češtiny v ro li cizího ja zy -
ka (M. Hrdlička, J. Ha sil, M. Hádková, H. Confortiová, M. Čadská),
výuku v ku rzech praktické češtiny pro ci zin ce, po nichž by la v 90. le -
tech zejména v Pra ze opra v du velká poptávka, začali re a li zo vat ne a-
probovaní vyučující, rodilí uživatelé češtiny. Ja ko rozhodující se je vil, 
a to jak ze stra ny cizinců, tak ze i stra ny učitelů v ku rzech, požada vek
ovládání společného kó du, mediačního ja zy ka, kterého bu de ve výuce

10 On line: http://www.lsss.upol.cz/cz/czce rti fi ka ty.html (25.11.2008): V roce
2006 vzniklo pod záštitou LŠSS FF UP Národní testovací centrum České republiky
Evropského konsorcia pro testování jazykové úrovně moderních jazyků (ve zkratce
ECL), zřízené Evropskou unií. Olomoucká LŠSS jako první a jediná v České
republice tak nabízí možnost získat mezinárodní certifikát o absolvování zkoušky
češtiny pro cizince platný ve všech členských a čekatelských státech EU. Zkouška
neo bsa hu je gramatický test ani překladové úkoly a má čtyři úrovně A-B-C-D se
čtyřmi jazykovými do ved no st mi: (a) poslech textu s porozuměním, (b) čtení textu
s porozuměním, (c) tvorba textu (psaní), (d) ko mu ni ka ce (mluvení).
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využíváno. Ten to trend zásadním způsobem ov li v nil výuku češtiny
pro ci zin ce. Podobně se pro je vi lo zapojování studentů a dobrovolníků
do výuky nabízené nejrůznějšími dobrovolnickými orga ni za ce mi.
Systémovým řešením by lo zavedení povinných či povinně vo li tel-
ných disciplín představujících spe ci fi ka výuky češtiny pro ci zin ce na
bohemistických katedrách fa kult připravujících učitele, např. na Ka-
tedře bo he mi sti ky FF UP v Olo mo u ci byl již v ro ce 1995 otevřen jed -
nosemestrální seminář Čeština ja ko cizí ja zyk, který ve d la au to rka to -
ho to te x tu.

Si tu a ce lektorské základny češtiny ja ko cizího ja zy ka vyústila
v roce 2003 ve vznik zájmové profesní or ga ni za ce Aso cia ce učitelů
češtiny ja ko cizího ja zy ka. Ta začala sdružovat všechny oso by, které
usilují o kvalitní výuku češtiny v ro li ja zy ka cizího, a během pra vi del-
ných setkání členské základny významnou měrou roz vi nu la povědo-
mí o spe ci fi ku výuky češtiny pro ci zin ce, a to např. i vydáváním sbor-
níků teoretických statí a praktických námětů pro práci v hodinách.
Aso cia ce, zejména na přelomu tisíciletí, sehrála pod vedením Mgr. Ja -
ny Čemusové zásadní ro li při formování di da kti ky češtiny pro ci zin ce.

V to m to období se de fi no va ly dvě větve, odlišující se v názoru na
konce pci výuky, kdy pod sta tou je, zda výuka má, ne bo nemá re spe kto -
vat osobnostní spe ci fi ka vzdělávaných. Sku pi na lektorů češtiny pro
ci zin ce, jež se utvořila ko lem M. Hrdličky, pre fe ru je jed no t nou me to -
di ku výuky všech cizinců. Je jich programovým vyjádřením může být
např. Me to di ka přípravy ke zkoušce z českého ja zy ka pro žada te le
o trvalý po byt (úroveň A1) autorského ko le kti vu J. Cvejnová, J. Če-
musová, M. Hrdlička, P. Chvojková, M. Kestřánková, J. Lukášová,
M. Slezáková, K. Vlasáková (http://cesti na- pro- cizin ce.cz/up lo ads/
Do ku men ty/cest_pro_ciz_fi nal.pdf), příp. i fo r mu la ce doporučení
lektorům k tzv. nízkoprahovým kurzům – Nízkoprahové ku rzy češtiny
pro ci zin ce (M. Hrdlička a M. Slezáková, Pra ha 2007) – pro jekt
spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem a rozpočtem hlavního
města Pra hy. Ty to ku rzy jsou určeny všem zájemcům o nabývání
komunikační ko m pe ten ce v češtině. V te x tu příručky (Hrdlička – Sle-
záková 2007) nacházíme ra dy lektorům, např.:

Lektoři nízkoprahových kurzů [...] musejí mít pedagogické do ved no sti, které
nesouvisejí pouze s odborností, ale zejména s přístupem ke studentům, [...] musejí být
herci a mimové [lektoři – pozn. M.H.] (s. 9). 

V obecných doporučeních pro le kto ry/ky se dočítáme: 

[...] nepanikařte, před přípravou hodiny musíte mít k di spo zi ci zásobu učebních
materiálů a nápadů a hodinu si kvalitně pro my s let... [sic!] (s. 10). 

Autoři přinášejí i návrhy, jak konkrétně po stu po vat ve výuce:

[...] nacvičujte výslovnost po sle chem a opakováním a výběrem správné va rian ty
= spojování s kon te x tem – konkrétní zvuk má význam (např. není stejné j s e m
a s e m)  – (s. 22).

[...] Možné problémy studentů: vada sluchu+ne s cho p nost rozlišení hlásek (např. sy -
ka v ky s, z, š) – lze vycvičit (s. 40). 

Ko le ktiv autorů an ti ci pu je i kolizní si tu a ce výuky a přináší je jich
přehled, přičemž jsou za rozhodující zdroj krizových momentů výuky
po važovány profesní ko m pe ten ce „učitele”  a je ho aktuální psy cho so -
ma tický stav:

[...] lektor/ka [...] je zdravotně/psy chi c ky indisponován/a [...] má osobní alergii na
stu den ta [...] je nepřipravený/á [...] má malou zkušenost.. (s. 74). 

Přestože autoři doporučují jednotný přístup ke všem cizincům
a jedno t nou me to di ku výuky, upozorňují na významné problémy,
které ten to přístup přináší v ko mu ni ka ci stu dent – stu dent:

[...] nejsou ochotni [stu den ti – pozn. M.H.] vzájemně spo lu pra co vat [...] mají odlišný
přístup k výuce a nejsou schopni se učit stejným způsobem (mají rozdílnou ja zy ko vou 
úroveň, rozdílné studijní předpoklady [...] vyjeví se problémy s homogenní sku pi nou
a jedním nebo dvěma stu den ty mimo tuto skupinu [...] (s. 74).

Kon ce pci diferencované výuky češtiny pro ci zin ce, jež na jedné
straně re spe ktu je jednotné cíle cizojazyčného vyučovaní, jak je de fi -
nu je Společný evropský referenční rámec pro ja zy ky, ale na druhé
straně neodhlíží od osobnostních spe ci fik učících se, a to ve formě
účinné výukové re fle xe tzv. vstupní předpokladové báze stu den ta,
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zastává au to rka to ho to te x tu. Domníváme se, že lo gi c ky ne l ze po stu -
po vat stejně, vyučujeme-li oso bu, která nemá vytvořeny žádné stu dij-
ní zvy klo sti, nemá zkušenost z výuky dalšího cizího ja zy ka, a oso bu,
která ovládá několik cizích jazyků, má vybudovány me cha ni s my sa -
mo stu dia atd. Výuka ta kto osobnostně odlišných cizinců stejnými ce -
sta mi a společně v jedné studijní skupině, a to např. rodilých uživatelů
jazyků češtině ge ne ti c ky, areálově a ty po lo gic ky blízkých spo lu s uži-
vate li jazyků v to m to smy s lu od češtiny ve l mi odlišných, je z hle di ska
komunikačního výukového pro ce su kontraproduktivní. Neměla by
být ospravedlňována ani finančními důvo dy, ani důvody organizační-
mi. Z po hle du učících se, jak ukazují různá dílčí šetření, je zce la jed -
noznačně diskriminativní pro to, že ne po sky tu je oběma odlišným ty-
pům učících se rovné šance, vyvolává po cit méněcennosti a negativně
ovlivňuje mo ti va ci k učení se češtině. Ne do sta tek studijních zvyklostí
však není pro je vem snížené scho p no sti ovládnout cizí ja zyk, jak se
lektoři někdy mylně domnívají. 

Je také např. nevhodné, ba dehonestizující, po kud jsou ve sku pi-
nách bez studijních návyků využívány ve výuce dospělých si ce au ten -
tické te x ty, ale primárně určené dětem, např. slabikáře a vzorové
písanky. Nemluvě o tom, že slovní zásoba takových materiálů je ov -
livněna původním příjemcem (rodilým uživa te lem češtiny, dítětem)
a ob sa hu je velké množství zdrobnělin, které jsou v řeči dospělého
komické, a te dy opět kontraproduktivní je ho cíli. Hlavním důvodem,
proč se i uvedená sku pi na, kte rou tvoří téměř vždy imi gran ti, azy lan ti
či žadatelé o azyl, potřebuje naučit česky, je sna ha o nejrychlejší
úspěch na českém trhu práce a možnost adekvátní ko mu ni ka ce
v češtině, a to ja kožto ce sta k samostatnému uspokojování osobních
potřeb, resp. potřeb ro di ny.

Závěr
Pro gnó za dalšího vývoje péče o češtinu v ro li ja zy ka nemateřského

Jak se bu de „čeština z druhé stra ny”  vyvíjet v dalších desetiletích,
je otázkou. Jistě se bu de zvyšovat počet cizinců, kteří chtějí najít
v České re pu b li ce svůj nový do mov a kteří bu dou potřebovat základní

ja zy ko vou výbavu, aby se mo hli za po jit do společné činnosti spo lu
s oby va te li komunikujícími česky. Vývoj zahraničních lektorátů patr-
ně ne bu de výrazně narůstat, což je dáno ne jen finančními možno stmi
naší země, ale i již stabilizovaným zájmem o češtinu. Zce la jistě bu de
přibývat distančních (e-learningových) kurzů, pro tože ty jsou pro ja -
zyk „ malého”  národa ve l mi výhodné díky své distanční do stu p no sti – 
např. udržovací ku rzy pro výměnné stu den ty pro gra mu Era s mus, pro
zaměstnance nadnárodních fi rem, kteří na našem území pobývali
a získali elementární zna lost češtiny, již si přejí udržet či roz vi no ut.

Z hle di ska péče o výuku češtiny pro ci zin ce ne l ze opo me no ut
dynamický roz voj speciálně zaměřených doškolovacích kurzů, které
nabízejí soukromé i státní in sti tu ce a které reagují na potřeby výukové
pra xe. Je jich kva li ta je ovšem závislá na realizátorovi.

Au to rka to ho to te x tu věří, že v řadách lektorů češtiny pro ci zin ce
bu dou i nadále převážně profesionální pedagogové, bohemisté s ma-
gisterským stupněm vzdělání. A pro tože výuka cizinců je di da kti c ky
odlišná od výuky rodilých uživatelů, měli by být budoucí učitelé češ-
tiny již v pregraduální přípravě instruováni i k této výuce, pro niž by
neměl být jediným kvalifikačním předpokladem požada vek, aby le -
ktor byl rodilým uživa te lem češtiny.
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Vladimír NOVÁK

Pra ha

Proměny českého le xika
pod vli vem historických událostí 20. století

Základním cílem to ho to článku je po sky t no ut čtenáři přehled
o proměnách slovní zásoby češtiny ve 20. století a na základě to ho
poukázat na význam proměn mimojazykové re a li ty ve vzta hu k vývoji 
le xi ka. 

Do 20. století čeština vstu po va la ja ko plnohodnotný evropský ku l -
turní ja zyk, který díky aktivitám obrozenců a je jich následovníků z řad 
vědců, umělců a žurnalistů již di spo no val reprezentativní spi so v nou
složkou, kodi fiko va nou v  normativních jazykovědných dílech1, jíž
slovní zásoba by la uzpůsobena pro využití v ob la sti vědy a výzkumu,
pub li ci sti ky, umělecké tvor by.   

Společenským a hospodářským vývojem, především pak migrací
venkovského oby vate l st va do měst za prací v dy na mi c ky se rozvíje-
jícím průmyslu a rostoucí vzdělaností české po pu la ce by ly již v po lo-
vině 19. století nastartovány pro ce sy v nespisovné složce českého le -
xi ka, které ve 20. století vyv r cho li ly stíráním regionálních nářečních
rozdílů a roz vo jem interdialektů (srov. Šlosar, Večerka 2009, s. 124),
me zi ni miž se do stal do hlavní ro le především středočeský. Proměny
nespisovné složky le xi ka se rovněž rea li zo va ly v obla sti sociolektů.
Společenský vývoj v několika prvních desetiletích 20. století  (přede-
vším ve 20. a 30. le tech) ten to vývoj dále dy na mi zo val.
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The author de scri bes the de ve lo p ment of te a ching Czech for fo re i g ners from 1989 
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Common Eu ro pe an Fra me work of Re fe ren ce for Lan gu a ges, re fe ren ce level de scri p -
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První důležitou hi sto ric kou událostí, která zásadně ov li v ni la vývoj
českého le xi ka v uplynulém století, byl  v z n i k  s a m o s t a t n é h o
č e s k o s l o v e n s k é h o  s t á t u.  Po 28. říjnu 1918 to tiž by lo nu t no
vytvořit ter mi no lo gii pro některé (pro exi sten ci nového de mo kra tic-
kého státu klíčové) ob ory, je jichž názvosloví by lo až do po sud tvořeno
v rámci rakousko-uherského soustátí le xi kem německého původu.
„Čeština se to tiž do sta la do dalších funkcí: sta la se ja zy kem státní ad -
mi nistra ti vy, pro ni kla do ob la sti vojenství, žele z nic a spojů“ (Šlosar,
Večerka 2009, s. 124). Nově vzniklé ter mi no lo gie by ly velkým dílem
původu domácího (je jich jed no t ky by ly tvořeny především prefixací
a sufixací: podpěrka, vrtulník; řidčeji  se uplatňovala ko m po zi ce: jed -
noplošník, pětilampovka), ale značně se v nich uplatňovaly i meziná-
rodní termíny, ať uměle utvořené ze základů řeckých a latinských, či
převzaté z vlivných evropských jazyků, užívaných v první polovině
20. století ja ko mezinárodní –  francouzštiny, angličtiny či němčiny
(viz Helcl 1961, s. 59).    

Např. v ob la sti vojenství by la nově vytvořena, či přejata ne jen po j -
me nování  pro zbraňovou te ch ni ku (ku lo met, tank), vojenské útvary
a taktické po stu py (pěchota, nálet, týl), ale i kompletní so u bor vo jen-
ských povelů, ovlivněný so ko l skou tělocvičnou terminologií vy pra -
cova nou M. Tyršem v 2. polovině 19. století, (např. vpra vo v bok, po -
cho dem v chod, po zor, po hov) a hodnostních označení (desátník,
plukovník), me zi kterými by ly zachovány i některé inter nacio nali s my
užívané již v předešlém období (kapitán, ma jor). Na tvor bu vo jen-
ského názvosloví měli výrazný vliv jak bývalí příslušníci českoslo-
venských legií, především pak ruských (viz výše uvedená a z ruštiny
pocházející slo va ku lo met, nálet, týl), kteří tvořili základ nově se
formujícího důstojnického sbo ru čs. armády, tak i jazykovědci či spi -
sovatelé (např. J. S. Ma char, který se stal generálním in spe kto rem
československé armády).  Na pe ri fe rii slovní zásoby by la na základě
exi sten ce nových pojmenování postupně vytlačena ještě nedávno
běžně užívaná slo va ja ko ba ta lion, in fan te rie, la j t nant, které se sta ly
součástí vrstvy archaismů, ne bo pu c flek (s význa mem důstojnický

slu ha), jež se sta lo hi sto ri s mem, ne boť fun kce, kte rou označovalo, ve
vznikající československé armádě již nee xi sto va la.   

V ob la sti do pra vy by la ter mi no lo gie doplněna o označení pro za-
městnance, a to ne jen v její již tradiční železniční složce (strojvůdce,
vlakvedoucí, výpravčí), ale i v po zvo l na se rozvíjejícím letectví
(letuška).

Značnými proměnami rovněž prošlo pod vli vem nástupu nových
technologií v době po 1. světové válce i názvosloví technické, v němž
se začal masově uplatňovat trend přejímání mezinárodně používaných 
slov (např. film, rádio, tran zi stor, tro le j bus), v některých případech se
sta la součástí běžného úzu i slo va domácího původu (např. le ta d lo,
přijímač, roz hlas, vrtulník). Je jich autoři nezůstali vždy v anonymitě.
Všeobecně známými se staly např. oko l no sti vzni ku výrazu ro bot,
užitého poprvé bra try Čapky v dra ma tu R.U.R. z  roku 1920, který
v průběhu několika desetiletí překonal pro stor umění a stal se ce lo-
světově užívaným termínem označujícím umělou in te li gen ci. Nepříliš 
známé jsou na opak oko l no sti spojené s vytvořením slo va dálnice,
ačkoliv také u něj můžeme díky archivním pramenům iden ti fi ko vat
jeho tvůrce, štábního kapitána Ka r la Chme la, pracovníka Velitelství
stavby dálkových si l nic, a do kon ce i rok je ho vzni ku – 1938 (viz Ho f -
man 2009, s. 41).  

I způsoby zábavy ry chle se modernizující československé
společnosti se pod vli vem západní Ev ro py a Ame ri ky proměňovaly,
což se rovněž odráželo ve slovní zásobě češtiny. Např. v ob la sti spor-
tovní se ve d le cizojazyčných pojmenování pro sportovní odvětví (ba -
ske t bal, fo t bal, vo le j bal) užívalo domácích ekvivalentů (kopaná,
odbíjená, košíková)2. Ten to vývojový trend se ale neuplatňoval ploš-
ně, což dokládají pojmenování ru g by a ho kej, je jichž domácí sy no ny -
ma vytvořena ne by la. V některých případech by ly na opak z běžného
užívání vytlačeny starší výrazy domácího původu po j me nováními
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2 Tato česká pojmenování jsou však od konce 20. století pod vlivem angličtiny
jako dominantního mezinárodního jazyka užívána již pouze v rámci odborných
sportovních textů (např. pravidel sportovních disciplín), která obsahově vycházejí
z textů vzniklých v meziválečném období. 



internacionální po va hy (box místo rohování). Ačkoliv byl vliv in ter -
na cio nalismů značný, by la v oficiálním názvosloví preferována slo va
původem česká (např. obránce, postavení mi mo hru, útočník místo
bek, of sajd, fo r vard), která jsou je ho součástí i v dnešní době.

Nově vytvořené ter mi no lo gie se ve l mi ry chle sta ly součástí spi -
sovné vrstvy slovní zásoby a sta ly se i základem pro ter mi no lo gie so u- 
časné. 

Kromě úspěšných počinů se v ob la sti tvor by odborné slovní
zásoby můžeme se t kat i s pro je kty nepříliš úspěšnými, jak o tom
svědčí ve své době ve l mi kritizované názvosloví administrativní.
I přes vznik pe rio di ka Naše úřední čeština v ro ce 1922 se nedařilo od -
stra nit a úspěšně na hra dit ce lou řadu slov, slovních spojení a celých
formulací vzniklých doslovným překladem z němčiny ja ko bývalého
hlavního ja zy ka státní admi ni stra ti vy, která často značně znesnadňo-
vala pochopení smy s lu úředních sdělení a s je jichž re li kty se můžeme
setkávat do po sud – např. ve slovních spojeních přicházet v úvahu, vy -
sta vit do klad (viz Šlosar 1990, s. 81–82).  Některé jed no t ky slovní
zásoby z této ob la sti prodělaly i významové proměny, na je jichž
základě by lo umožněno je jich další aktivní užívání (např. označení
státního úředníka he j t man). 

Jak už by lo uve de no v úvodu, společenské změny se v prvních
desetiletích 20. století nepromítly jen do slovní zásoby spisovné, ale
také nespisovné. Kromě ni ve li za ce regionálních dialektů, jejímž
výsledkem by la exi sten ce v běžné ko mu ni ka ci stále silněji se pro sa zu- 
jících interdialektů, probíhaly zajímavé pro ce sy ve slovní zásobě růz-
norodých společenských sku pin, te dy slan gu a ar go tu, který se rovněž
proměňoval v závislosti na měnící se mladé československé společ-
nosti (srov. Šlosar, Večerka 2009, s. 124). 

Např. studentský slang se oprošťoval od výrazů, je jichž užívání
by lo vzhle dem k pominutí historické skutečnosti, kte rou označovaly,
již bezpředmětné (např. ka r cer ve významu tre stu uzavření do míst-
nosti, „vězení“ pro středoškolského stu den ta, součásti ra kouského
středoškolského systému, která by la z československého školního
řádu odstraněna v ro ce 1936, ačkoliv v této době exi sto vala již po uze

formálně). Nové slangové výrazy by ly ovlivněny především široce
dostupným a žánrově pestrým komerčně orientovaným uměním. Do -
bro družnou li te ra tu rou a fi l mo vou produkcí tak by la například in spi -
rována označení pro ředitele školy (sa hib, šerif), učitele (griz z ly, ko -
jot) či půvabnou učitelku (růže prérie)3. 

Slovní zásoba pracovníků bezpečnostních složek  (po li cie, četnic-
tva a armády) se za se proměňovala především pod vli vem skutečností, 
s ni miž se při své pracovní činnosti ti to lidé nově setkávali. K již
běžným výrazům (např. kasař, půdař označujícím zloděje pod le za-
měření je jich kriminální činnosti) tak přibyla ze zločineckého ar go tu
přejatá slo va ja ko koks (ve významu ko ka in) či z němčiny pocházející
výrazy or d ner, ha ken kraj c ler, které by ly používány pro označení
příslušníků německých paramilitárních bojůvek, s je jichž členy se při
obraně státních hra nic příslušníci bezpečnostních sil ČSR utkávali
v několika posledních le tech, které předcházely záboru velké části
československého území na základě tzv. Mnichovské do ho dy uzavře-
né na kon ci září 1938. V to m to období by la také vytvořena a užívána
zobecnělá vlastní jména označující obranné ob je kty budované na
ochra nu státní hra ni ce (např. řopík ze zkra t ky ŘOP ne bo li Ředitelství
opevňovacích prací). 

Dalším důležitým hi storickým milníkem, který způsobil proměny
českého le xi ka, by la  e x i  s t e n  c e  P r o t e k t o r á t u  Č e c h y
a  M o r a  v a  v le tech 1939–1945, kdy český národ ztra til svou su ve -
reni tu a je ho exi sten ce závisela na libovůli německých okupačních sil, 
které převzaly fa kti c kou moc v české a moravské části bývalého
Československa. Výsledkem nacistické okupační po li ti ky měla být li -
k vi da ce českého et ni ka a s ním i je ho ku l tu ry a ja zy ka. Re a li za ce to ho -
to cíle však by la nacistickými vedoucími činiteli ze strategických
důvodů (na území protektorátu se nacházelo množství významných
podniků, je jichž chod byl pro Německo klíčový a je jichž zaměstnanci
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3 Podrobnější představu si o této pro ble ma ti ce lze vytvořit na základě
humoristických textů (Např. Študáci a kantoři) středoškolského profesora Jaroslava 
Žáka, které byly v meziválečném období mezi čtenáři velmi populární.  



by li právě Češi) od ložena na do bu po plánovaném válečném vítězství
německých sil.

Čeština se i přesto okamžitě sta la předmětem restrikcí ze stra ny
německých protektorátních úřadů. Kromě zavedení povinných dvoj-
jazyčných nápisů s německou fo r mou na prvním místě, omezení ho di- 
nové do ta ce výuky češtiny na základních a středních školách či přeru-
šení vysokoškolského stu dia na základě výnosu o uzavření českých
vysokých škol z li sto pa du 1939 se jazyková nařízení týkala i použí-
vání některých slov. Např. by lo zakázáno užívání slo va strojvůdce, ne -
boť příliš připomínalo slo vo Vůdce, které by lo užíváno ja ko český ek -
vi va lent německého slo va Führer a které mělo být užíváno po uze pro
označení této politické fun kce, jejímž vyko na va te lem byl Ad olf Hi t -
ler.  Místo něj mělo být užíváno po uze slo vo strojvedoucí (viz Šlosar
1990, s. 86). 

Součástí běžně užívané slovní zásoby se sta ly výrazy označující
nové společenské in sti tu ce, je jich členy či akti vi ty. Ty pocházely jak
z němčiny (ari zo vat, ga u la i ter, ge sta po), tak i z češtiny (např. vlajkař
ve významu příslušníka české fašistické or ga ni za ce Vla j ka). Z frazé-
mů větné po va hy se uja ly i některé do dnes využívané, které vzni kly
překladem propagandistických vyjádření pro potřebu protektorátních
médií (např. být plně vytížen, pra co vat na plné obrátky). 

Do nespisovného le xi ka pak pro ni kly počeštěné výrazy ja ko  ese-
sák, gestapák, koncentrák, landrát, šmelinář či zglajchšaltovat ne bo
česká slo va s proměněným významem (kotlář ve významu le ta d lo
útočící na lo ko mo ti vy). Důkazem o významu jazykové hra vo sti pro
udržení optimistické nálady nezbytné pro přežití složitého dějinného
období může být výraz protentokrát, který byl užíván pro ironické
označení státního zřízení, v němž by li uživatelé češtiny nu ce ni žít
a které jasně vyjadřovalo smýšlení českého oby vate l st va o je ho
perspektivě.   

Proměny slovní zásoba češtiny neprodělala v období 2. světové
války po uze na území protektorátu, ale i v zahraničí, a to především
v řadách je ho uživatelů, kteří se sta li členy československých
zahraničních vojsk na východní či západní frontě.  Vývoj vojenské

slovní zásoby lze nejlépe ilu stro vat příklady některých slangových
pojmenování, která by la reakcí na válečné události, s ni miž by li
českoslovenští vojáci konfrontováni. Šlo o označení zbraní (označení
typů le ta del hurouš, me so un či zbraňových systémů kaťuše, pancr-
faust), součástí vojenské výstroje (označení pro mělkou he l mu brit-
ských vojáků blembák), vojenských útvarů (třistajedenáctka ne bo li
311. bombardovací pe ruť, wing) či vojenských akcí (svíp ve významu
nálet4). Některé z těchto výrazů se po skončení 2. světové války a ná-
vratu československých vojáků ze zahraničí sta ly součástí neoficiální
české vojenské ter mi no lo gie, ne boť se např. do výzbroje armády
obnoveného Československa do sta ly zbraně užívané v průběhu to ho to 
kon fli ktu spojeneckými i německými vo j sky (podrobněji k této pro -
ble ma ti ce viz Němec 2000, s. 257–273).  

O b n o v e n í  s u v e r é n n í h o  s t á t u  spojené s ukončením
nacistické oku pa ce se ve  slovní zásobě češtiny pro je vi lo jak po zvol-
ným přechodem označení protektorátních politických a společen-
ských reálií na pe ri fe rii slovní zásoby (např. árijec, hit le r ju gend,
schu po ve významu německá pořádková po li cie, tro j hendr ne bo li
správce na ci sty zabaveného ma je t ku), tak i uplatňováním jed no tek
cizojazyčných (ve formě přejímek či kalků), které so u vi se ly s nově
na sto le nou po li tic kou situací sovětským vzo rem se řídícího
Československa, která vyústila v  p ř e v z e t í  m o  c i  k o m u  n i  -
s t i c  k o u  s t r a  n o u  v  ú n o r u  1 9 4 8.

Vliv rusismů pojmenovávajících hospodářské a politické reálie
SSSR, označovaných  někdy i ja ko sovětismy (viz Daneš a kol. 1997,
s. 20), na byl na intenzitě s tím, jak se vytvářela totalitní moc KSČ na
kon ci 40. a v 50. le tech 20. století, jejíž stru ktu ra měla přesně kopí-
rovat sovětské vzo ry i v rámci užívaného názvosloví. Z to ho důvodu
by la přejata pojmenování z ob la sti hospodářské (chozrasčot, ko l choz,
le so park, pětiletka, úderník), politické (agi t prop, ku lak, po li t by ro),

3231

4 Československými letci ve Velké Británii užíváno pro označení leteckých
bojových akcí nad kontinentální Evropou.



bezpečnostní (požárník, regulovčik, staršina), umění (častuška) či
spo r tu (fy sku l tu ra, go ro d ky)5. 

Kromě přejímek by la vytvořena i slo va domácí (kádrovník, svazák, 
úkolář, vyakčnit, zlepšovatel) ne bo proměněn význam již užívaných
slov6 (re a kce ne bo li političtí protivníci KSČ, úchylka ve významu
politického od klo nu od vládnoucí ide o lo gie) tak, aby odpovídaly
potřebám re a li za ce důsledného uplatňování mocenského mo no po lu
KSČ v pra xi. 

Zajímavým způsobem se pro je vil v hospodářském životě pro ces
uplatňování žen v povoláních, je jichž dosavadními vyko na va te li by li
po uze muži7. Pracovní zařazení žen začalo být označováno přechýle-
nými fo r ma mi (jeřábnice, zednička), z nichž se některé uplatňují do -
po sud (řidička). Pod vli vem cílené akti vi ty jazykovědců se rovněž
přechýlených tvarů slov začalo užívat i v případech, v nichž by la do -
po sud užívána primárně označení mužského ro du (do ktor ka, pro fe -
sor ka, učnice), což by lo způsobeno i výrazným prosazováním se žen
v ob la stech, v nichž se v minulých desetiletích uplatňovaly spíše jen
okrajově či vůbec (poslankyně, ministryně) (viz Šlosar 1990,
s. 93–94). 

V proměněných podmínkách společenského živo ta přestala být
součástí cen tra slovní zásoby slo va spojená s existencí pluralitní de -
mo kra cie a ka pi ta lis mu (např. baťovec, četník, ska ut, slu ha, sta ro sta,
továrník, velkoobchodník). Některá z nich by la revitalizována po
demokratizačních změnách v ro ce 1989, jak o tom ještě bu de po jed-
náno dále. 

Důsledné uplatňování dobového he s la Sovětský svaz – náš vzor! se
pro je vi lo ne je nom v ob la sti jmen obecných, ale i vlastních. Řada pod-

niků, sportovních klubů, ale i měst a místních částí by la po j me nována
ne bo přejmenována po vzo ru zvyklostí obvyklých v SSSR. Škoda
Plzeň tak by la přejmenována na Závody V. I. Le ni na8,  Sla vie Pra ha se
sta la po vzo ru moskevského sportovního klu bu Dy na mem Pra ha,
nově vzniklé hokejové týmy by ly pojmenovány ja ko Rudá hvězda Br -
no či Křídla vla sti, Zlín se stal Got twa l do vem a řada ulic, náměstí a tříd 
nesoucích ještě v ro ce 1948 jména T. G. Ma sa ry ka a dalších předsta-
vitelů meziválečné československé de mo kra cie by la označena jmény
uctívaných komunistických vůdců – V. I. Le ni na, J. V. Sta li na, K. Gott-
wa l da9. Po sovětském vzo ru rovněž vzni kla řada zkratkových slov
slo užících ja ko chrématonyma (Drutěva, Ko vo mat, Mo to te ch na,
Řempo, To nak).   

Jistými proměnami le xi ka se pro je vi ly i  o b r o d n ý  p r o  c e s
v  K S Č  a  d e m o k r a t i z a č n í  t e n  d e n  c e  v  č e s k o s l o v e n -
s k é  s p o l e č n o s t i  vrcholící v jarních a letních měsících ro ku
1968. Na krátký čas by ly revitalizovány lexémy označující členy
obnovených společenských institucí (ska ut, socdemák, so kol), vzni kla 
nová označení společenských institucí, vzniklých na základě proměn
v politické ob la sti (KAN ne bo li Klub an gažovaných nestraníků),
proměnilo se vnímání slov, která by la pod vli vem pro pa gan dy do po -
sud vnímána ja ko negativní (pétépák ne bo li člen PTP, trestných
armádních útvarů pro po li ti c ky nespolehlivé je din ce existujících v le -
tech 1950–1954). 

V to m to období se rovněž součástí úzu mladé ge ne ra ce sta la
přejatá slo va označující prosazující se populární umělecké žánry
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8 Dějinným paradoxem byla skutečnost, že stejný podnik byl za 2. světové války 
okupanty pojmenován jako Závody Hermanna Göringa. 

9 Masová změna místních názvů na základě změny politického režimu nebyla
v českých dějinách 20. století ničím novým. Můžeme se s ní tak setkat i v letech 1918
a 1919, 1939, 1945 či 1989 a 1990. Dílčím způsobem se v této oblasti projevila
i Chruščovova kritika tzv. kultu osobnosti na XX. sjezdu KSSS v r. 1956, která
vyústila v odstraňování jména J. V. Stalina z názvů institucí i pojmenování místních
částí.   

5 Řada těchto přejímek se ovšem neujala a od 60. let v důsledku politických a
společenských změn prakticky z běžného úzu vymizela.

6 Tento proces tvoření nových významů lexikálních jednotek je dnes označován
jako neosématizace.

7 Základ tohoto emancipačního procesu v pracovní oblasti byl již položen za 1. a 2.
světové války.



(bigbít, co un try, ro ken rol)10. Proměny se týkaly i technického názvo-
sloví, reagujícího na  výrazné změny v ob la sti vědy a te ch ni ky, je hož
jed no t ky se postupně stávaly součástmi aktivní slovní zásoby běžného 
člověka (ko s mo na ut, ma g ne to fon, ra ke ta, te le vi ze). 

R e  s t a  u  r a  c e  t o t a l i t n í  m o  c i  p o  i n  v a  z i  v o j s k  Va r -
š a v s k é  s m l o  u  v y  21. 8. 1968 vyv r cho li la na kon ci 60. a na po-
čátku 70. let tzv.  n o r m a l i z a c í.  Cílem úsilí vládnoucí, od re for-
mátorů „očištěné“ KSČ by lo vytvořit takové společenské kli ma,
v němž by již ne mo hlo být po chyb o její jasné mocenské do mi nan ci.
To se v jazykové po li ti ce pro je vi lo např. nařízením o přejmenování
an gli c ky pojmenovaných hu debních sku pin (např. z Gre en horns se
sta li Zelenáči, z Ran gers Pla v ci)11. Na re a li za ci to ho to cíle se podíleli
i příslušníci bezpečnostních složek státu (Lidových milicí, Státní bez-
pečnosti, Veřejné bezpečnosti), součástí je jich slan gu se pro to sta ly
takové výrazy ja ko např. mánička zesměšňující příznivce západního
životního sty lu (v to m to případě muže nosící dlouhé vla sy). 

Ve změněné společenské si tu a ci, kdy většina oby vate l st va již ne-
věřila v komu ni stic kou ide o lo gii, se běžný oby va tel ČSSR zaměřoval
místo politické akti vi ty spíše na zvyšování svého ekonomického stan -
dar du, což ovšem by lo častokrát v roz po ru s tehdejším právním řádem a 
rea li zo va lo se v ob la sti tzv. šedé a černé eko no mi ky. Součástí běžného
nespisovného úzu se pro to sta la taková slo va ja ko me lo uch (nepovolená 
výdělečná soukromá pracovní akti vi ta), pod pul to v ka (nedostatkové
zboží, které by lo předmětem nelegálních transakcí) ne bo vekslák.  

V š e o b e c n ý  r o z  k l a d  K S Č  a  k r i z o v ý  s t a v  č e s k o -
s l o v e n s k é h o  h o s p o d á ř s t v í  i  s n a  h y  o  j e  h o  n á p r a v u

v 2. polovině 80. let se také od ra zi ly v českém le xi ku. Ne jen ruskými
přejímkami pe re stro j ka a gla s nosť, které by ly součástí po li tického
výraziva KSSS a jež měly být i v československých podmínkách
používány pro označení základních idejí politických a ekonomických
re fo rem realizovaných pod vedením KSČ, ale i významovými pro-
měnami některých lexikálních jed no tek vzniklých na základě ja zy ko-
vého vývoje počátku totalitní éry.  Např. u nespisovných výrazů esté-
bák, jezeďák, kádrovák by la intenzifikována je jich  negativní ex pre si -
vi ta, ti tul RSDr. (re rum so cia lium do ctor ne bo li do ktor sociálně-po-
litických věd) udělovaný absolventům Vysoké školy politické ÚV KSČ
byl pak do kon ce běžně zesměšňován výklady rodné stra ny do ktor,
rozhodnutím stra ny do ktor, ry chle snad no do ktor či re rum sran da rum
doc tor, jež jasně vypovídaly o smýšlení běžného oby vate l st va o úrov-
ni vzdělanosti předních členů politické hie ra r chie KSČ, kteří by li je ho
no si te li. Posledním významným historickým milníkem, který se ne -
mohl v českém le xi ku ne pro je vit, byl  p á d  k o m u n i s t i c k é  m o  -
c i  v  z á v ě r u  r o  k u  1 9 8 9  a  t r a n s  f o  r  m a  c e  č e s k o s l o -
v e n s k é  (od ro ku 1993 se zánikem Československa už jen české)
s p o l e č n o s t i  n a  d e m o  k r a  t i c  k o u.

Významným tren dem byl v sou vi s lo sti s těmito změnami přesun
řady lexikálních jed no tek označujících reálie spojené s do bou vlády
KSČ na pe ri fe rii slovní zásoby, a to jak do po zi ce  historismů (JZD,
kole kti vi za ce, melouchář, milicionář, MNV, pětiletka, po li truk, ROH),
tak i archaismů užívaných příslušníky starší ge ne ra ce pro označování
nových skutečností, které na hra di ly své předchůdce z totalitního ob -
dobí (např. esenbák místo po li ci sta, národní výbor namísto obecní
úřad) (srov. Daneš a kol. 1997, s. 24). To se ale netýkalo všech lexémů
spojených s ja zy kem éry totalitního Československa: 

Výrazy charakteristické pro minulý režim vyšly sice oficiálně z užívání, ale
přesto se někdy objevují (většinou ze setrvačnosti, někdy i pro svou výstižnost).
Např.: (pracovní) brigáda, obezlička, kádry, (skryté) re ze r vy, skluz aj. – název kolek-
tiv byl jednak na hra zen názvem tým, ovšem v některých kon te x tech se pochopitelně
udržuje (v ko le kti vu dětí, kolektivní hry) – rovněž odvozené slovo nahlásit (bývalo bo -
he mi sty kritizováno) přežívá, podobně jako už vžitý ru si s mus na čele (Daneš a kol.
1997, s. 24).

10 Tento vývojový směr se uplatňoval i v 70. a 80. letech, kdy vládnoucí moc
užívání výrazů anglického původu příliš nepřála. V této době byla např. přejata
slova disko, metal, punk. 

11 Podobné opatření se ale týkalo i názvů institucí, v nichž se v roce 1968 z pohledu
normalizátorů příliš rozvinuly reformní tendence. Např. mládežnická organizace pod
vedením KSČ, která v letech 1949–1969 nesla název Československý svaz mládeže
(ČSM) byla v roce 1970 fakticky obnovena pod názvem Svaz socialistické mládeže
(SSM). 
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Řada lexémů, která by la v předcházejícím období při exem pli fi ka -
ci hod no ce na ve slovnících s poznámkami dříve, v ka pi ta lis mu,
prodělala pro ces revi ta li za ce, obnovení je jich běžného užívání by lo
způsobeno opětovným vzni kem reálií, které v mi nu lo sti označovaly
(akcie, bankéř, bu rza, pod ni ka tel, senátor).   

Z cizích jazyků se při přejímání slov do české slovní zásoby do sta -
la do neotřesitelné po zi ce angličtina, z níž pochází většina odborného
názvosloví technického (har d disk, CD, In ter net, web), ekonomického
(brífink, grant, HR, ma nažer, mar ke ting, ou t so r cing), uměleckého
(hardco re, fan ta sy, rap, re ma ke, si t com, tra s h me tal) či sportovního
(kouč, pa ra gli ding, sno w bo ard)12. Množství původně anglických slov 
by lo také tvarově přizpůsobeno za po mo ci českých morfologických
ko m po nent (např. glo ba li zo vat, hackno ut ve významu neoprávněně
pro ni k no ut do počítačového systému, harašení z se xu al ha ras s ment,
píárista ne bo li pracovník v ob la sti pu b lic re la tions, sívíčko ve význa-
mu živo to pis, tunelář). Některé an gli ci s my se sta ly součástí fra ze o lo -
gie (např. v nespisovném vyjádření vo co go vytvořeném obměnou
frazému vo co de).   

Výrazná re stru ktura liza ce společenského, politického a hospodář-
ského živo ta rovněž mo ti vo va la vznik nemalé sku pi ny neologismů,
je jichž au to ry by ly především publicisté, kteří potřebovali označit
nové skutečnosti, s ni miž se setkávali. Šlo například o oka zio nali s my
cim r ma no log (oso ba, zabývající se fiktivní oso bou Járy Ci m r ma na),
lu ne ti ko fil (fanoušek hudební sku pi ny Lu ne tic) či zklausovatět (stát se
zastáncem názorů V. Kla u se), z nichž se některé sta ly trva lou součástí
ja zy ka mediálních pracovníků (k proměnám české slovní zásoby
v tom to období podrobněji viz Martincová a kol. 2005).  

Na závěr lze kon sta to vat, že pod vli vem řady přelomových hi sto -
rických událostí prodělala slovní zásoba češtiny značné proměny, je -
jichž jistá část se uplatňuje v běžné spisovné i nespisovné ko mu ni ka ci

i na  počátku 21. století, a že český ja zyk se na kon ci 20. století pod vli -
vem globalizačních tendencí stal předmětem proměn, které se ve stej-
né době rea li zo va ly i v ostatních slovanských jazycích a které stále
probíhají i v současnosti. 
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Sum ma ry

The article deals with the problematic of the Czech language changes in 20th

century. The main attention is given to problematic of the Czech lexicon changes
under the influence of historical turns in this century. 20th century was the time of the
Czech lexicon dynamical changes, because  political, technical and cultural
development of the Czech society was very fast and rich. The most interesting
historical events, that produced significant part of these changes, was the fall of
Austrian Habsburgs empire in the 1918 and the establishment of Czechoslovak
democratic state and society in the 1920s and 1930s, the occupation of Czech
countries by German forces in the 1939-1945, the establishment of Communist Party
government in the end of 1940s and 1950s and the Czech society democratic
transformation after the 1989s “Velvet“ Revolution. Historical turns are focused on
the Czech standard and substandard lexicon. Lexical changes were realized especially 
in the group of substantives (appellatives and proper substantives) and verbs. The
great part of these lexical changes were motivated by German, French, English and
Russian languages. 

12 Tento trend nebyl ničím novým, neboť s tím, jak se angličtina v 2. polovině
20. století stávala nejvíce užívaným mezinárodním jazykem, souvisel i stále se
zvyšující počet anglických přejímek do češtiny (např. baseball, laser, win d su r fing).
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Jo an na KOR BUT

Ra ci bórz

Cze skie związki fra zeo logi cz ne 
z zapo ży cze nia mi z za kre su mo dy i ko s me ty ki

O wy so kim sto p niu asy mi la cji prze ję tych jed no stek le ksy ka l nych
świa d czy fakt ich wcho dze nia na grun cie ję zy ka za po ży czające go
(w tym przy pa d ku ję zy ka cze skie go) w związki fra zeo logi cz ne. Spo -
śród 360 przeana li zo wa nych jed no stek hasłowych wchodzących
w skład po la „mo da i ko s me ty ka” ty l ko 45 two rzy związki fra zeo logi -
cz ne. Wśród tej gru py wy ró ż nić mo ż na ta kie jed no stki hasłowe, któ re
wy stę pują ty l ko w jed nym fra zeo logi z mie1, np. aksa mit: pleť hebká
ja ko aksa mit : pol. mięk ki/gład ki jak aksa mit, ka be la: stát si na ka be -
lu : por. pol. cie m ny jak ta ba ka w ro gu, žurnál: vypadát ja ko ze žurnálu
: pol. ktoś/coś jak z żu r na la oraz ta kie, któ re wy stę pują w pa ru wy ra że -
niach. Znaczną fre k wencją cha ra kte ry zują się m.in. fra zeo logi z my
z na stę pujący mi zapo ży cze nia mi:
b a č k o r a: natáhnout bačkory, zatřepat (za kle pat) bačkorami/bačkorama,

mít/vědět starou bačkoru; 
b r ý l e: dívat se na něco černými brýlemi, dívat se na něco růžovými brýlemi, 

mít/nasadit někomu brýle mámení; 
k a  l  h o  t y: chodit v kalhotách, nemoct zapnout kalhoty, prohnat někomu ka l -

ho ty/gatě/kožich;
k o š i l e: bližší košile než kabát/košile bližší než kabát, vzít si holku bez

košile, svléknout/svlíknout někoho do košile.

W przy pa d ku cze skich związków czę sto ma my do czy nie nia z mo -
ż li wo ścią wy mia ny po szcze gó l nych ko m po nen tów związku, przy
czym – mi mo wy mia ny – po zo stają one na dal w po lu zna cze nio wym
„ubra nie” (nie zmie niając zna cze nia całego połącze nia), np.

– czes. mít pod čepicí/klo bo u kem ‘być pijanym’;
– czes. reprezentační čapka/dres/tričko ‘dla spo r to w ca: prawo, zaszczyt re -

pre zen towa nia swego kraju (w danej dys cy p li nie sportu)’;
– czes. dát/dávat někomu/něčemu na frak/kabát ‘pokonać kogoś/coś; w spo-

sób ko m pro mi tujący coś zepsuć, zni sz czyć, znie kształcić (z początko-
wym za mia rem ule p sze nia); sprawić komuś lanie’;

– czes. na trhno ut někomu frak/sako ‘wyraźnie, z łatwością kogoś w czymś
(np. w jakimś kon ku r sie) prze wy ższyć, wy prze dzić; pokonać kogoś
i w ten sposób go ośmie szyć, skompromitować’;

– czes. prohnat někomu ka l ho ty/gatě/kožich ‘zmusić kogoś do dużego
wysiłku’;

– czes. plyšová/sametová/velvetová re vo lu ce ‘bezkrwawe oba le nia rządów
przez Czechów i Słowaków’;

– czes. plyšový/sametový rozvod ‘rozpad Re pu b li ki Czechosłowacji na Re pu -
b li kę Czeską i Re pu b li kę Słowacką’;

– czes. držet se někoho za šosy/sukně ‘być nie samo dzie l nym, nie umieć się
obejść bez czyjejś bezustannej po mo cy i rady’.

Ana li za ma te riału po ka zu je, że w ob rę bie ba da ne go po la se man -
tycz ne go sto sun ko wo czę sto spo t kać się mo ż na z pro ble mem złud nej
ek wi wa len cji fra zeo logi cz nej (Orłoś 2003, s. 333–385). Znaczną
część zgro ma dzo nych jed no stek tworzą zdra d li we fra zeo logi z my
(cze skie i pol skie), któ re ró ż nią się naj czę ściej po szcze gól ny mi kom -
po nen ta mi, np. czes. nalít někomu balzám do rány : pol. lać/sączyć
bal sam w czy jeś se r ce ‘uspokoić, po cie szyć ko goś; zmnie j szyć czy jeś
cierpienie’, czes. srdce spa d lo někomu do bot/ka l hot : pol. se r ce
poszło/uciekło ko muś w pię ty ‘ktoś stra cił od wa gę, boi się, zląkł się’,
al bo ró ż niące się spo so bem ob ra zo wa nia, np. czes. mít na někoho
krátké/krátký tričko : pol. nie do ra stać ko muś do pięt ‘być na zna cz nie
ni ż szym po zio mie od ko goś, nie do rów ny wać komuś’, czes. natáh-
nout kamaše/bačkory // za kle pat kamašemi/bačkorami/bačkorama :
pol. pot. wy ciągnąć ko py ta ‘umrzeć’, czes. stará ve sta : pol. sta ra hi -
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1 W ar ty ku le oma wia ne są przykładowe fra zeo logi z my, pełny materiał fra zeo -
logi cz ny zna j du je się w dołączonym do tekstu wykazie. Ety mo lo gia poszcz. za po -
ży czeń z wy bra ne go zakresu zna cze nio we go przed sta wio na została również na
końcu artykułu.



sto ria/śpie w ka ‘da w no i po wszech nie zna na rzecz, oko li cz ność, da w -
no zna ny fakt’.

W za kre sie cze sko- po l skiej fra ze o lo gii po rów na w czej ma my nie -
kie dy do czy nie nia z tzw. dwu języ cz ny mi ho mo ni ma mi fraze ologi cz -
ny mi, czy li związka mi o iden ty cz nym lub zbli żo nym brzmie niu, ale
od mien nym zna cze niu. W zgro ma dzo nym ma te ria le zna lazły się m.
in. na stę pujące przykłady:
a) cze skie mu fra zeo logi zmo wi: mít fazónu: 1. ‘odznaczać się pięknym 

i ele gan c kim wyglądem, formą’, 2. (zwłaszcza w negacji) ‘mieć
sens’, brzmie nio wo od po wia da polski fra ze o lo gizm mieć/trzymać
fason ‘być pewnym siebie, oka zy wać fan ta zję, animusz, nad ra biać
miną’ (por. też pol. dosł. trzymać fason ‘(o ubra niach) za cho wy wać
pie r wo t ny wygląd, kształt’)2;

b) cze skie mu związkowi držet se někoho za šosy/sukně – ‘być nie -
samo dzie l nym, nie umieć się obejść bez czyjejś bez ustan nej
pomocy i rady’, od po wia da pod względem brzmie nio wym polski
frazem trzymać kogoś za połę/za poły ‘krępować czyjąś swobodę,
nie po zwa lać na coś’ (przest.)3. Od po wied ni kiem zna cze nio wym
cze skie go związku jest pol. trzymać się czyjejś spód ni cy.

Sto sun ko wo nie wie le spo śród ana li zo wa nych cze skich jed no stek
fraze olo gi cz nych, któ re za wie rają w swym skład zie le ksy ka l nym za -
po ży cze nia z za kre su mo dy i ko s me ty ki, nie po sia da fraze olo gi cz nych 
od po wied ni ków w ję zy ku pol skim (w pol szczy ź nie po ja wia się zwrot
będący nie fraze ologi cz nym od po wied ni kiem, uży wa ny ty l ko w zna -
cze niu dosłow nym), np.
– czes. chodit v kalhotách ‘(o ko bie cie w ro dzi nie) de cy do wać, rządzić w do-

mu’: pol. dosł. chodzić w spod niach/nosić spodnie ‘mieć ubrane na sobie
spodnie’;

– czes. nemoct zapnout ka l ho ty ‘być prze je dzo nym; być grubym’: dosł. pol.
nie móc dopiąć spodni/nie móc się dopiąć w pasie ‘nie móc zapiąć do
końca/dokładnie ubrania (spodni, spód ni cy);

– czes. počítat něco na knoflikách ‘wahać się, nie umieć dokonać wyboru’ –
pol. dosł. liczyć coś na gu zi kach ‘rachować, dodając lub odejmując guzi-
ki; używać guzików jako pomocy przy liczeniu’.

Jed no z no wszych cze skich wy ra żeń sametové výročí ‘rocznica
aksa mi t nej rewolucji’ w ogó le nie po sia da swo je go od po wied ni ka
w ję zy ku pol skim.

Złudną ek wi wa len cję mo że my rów nież ob se r wo wać na przykła-
dzie wy ra że nia reprezentační čapka/dres/tričko ‘dla spo r to w ca: pra -
wo, za szczyt re pre zen towa nia swe go kra ju (w da nej dys cy p li nie spo r -
tu)’, któ re go od po wied ni kiem w ję zy ku pol skim jest to ż sa me pod
wzglę dem zna cze nio wym wy ra że nie mie j s ce w re pre zen ta cji, nie
będące fra zeo logi z mem4.

Wa r to pod kre ślić, że ponad 80% ana li zo wa nych cze skich połączeń 
fraze olo gi cz nych po sia da ta kie sa me – lub wy ka zujące du że po do bie -
ń stwo – od po wied ni ki w ję zy ku pol skim (za rów no je śli cho dzi o stro -
nę se man tyczną, jak i zbli żo ny skład le ksy ka l ny), np.
– czes. pleť hebká jako aksamit : pol. miękki/gładki jak aksamit (np. o cerze);
– czes. být na někoho/něco alergický : pol. mieć na kogoś/na coś

alergię/uczu le nie // być na kogoś uczu lo nym; 
– czes. být balzámem na rány někoho : pol. być/działać jak balsam;
– czes. (být) hloupý jako bota : pol. głupi jak but;
– czes. dívat se na něco černými brýlemi : pol. patrzeć na coś/kogoś przez

czarne okulary;
– czes. dívat se na něco růžovými brýlemi : pol. patrzeć na coś/kogoś przez

różowe okulary;
– czes. mít pod čepicí vrabce : pol. mieć wróble pod czapką;
– czes. svěrací ka za j ka : pol. kaftan bez pie cze ń stwa;
– czes. připravit někoho o poslední košile : pol. obedrzeć kogoś do osta t niej

koszuli;
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2 W języku polskim leksem fason ma dwa zna cze nia: 1. ‘krój, wzór, model
ubioru’ – por. fason czapki, sukni; dobrać fason; ka pe lusz stracił fason, (fraz.) prze -
ro bić kogoś na swój fason; 2. pot. ‘swobodny, śmiały sposób bycia; animusz, fan ta -
zja, brawura’ – por. robić coś z fasonem, (fraz.) trzymać/mieć fason; stracić fason
(zob. Słownik języka pol skie go 1996, t. I, s. 540).

3 Por. też. pol. trzymać się maminej spódnicy/maminego fartuszka.

4 Często w połączeniach: czes. vybojovat reprezentační čapku/dres/tričko : pol.
wywalczyć miejsce w re pre zen ta cji.



– czes. být/bejt pod pan to flem : pol. być pod pan to flem;
– czes. být v růžové náladě : pol. być w różowym na stro ju/humorze;
– czes. vpadat jako ze žurnálu : pol. ktoś/coś jak z żu r na la.

W przy pa d ku wy ra że nia czes. být (hebký) ja ko hedvábí zna cze nie
to ty l ko czę ścio wo po kry wa się z pol. mięk ki/gład ki jak aksa mit, bo -
wiem w ję zy ku cze skim – oprócz wspó l ne go z pol skim zna cze nia
‘być de li ka t nym, mięk kim, gład kim i pięknym’ – związek ten od no si
się też do po tra wy, je dze nia o ‘delikatnym i przy je mnym smaku’.

Nie któ re fra zeo logi z my cze skie po sia dają ró ż niące się kom po nen -
ta mi – i nie za wsze w pełni po kry wające się pod wzglę dem zna cze nio -
wym – ek wi wa len ty pol skie, np. czes. pro hnat/prohánět někomu fa l -
dy/frak/ ko stru/per ka/sa ko ‘surowo ko goś uka rać; zmu sić ko goś do
in ten sy w nej pracy’ : por. pol. wziąć ko goś do ga lo pu ‘zmusić ko goś
do in ten sy w nej pracy’5, czes. běží/utíká ja ko by mu šosy hořely/zapálil 
‘o kimś, kto bar dzo szy b ko, nie zgra b nie gdzieś bie g nie; spie szy się’ :
por. pol. ucie kać/wiać aż się ku rzy ‘uciekać bar dzo szybko’.

Zda rza się, że je den fra ze o lo gizm cze ski po sia da ki l ka (mniej lub
bar dziej zbli żo nych do sie bie) zna czeń, któ rym w ję zy ku pol skim od -
po wia dają ró ż ne jed no stki, np.:
– czes. být silný/pevný v kramflekách (v něčem) // pot. bejt silnej/pevnej

v kramflecích (v něčem):
  1. ‘być spe cja listą w jakiejś dzie dzi nie, znać się na czymś’ (pol. znać się na 

rzeczy // mieć fach w ręku); 
  2. ‘mieć usta bi li zo waną pozycję, mieć silne oparcie w czymś, czuć się

pewnie’ (stać na pewnym/twardym gruncie);

– czes. dát/dávat někomu/něčemu na frak/prdel/kabát:
  1. ‘w sposób zde cy do wa ny kogoś/coś pokonać’ – pol. pobić kogoś na

głowę;
  2. ‘w sposób ko m pro mi tujący coś zepsuć, zni sz czyć, znie kształcić (z po-

czątkowym za mia rem ule p sze nia) – pol. dosł. prze do brzyć ‘przesadzić
w ule p sza niu czegoś’; 

  3. ‘zbić kogoś, sprawić mu lanie’ – pol. prze trze pać/wy gar bo wać/złoić
komuś skórę;

– czes. mít pod čepicí/klo bo u kem:
  1. ‘być pijanym’– pol. mieć w czubie; 
  2. ‘być bardzo inte li gen t nym, sprytnym’ – pol. być nie w ciemię bitym.

Współcze s na fra ze o lo gia cze ska zna j du je się pod si l nym od działy- 
wa niem nie mie c kich sche ma tów fraze olo gi cz nych. Wpływ ten prze -
ja wia się prze de wszy stkim w ka l kach ję zy ko wych i w dość czę stym
na śla do wa niu nie mie c kich zwro tów i wy ra żeń. Według Je rze go Dam -
bo r skie go (1970, s. 199). Ta kich ger ma ni z mów w ob rę bie fra ze o lo gii
jest w cze sz czy ź nie spo ro, przy czym – biorąc pod uwa gę ich „za do -
mo wie nie” w ję zy ku – nie za wsze uży tko w ni cy ję zy ka uświa da miają
so bie ich „ob cość”. W po lu se man ty cz nym „mo da i ko s me ty ka” – sta -
no wiącym punkt wyj ścia ana li zy – zna leźć mo ż na ki l ka ta kich
przykładów: 

– czes. košile bližší než kabát niem. das Hemd ist mir nahen als der Rock :
pol. bliższa ciału koszula;

– czes. táhnout si klobouk do čela niem. sich den Hut über die Stirn ziehen :
pol. nasunąć czapkę na czoło. 

Z ko lei w ję zy ku pol skim wi do cz ne jest si l ne od działywa nie ję zy -
ka fran cu skie go. Spe cy ficzną gru pę tworzą szcze gó l nie za po ży cze nia
fra zeo logi cz ne do tyczące sze ro ko po ję te go ży cia to wa rzy skie go, za -
baw, ta ń ców, mo dy. J. Damborský, w cy to wa nym już ar ty ku le (Dam-
borský 1970, s. 199), pre zen tu je li stę ga li cy z mów fraze olo gi cz nych
po cho dze nia fran cu skie go wraz z ich cze ski mi ekwi wa len ta mi Wśród
ba da nych w ni nie j szej pra cy jed no stek zna leźć mo ż na na stę pujący
przykład: osta t ni krzyk mo dy  < de rnier cri de la mo de : czes. poslední
výkřik mó dy.

Zna cz na część za so bu fraze ologi cz ne go wspó l na jest wie lu ję zy -
kom eu ro pe j skim. Są to tzw. skrzy d la te słowa (czes. okřídlená slo va),
czy li czę sto przy ta cza ne zwro ty, w przy pa d ku któ rych mo ż li wy do
usta le nia jest au tor bądź po cho dze nie, związa ne naj czę ściej z po -
wszech nie zna ny mi wy da rze nia mi poli ty cz ny mi, hi sto rycz ny mi. Są
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5 Por. pol. (capnąć/chwycić/złapać) kogoś za frak/kołnierz ‘pochwycić, za trzy -
mać kogoś’, posp. ‘zmusić do działania’.



to za rów no sen ten cje, przysłowia, afo ry z my, fra g men ty wy po wie dzi
sław nych lu dzi, jak i czę sto ty tuły po pu la r nych książek, fi l mów, pio -
se nek (por. Mar kie wicz, Ro ma no wski 1990)6.

W zgro ma dzo nym ma te ria le fra zeo logi cz nym do tyczącym mo dy
i ko s me ty ki zna lazło się sto sun ko wo nie wie le ta kich wy ra żeń7. Naj -
czę ściej do tyczą one – sze ro ko po ję tej – świa to wej po li ty ki i hi sto rii.
Dwa z nich do tyczą hi sto rii pa ń stwa cze skie go, są one od bi ciem
zmian za chodzących w ży ciu po li ty cz nym i społecz nym na prze strze -
ni osta t nich ki l ku na stu lat, jak np. : 
– czes. sametová/plyšová/velvetová re vo lu ce (pot. również sa me to v ka/sa-

met/plyšák): pol. aksa mi t na re wo lu cja, to wy ra że nie oz na czające ‘bez-
krwawe oba le nie rządów komu ni sty cz nych przez Czechów i Słowaków’, 
którego au to r stwo często przy pi sy wa ne jest V. Ha v lo vi8. 

Ana lo gi cz nie po wstało cze skie wy ra że nie sametový/plyšový roz -
vod : pol. aksa mi t ny roz wód, na okre śle nie ‘rozpadu re pu b li ki Cze -
chosłowa c kiej na Re pu b li kę Czeską i Re pu b li kę Słowacką’. Dnia
1 sty cz nia 1993 r. w wy ni ku wza je mne go po ro zu mie nia doszło do po -
działu pa ń stwa.

Dwa zwro ty związa ne są z ru chem i ide o lo gią fa szy stowską:
– černé košile : pol. czarne koszule ‘włoscy faszyści’ – nazwę tę na da wa no

członkom włoskiej or ga ni za cji fa szy sto wskiej (utwo rzo nej przez Benito
Mus so li nie go), w związku z no szo ny mi przez nich cza r ny mi ko szu la mi;

– hnědé košile : pol. bru na t ne koszule ‘hitlerowcy’ – koszule owe stanowiły
część umundu ro wa nia członków NSDAP.

Ko le j ne skrzy d la te wy ra że nie do ty czy pe w nych prze mian
społecz nych, ale z cza sów bar dziej od ległych:
– czes. modrá punčocha : pol. nie bie ska po ńczo cha, czyli ‘kobieta zajmująca

się nauką i li te ra turą’; nazwę tę na da wa no klubom skupiającym kobiety
o zain tere so wa niach li te ra c kich i na uko wych, członkami tych klubów
byli także mę ż czy ź ni, którzy nosili nie bie skie po ńczo chy; pojęcie to
powstało ok. 1750 roku z myślą o salonie lon dy ń skim Eli za beth Montagu
(Orłoś, Hornik 1996, s. 213, por. Mar kie wicz, Ro ma no wski 1990, s. 116).

Po zo stałe jed no stki związa ne są z: 

a) czeską li te ra turą: (mít) brýle mámení : por. pol. (patrzeć na świat
przez) różowe okulary // mieć klapki na oczach ‘ułuda; nie do strze -
gać fa kty cz ne go stanu rzeczy, łudzić się’; nasadit někomu brýle
mámení : pol. mydlić komuś oczy ‘stwarzać mylące pozory, wpro -
wa dzać kogoś w błąd’ – autorem obu czeskich przykładów jest Jan
Amos Ko men ski La bi rynt světa a ráj srdce (1633);

b) Biblią: cesta do Damašku : pol. droga do Da ma sz ku ‘zmiana prze -
ko nań, nowy sens życia’ – por. Nowy Te sta ment, Dzieje Apo sto l skie
9, 3, scena na wró ce nia Szawła;

c) antykiem: bližší košile než kabát/košile bližší než kabát; pol.
koszula bliższa ciału/ bliższa ciału koszula ‘własne sprawy wy su -
wa ne na plan pierwszy’ – z łac. tunica propior pallio est, por. Plaut
(250–184 p.n.e.), Dzień trzy gro szo wy V. 

Eks ce r p cja ze bra ne go ma te riału po ka zu je, że nie wszy stkie z ana -
li zo wa nych fra zeo logi z mów do tyczą te ma ty ki mo dy, ko s me ty ki, uro -
dy (np. czes. pleť hebká ja ko aksa mit ‘bardzo de li ka t na cera’). Więk-
szość z nich wy kra cza po za ten za kres zna cze nio wy, np. czes. sa me-
tová/plyšová/velvetová re vo lu ce (pot. rów nież sa me to v ka/sa met/ply-
šák): pol. aksa mi t na re wo lu cja ‘bezkrwawe oba le nie rządów komu ni -
sty cz nych przez Cze chów i Słowaków’; na trhno ut někomu tri ko /trič-
ko ‘zdecydowanie nad kimś zwyciężyć’; černé košile ‘włos cy fa-
szyści’.

W gru pie prze ba da nych 211 cze skich związków fraze olo gi cz nych, 
ty l ko w jed nym przy pa d ku brak było pol skie go od po wied ni ka (czes.
sametové výročí). Po zo stałe związki mają swo je ek wi wa len ty w pol -
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6 W czeskiej lin g wi sty ce bardziej po pu la r ny jest obecnie termin okřídlené výrazy
(pol. skrzy d la te wy ra że nia), jednak nie wszyscy języ koz na w cy posługują się tymi
te r mi na mi. W nauce polskiej, zwłaszcza w litera turo z na wstwie, prze wa ża termin
skrzy d la te słowa, zaś we fra ze o lo gii badacze częściej posługują się po ję ciem skrzy -
d la te wy ra że nia (por. Orłoś, Hornik 1996). 

7 Definicje znaczeń przed sta wio nych skrzy d la tych wyrażeń za czer p nię to z Cze -
sko- pol skie go słownika skrzy d la tych słów, op. cit.

8 W j. czes. przym. sametový zyskał dzięki ww. wydarzeniom nowe znaczenie, tzn. 
‘łagodny, bezkrwawy’, por. Orłoś 2001, s. 223–228.



szczy ź nie. Około 84% ana li zo wa nych cze skich fra zeo logi z mów od -
po wia dają pol skie wy ra że nia, zwro ty o dokład nie tym sa mym (lub
bar dzo zbli żo nym) zna cze niu, wa r to jed nak pod kre ślić, że nie kie dy
oprócz ek wi wa len tu fraze ologi cz ne go po ja wiają się od po wied ni ki
nie fraze ologi cz ne (tych osta t nich jest w ze bra nym ma te ria le bli sko
16%). W ki l ku na stu przy pa d kach ma my do czy nie nia z nie pełną (lub
czę ściową) ek wi wa lencją zna cze niową mię dzy sto so w ny mi zwro ta mi 
cze ski mi i pol ski mi, bądź też z tzw. dwu języ cz ny mi ho mo ni ma mi
fraze ologi cz ny mi

Po wy ższa ana li za udo wod niła (po raz ko le j ny), że za sób fra zeo -
logi cz ny ję zy ka cze skie go i pol skie go (do tyczący wie lu dzie dzin ży -
cia, nie ty l ko ana lizo wa ne go po la se man tycz ne go) cha ra kte ryzu je się
li cz ny mi zbie ż no ścia mi, po do bnym spo so bem ob ra zo wa nia ota -
czającej nas rze czy wi sto ści. Owe po do bie ń stwa wska zują na bli skie
po kre wie ń stwo i wspó l ne po cho dze nie obu ję zy ków. Ze sta wiając po -
szcze gó l ne związki fra zeo logi cz ne za uwa żyć mo ż na po do bie ń stwo
pro ce sów my ślo wych, do świa d czeń po zna w czych obu na ro dów,
wspó l ne ję zy ko we uj mo wa nie fra g men tów rze czy wi sto ści. Nie spo -
sób jed nak nie spo strzec, że ist nie je jed nak wa r stwa fra ze o lo gii
świadcząca o ró ż ni cach w wy ra ża niu te go sa me go ob ra zu meta fory cz -
ne go, a i wspo mi na ne po do bie ń stwo by wa nie kie dy bar dzo złud ne.
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ANEKS 1

Wy kaz za po ży czeń z za kre su mo da i ko s me ty ka, tworzących związki
fra zeo logi cz ne

aksamit śrłac. exa mi tum grec. hexa mi tos
bačkora węg. bocskor
balzám łac. ba l sa mum grec. bálsamon j. sem. – por. hebr. bāsām, arab.

Bašām
bavlna niem. Ba u m wol le
bota fran. botte lub śrłac. bota
brejle/brýle niem. Brille ‘ts’ stwniem. b(e)rille łac. be ryl lus
čapka śrwniem. (t)schapel stfran. chape(l) (por. fran. chapeau ‘kapelusz’)

późnłac. cappa
čepice śrwniem. (t)schapel stfran. chape(l) (por. fran. chapeau ‘kapelusz’)

późnłac. cappa
damašek (stczes. damask)  pra wdo pod. wł. da ma s co ‘ts’ łac. Da ma s cus 
dres ang. dress od (to) dress
fald śrwniem. valde
fazona / fazóna fran. façon łac. factiō facere 
frak niem. Frack, ang. frock stfran. froc
hedvábí pra wdo pod. stwniem. go ta - we bi
kabát prawdopod. pers. kabâ
kabela stczes. kabela śrwniem. Kobel
ka l ho ty  stczes. kali(h)oty/galioty wł. ca li got te łac. caliga
kápě późnłac. cappa
kapsa łac. capsa 
ka za j ka niem. Kasack fran. casaque pers. kazagand 
klobouk prasł. klobukú pra wdo pod. j. tu r - ta tar. 
knoflík śrwniem. knöpfel – dem. od knopf 
košile (stczes. košule) prasł. łac. casula 
kra m flek niem. Krampe + Fleck 
móda niem. Mode fran. mode łac. modus 
monokl niem. Monokel fran. monocle późnłac. mo no cu lus
pan to fel niem. Pan tof fel wł. pan to fo la 
plyš niem. Plüsch fran. peluche stfran. pe lu cher późnłac. *pilū(c)āre łac.

pilâre 
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punčocha śrwniem. bun t s chu och (dziś Bun d s chuh) stwniem. binden +
schuoh 

purpur niem. Purpur łac. pu r pu ra grec. porfýrâ 
sako niem. Sakko wł. sacco łac. saccus 
samet nwniem. Sammet (dziś Samt) stfran. samit śrłac. (e)xamitum, samitum

śrgrec. hexámiton 
šos niem. Schoß (Schoss) 
triko/tričko fran. tricot od tri co ter  tricot – dem. od trique 
vesta niem. Weste fran. veste , wł. veste, łac. vestis
žurnál niem. Jo u r nal, fran jo u r nal

Aneks 2
Związki fra zeo logi cz ne z zapo ży cze nia mi z za kre su mo dy i ko s me ty ki9

A. WYRAŻENIA

stará bačkora/be la

‘nic a nic, zu pełnie nic’

fi ga z ma kiem

ts

hojivý balzám

‘o czymś, co łago dzi cie r pie nia mo ra l ne, przy -
-no si ul gę, spo kój; pociecha’

być ba l sa mem/jak ba l sam (np. two je
słowa są jak ba l sam)

ts

velká bo ta
‘duży błąd, nieporozumienie’

kar dy na l ny błąd
ts
? wie l ki but
‘obuwie du żej numeracji’

sedmimílově bo ty
‘w ba j kach: cu do w ne bu ty po zwa lające się po -
su wać ol brzy mi mi krokami’

sie dmio mi lo we bu ty
ts

(mít) brýle mámení
‘być za śle pio nym, nie do strze gać fa kty cz ne go
sta nu rze czy, łudzić się’

mieć kla p ki na oczach
ts

černé brýle /bre j  le
‘zbyt pesy mi sty cz ny, kry ty cz ny pogląd na
świat’

(pa trzeć na świat przez) cza r ne oku la ry
ts

růžové brýle /bre j  le  
‘zbyt opty mi sty cz ny, nie re a l ny, nie po kry -
wający się ze sta nem fa kty cz nym pogląd na
świat’

(pa trzeć na świat przez) ró żo we oku la ry
ts

frygická čapka 
‘czerwona cza p ka ze spi cza stym ko ń cem 
zwie szającym się ku przo do wi, no szo na 
w cza sie Wie l kiej Re wo lu cji Fran cu skiej 
ja ko sym bol wolności’ 

cza p ka fry gi j ska
ts

reprezentační čapka/dres/tričko
‘dla spo r to w ca: pra wo, za szczyt re pre zen- 
to wa nia swe go kra ju (w da nej dys cy p li nie 
spo r tu)’

? (wy wa l czyć) mie j s ce w re pre zen ta cji
ts

ce  sta do Damašku
‘zmiana prze ko nań, no wy sens życia’

dro ga do Da ma sz ku
ts

reprezentační dres zob. reprezentační 
čapka 

(pouhá) f i  gur  ka na šachovnici
‘osoba bez wo l nie mani pu lo wa na, 
nie mająca wpływu na swój los’

pio nek na sza cho w ni cy
ts

atak na ka p su
‘nieoczekiwany du ży wydatek’

ude rze nie po kie sze ni
ts

prázdná/čistá ka p sa 
‘brak pie nię dzy, bieda’

pu sta kie szeń
ts

z vlastní ka p sy 
‘na swój koszt’

z włas nej kie sze ni
ts

svěrací ka za j  ka
‘bluza z długi mi wiąza ny mi na ple cach 
rę ka wa mi, uży wa na do obezwład nia nia 
cho rych psychicznie’

ka f tan bez pie cze ń stwa
ts

černé koši le
‘włos cy faszyści’

cza r ne ko szu le
ts

9 W lewej ko lu m nie umie sz czo no związki czeskie, w prawej ich polskie od po -
wied ni ki. Hasła czeskie usze re go wa ne zostały wg do mi nant ułożonych w porządku
alfa be ty cz nym (zgodnie z al fa be tem czeskim, czyli po c jest č, po r jest ř, po s jest
š). Do mi nan ty – po do b nie jak cały nagłówek – zostały wy ró ż nio ne po gru bioną
czcionką i do da t ko wo za zna czo ne roz strze lo nym drukiem. Zna cze nia związków
podano w łapkach pod artykułami hasłowymi. Przy polskich związkach może
pojawić się znak ?, oz na czający od po wied ni ki nie fraze ologi cz ne oraz skrót „por.”,
który oznacza, że w języku polskim wy stę pu je wy ra że nie, w języku czeskim –
zwrot. Do da t ko wo wpro wa dzo ne zostały symbole: / – oboczne części fra zeo logi z -
mów oraz // – oboczne związki fra zeo logi cz ne. Przed nagłówkiem umie sz czo no
kwa li fi ka tor „przest.” przy połączeniach, które wyszły z użycia. Skrót „ts” oznacza, 
że zna cze nie pol skie go od po wied ni ka pokrywa się z czeskim związkiem.
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hnědé košile
‘hitlerowcy’

bru na t ne ko szu le
ts

pod le poslední mó dy 
‘zgodnie z naj no wszy mi ten den cja mi 
w mo dzie; no wo cze ś nie, modnie’

(ubra ny) według naj no wszej mo dy
ts

(být) ze staré mó dy 
‘człowiek sta ro świe cki, kon ser waty w ny, 
ale so lid ny, uprzejmy’ 

(być) sta rej da ty
ts

poslední výkřik mó dy 
‘o rze czy no wej, ory gi na l nej co do ga tun ku,
kształtu, fa so nu itp., do pie ro co wy pro du- 
ko wa nej, za czy nającej wcho dzić na ry nek: 
naj no wszy krój, fa son, mo del czegoś’

osta t ni krzyk mo dy
ts

poslední mo del
‘najnowszy wzór, pro to typ; ory gi na l ny 
mo del, wzór’ 

naj no wszy mo del
ts

plyšová/sametovárevoluce//plyšový přelom
//plyšák//sa me to v ka//sa met
‘bezkrwawe oba le nie rządów ko mu ni-
sty cz nych przez Cze chów i Słowaków’

aksa mi t na re wo lu cja
ts

plyšový/sametový roz vod
‘rozpad re pu b li ki Cze chosłowa c kiej 
na Re pu b li kę Czeską i Re pu b li kę Słowacką’

aksa mi t ny roz wód
ts

modrá punčocha
‘kobieta wyemancypowana’ 

nie bie ska po ńczo cha
ts

kardinalský pu r pur
‘tradycyjny strój kar dy na l ski w ko lo rze 
pu r pu ro wym; god ność kar dy nała’

 kar dy na l ska pu r pu ra
ts

růžové brýle/bre j le – zob. růžové
brýle/bre j le

růžové vyhlídky
‘bardzo opty mi sty cz ne i obie cujące 
per spe kty wy na przyszłość’

ró żo wa przyszłość
ts

sametová/plyšová re vo lu ce//velká
sametová//sa me to v ka//sa met//plyšák
‘bezkrwawe oba le nie rządów komu nisty cz -
 nych przez Cze chów i Słowaków’

aksa mi t na re wo lu cja
 ts

sametový/plyšový roz vod
‘rozpad re pu b li ki Cze chosłowa c kiej 
na Re pu b li kę Czeską i Re pu b li kę Słowacką’

aksa mi t ny roz wód
ts 

sametové  výročí 
‘rocznica aksa mi t nej rewolucji’

–

reprezentační tričko zob. reprezentační
čapka

stará ve sta
‘da w no i po wszech nie zna na rzecz, oko licz-
ność, da w no zna ny fakt’

sta ra hi sto ria/śpie w ka
ts
? sta ra ka mi ze l ka 
‘znoszona kamizelka’

B. ZWROTY

být na někoho/něco alergický
‘nie to le ro wać ko goś/cze goś i tra kto wać
to/go z nie chę cią ’

mieć na ko goś/na coś ale r gię/uczu le nie
ts

být/bejt bačkora
‘(o człowie ku) bać się; być pa sy w nym, 
nie za rad nym, nie zde cydo wa nym, bojaźliwym’

(być jak) ciepłe klu chy
ts

být/bejt na bačkoru
‘(o przed mio tach) być nie od po wied nim,
 bez war to ścio wym, do ni cze go nie pasować’

pa so wać jak wół do ka re ty/jak pięść do
no sa
ts

cho dit v bačkorách
‘być bez wo l nym, nie ener gi cz nym,
ślamazarnym’ 

ru szać się jak mu cha w smo le
ts

mít sta rou bačkoru 
‘nic nie mieć ’ 

mieć gu zik z pę telką/fi gę z ma kiem
ts
? mieć sta ry pan to fel/ba m bosz
‘mieć sta ry, zni sz czo ny pantofel’

stát za (sta rou)  bačkoru
‘być bez wa r to ści, źle wy ko na nym, nie 
na da wać się do ni cze go; być niesolidnym’

coś nie jest wa r te fun ta kłaków/złama -
ne go gro sza
ts

vědět sta rou bačkoru 
‘nic nie wiedzieć’ 

nie mieć o czymś zie lo ne go po ję cia
ts

natáhnout bačkory 
‘umrzeć’

wy ciągnąć ko py ta
ts

zatřepat/za kle pat bačkorami/bačkorama 
‘umrzeć’

wy ciągnąć ko py ta
ts

být balzámem na rány někoho 
‘przynosić ul gę, spo kój, po cie chę; łago dzić
cierpienia’ 

być/działać jak ba l sam
ts

nalít někomu balzám do rány
‘uspokoić, po cie szyć ko goś; zmnie j szyć 
czy jeś cierpienie’

lać/sączyć ba l sam w czy jeś se r ce
ts
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udělat/říci bo tu 
‘powiedzieć, zro bić głup stwo, po pełnić błąd’

palnąć głup stwo/ga fę
ts
? zro bić bu ta
‘wykonać obuwie’

úpět pod čí bo tou
‘ulegać przemocy’

być/sie dzieć pod bu tem//być pod ja rz -
mem
ts

vědět, kde (ho) bo ta/střevíc tlačí
‘zdawać so bie spra wę ze swo ich wad i
problemów’

ka ż dy wie, co mu do le ga/gdzie go bo li
ts

bo ty jsou mu úzké/malé
‘źle się ko muś wiedzie’

wiatr mu w oczy wie je
ts

(někomu) koukají mu prsty z bot
‘(ktoś) jest biedny’

kle pać bie dę
ts
? ko muś wy stają pa l ce z bu tów
‘ktoś ma dziu ra we buty’

lízat někomu bo ty
‘zabiegając o czy jeś wzglę dy, po chle bić 
ko muś; przy pod obać się’

pod li zy wać się ko muś
ts

mít někoho pod svou bo tou
‘rządzić kimś, mieć ko goś w swo jej mocy’

mieć/trzy mać ko goś w ga r ści
ts

mít bo ty oko lo děr celé
‘mieć zni sz czo ne, roz la tujące się buty’

? mieć dziu ra we bu ty
ts
por. bu ty wołają jeść 
‘są dziurawe’

mít srdce v botách//kalhotách
‘bardzo się bać’

mieć du szę na ra mie niu
ts

mít toulavé bo ty/mít bo ty z toulavého te le te
/psa
‘(o człowie ku) być nie stałym, chę t nie tułać 
się po świe cie; czę sto zmie niać oto cze nie,  
lu bić zmiany’

? wieść tułaczy tryb ży cia
ts

na brat si do bot
‘zmoczyć, nasączyć wodą, wi l go cią no gi i
buty’

? prze mo czyć bu ty
ts

nadělat si/na srat si do bot
1. ‘zepsuć so bie opinię’
2. ‘bardzo się bać i prze ja wić swój strach 
w bar dzo nie przy je m ny sposób’

ro bić w po rtki ze stra chu
1. – 
2. ts

natáhnout bo ty
‘umrzeć’

wy ciągnąć ko py ta
ts

nevlézt v botách do vo dy
‘zachować prze sadną ostrożność’

dmu chać na zi m ne
ts

prásknout do bot  
‘uciec’

wziąć no gi za pas
ts

srdce spa d lo někomu do bot/ka l hot
‘ktoś stra cił od wa gę, boi się, zląkł się’

se r ce poszło/uciekło ko muś w pię ty
ts

umřít v botách
‘polec, zginąć chlu b nie w wa l ce, w bitwie’

paść/po lec/zginąć na po lu chwały
ts
umarł w bu tach
‘wszystko prze padło, nie ma wyjścia’

vylít/vyn dat někomu bo ty/per ka
‘usunąć ko goś skądś w gwałto w ny spo sób,
natychmiast’

wy lać ko goś na zbi ty pysk//po ka zać ko -
muś drzwi
ts

dívat se na něco černými brýlemi//dívat se
na něco černě
‘zapatrywać się na coś pesy mi sty cz nie, wi dzieć 
coś ze złej strony’ 

pa trzeć na świat przez cza r ne oku la ry// 
pa trzeć cza r no na świat
ts

dívat se na něco růžovými brýlemi//dívat se
na něco růžově
‘zapatrywać się na coś opty mi sty cz nie, wi dzieć 
coś od do brej strony’

pa trzeć na coś/ko goś przez ró żo we oku -
la ry
ts

mít brýle mámení
‘być za śle pio nym, nie do strze gać fa kty cz ne go
sta nu rze czy, łudzić się’

mieć kla p ki na oczach/być za śle pio nym
ts

na sa dit někomu brýle  mámení
‘stwarzać mylące pozory’

my d lić ko muś oczy
ts

mít pod čepic í/klo bo u kem
1. ‘być bar dzo pijanym’
2. być bar dzo inte li gen t nym, sprytnym’

mieć w czu bie
ts

nie być w cie mię bi tym
ts

mít pod čepic í  vra b ce
‘nie kłaniać się, być niegrzecznym’ 

mieć wró b le pod czapką
ts

(moct) si dát/si strčit něco za čepici/klo bo uk
‘coś jest bez war to ścio we, źle wy ko na ne, 
nie na da je się do niczego’

to nie jest wa r te złama ne go gro sza/fun -
ta kłaków
ts

držet se máminých faldů
‘ulegać we wszy stkim wo li ma t ki; być
niesamodzielnym’ 

trzy mać się ma mi nej spód ni cy/ma mi ne -
go fa r tu sz ka
ts
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pro hnat/prohánět někomu fa l  dy/frak/ 
ko stru/per ka/sa ko
‘surowo ko goś uka rać; zmu sić ko goś do in ten -
sy w nej pracy’ 

wziąć ko goś do ga lo pu
‘zmusić ko goś do in ten sy w nej pracy’
brać/wziąć ko goś w ob ro ty
‘stosować ja kieś ene r gi cz ne za bie gi
wzglę dem kogoś’

provětrat někomu fa l dy
‘zmusić ko goś do ru chu, działania’

? prze wie trzyć ko muś fałdy
‘przewietrzyć ko muś ubra nie, od świe żyć 
je za po mocą od po wied niej wentylacji’ 

provětrat si fa  l  dy
‘orzeźwić się, po ru szać na świe żym po wie trzu,
pobiegać’

? prze wie trzyć się
‘zaczerpnąć świe że go po wie trza, do tle -
nić się, wyjść na spa cer w tym celu’

sro v nat někomu fa l  dy (před někým)
‘skarcić ko goś, skry ty ko wać, su ro wo ko goś
uka rać i zmu sić go do posłuszeństwa’

przy trzeć ko muś no sa
‘dać ko muś na ucz kę, po skro mić ko goś,
ukró cić czy jeś sa mo wo l ne zapędy’

držet fa zó nu
‘(o ubra niach, przed mio tach, fry zu rze) za cho -
wać pie r wo t ny i pię k ny wygląd, formę’

trzy mać/mieć fa son 
‘być pe w nym sie bie, oka zy wać fan ta zję,
ani musz, nad ra biać miną’
? trzy mać fa son
‘(o ubra niach) za cho wać pie r wo t ny
wygląd, kształt’

mít fa zó nu 
1. ‘odznaczać się pię k nym i ele gan c kim
wyglądem, formą’ 
2. ‘mieć sens’

? trzy mać fa son
‘(o ubra niach) za cho wać pie r wo t ny
wygląd, kształt’
mieć rę ce i no gi
ts

ztrácet fa  zó nu/glanc
‘przestać wy wie rać ko rzy st ne wra że nie na
otoczeniu’

stra cić fa son 
‘stracić ani musz, do bry hu mor, fantazję’

dát něco do f i  gu ry
‘doprowadzić coś do porządku i od po wie d nio
opra co wać; na dać cze muś ogó l ny, ko ń co wy
wygląd’

? na dać cze muś (osta te cz ny) kształt/fo r -
mę
‘sprawić, spo wo do wać, że by coś na brało 
okre ślo nych właściwości’

jít (někomu) do fi  gu ry
‘pasować do sie bie, two rzyć po prawną i lo -
 giczną całość i od po wia dać ogó l ne mu
wyobrażeniu’

cho dzić/bie gać do fi gu ry
‘bez wie rz ch nie go okry cia, bez płaszcza’
? two rzyć ha r mo nijną/spójną całość
‘tworzyć este tyczną, opartą na właściwych 
pro po rcjach, zhar mo ni zo waną całość’

mít f i  gu ru
1. ‘być do brze zbu do wa nym, mieć ładną,
zgrabną sylwetkę’
2. ‘być sen so w nym i lo gi cz nym; być ja s nym i
zro zu miałym’

? mieć fi gu rę
ts
mieć rę ce i no gi
ts

být jen fi  gur  kou ve hře
‘być nie wa ż nym, pa sy w nym ucze st ni kiem
cze goś, mani pu lo wa nym przez oso by 
bar dziej wpływowe’

być ty l ko/je dy nie pion kiem w grze
ts

být/bejt ve f ló  ru/do stat se/přijít do fló ru 

‘stać się mod nym, po wszech nie używanym’ 

pol. być w mo dzie//wejść w mo dę
ts

dát/dávat někomu/něčemu na frak/prdel/
kabát
1. ‘w spo sób zde cy do wa ny ko goś/coś pokonać’ 
2. ‘w spo sób ko m pro mi tujący coś ze p suć,
 zni sz czyć, znie kształcić (z początko wym 
za mia rem ulepszenia’
3. ‘zbić ko goś, spra wić ko muś lanie’ 

po bić ko goś na głowę
ts
? prze do brzyć
 ‘przesadzić w ule p sza niu czegoś’
prze trze pać/wy gar bo wać/złoić ko muś
skórę’
ts

do stat na frak/kabát/prdel
‘zostać pobitym’

obe rwać w skó rę/w du pę
ts

na trhno ut někomu frak/sa ko
‘wyraźnie, z łatwo ścią ko goś w czymś (np. 
w ja kimś kon ku r sie) prze wy ższyć, wy prze dzić; 
po ko nać ko goś i w ten spo sób go ośmie szyć,
skompromitować’ 

za pę dzić ko goś w ko zi róg
ts
? na de rwać/na de drzeć ko muś
frak/ma ry nar kę
‘częściowo roze rwać ko muś frak/ma ry-
narkę’

nedělat s něčím/někým žádné fra ky
‘nie po świę cać zbyt wie le cza su na wyko ny wa -
- nie cze goś, nie ma ru dzić zby t nio z czymś; nie
być zbyt ostro ż nym; nie odkładać cze goś na
pó ź niej i zro bić to od ra zu ’

nie ce re gie lić się/nie ca c kać się z kimś/
z czymś
ts

prohánět/pro hnat někomu frak – zob.
pro hnat/prohánět někomu fa l dy

dát něčemu/někomu na kabát   – zob.
dát/dávat něčemu/někomu na frak 

dát něčemu nový kabát 
‘poprawić wygląd ze w nę trz ny cze goś, na dać
cze muś no wy, efe kto w ny wygląd; zmo der- ni -
zo wać coś’

por. no wa sza ta gra fi cz na
‘nowy wygląd ze w nę trz ny książki, cza -
so pi s ma, roz mie sz cze nie ele men tów
typo gra fi cz nych (te kstu, ilu stra cji) w
książce lub czasopiśmie’
? dać ko muś no wy płaszcz
‘dać ko muś no wy, nie uży wa ny płaszcz’

do stat na kabát  – zob. do stat na frak

do stat nový kabát

‘otrzymać no wo cze s ny wygląd, zo stać 
zmo der nizo wa nym, unowocześnionym’

? do stać no wy płaszcz

‘dostać nie uży wa ny płaszcz’
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jed nat s někým pod le kabátu
‘sądzić lu dzi ty l ko po po zo rach; tra kto wać 
lu dzi biorąc pod uwa gę ich wygląd ze w nę trz ny, 
po zy cje społeczną, majątek, wpływy’ 

jak cię widzą, tak cię piszą
ts

mít z ostu dy kabát  
‘nie mieć am bi cji, ho no ru, wsty du; być
bezczelnym’

mieć mie dzia ne czoło//nie mieć wsty du
za grosz
ts

obléct vojenský/bílý kabát
‘wstąpić do wojska’

? założyć wo j sko wy płaszcz
‘ubrać się w wo j sko wy płaszcz’

svléknout/svlékat někoho z posledního
kabátu//svlékat z někoho poslední kabát
‘pozbawić ko goś całego majątku’

zdzie rać/ze drzeć (osta t nią) skó rę z ko -
goś// ob dzie rać/obed rzeć ko goś do osta -
t niej ko szu li/skó ry
ts

vyprášit/vy kle pat někomu kabát/ka l ho ty/
kožich
‘zbić ko goś, spra wić ko muś lanie’

prze trze pać ko muś spod nie
ts

stát si na na ka be  lu
‘być zu pełnie tę pym, nie ro zu mieć czegoś’ 

cie m ny jak ta ba ka w ro gu
ts

do stat přes ka l  ho ty
‘zostać zbitym’

obe rwać po spod niach/po tyłku

ts

cho dit v ka l  ho tách
‘(o ko bie cie w ro dzi nie) de cy do wać, 
rządzić w domu’

? cho dzić w spod niach
‘mieć na so bie spodnie’

mít v ka l  ho tách
‘bardzo się bać’

ro bić w spod nie/po rtki/ma j tki (ze stra -
chu)
ts

mít plné/plný ka l  ho ty /gatě
‘bardzo się bać’

ro bić w spod nie/po rtki/ma j tki (ze stra -
chu)
ts

mít srdce v kalhotách/botách
‘bardzo się bać’

mieć du szę na ra mie niu
ts

nadélat si do ka l  ho t
1. ‘bardzo się przestraszyć’
2. ‘wypróżnić się (ze stra chu), za nie czy sz cza-
jąc bieliznę’

 na ro bić w spod nie (np. ze stra chu)
ts

ne moct za pno ut ka l  ho ty
‘być prze je dzo nym; być grubym’

? nie móc się do piąć w pa sie//nie móc
do piąć spod ni
‘nie móc za piąć do ko ń ca/dokład nie
ubra nia (spod ni, spód ni cy)’

prodělat/prohrát ka l  ho ty
‘przegrać cały majątek, łącz nie z rze cza mi
osobistymi’

zgrać się do osta t niej ko szu li
ts

pro hnat někomu ka l  ho ty/gatě/kožich
‘zmusić ko goś do in ten sy w nej pra cy (cza sa mi
karząc go w ten spo sób)’ 

wziąć ko goś do ga lo pu
ts

srdce spa d lo někomu do ka l  hot – zob. srdce 
spa d lo někomu do bot

střihnout někomu na ka l  ho ty
‘zbić kogoś’

prze trze pać/wy gar bo wać/złoić ko muś
skó rę //dać ko muś w skó rę
ts

udělat to do ka l  hot
‘(o kimś, kto nie zdążył do biec do ubi ka cji)
wy da lić kał z or ga ni z mu i po bru dzić so bie w
ten spo sób ubranie’

na ro bić w ma j tki
ts

vyprášit/vy kle pat někomu ka l  hoty – zob.
vyprášit/ vy kle pat někomu kabát

vytřepal by ho z ka l  hot
‘(o człowie ku) bar dzo chu dy, mizerny’

wygląda jak szkie let/skó ra i ko ści
ts

natáhnout kamaše/za kle pat kamašemi
‘umrzeć’

wy ciągnąć ko py ta
ts

jít do ka na fa su 
‘iść spać’ 

ude rzyć w ki mo no
ts

modlí se před kaplí  a čert mu sedí v kápi
‘o człowie ku: jest fałszywy’

mo d li się pod fi gurą a ma diabła za
skórą
ts

dát někomu něco do kapsy
‘dać ko muś łapów kę, na pi wek; prze ku pić
kogoś’

dać ko muś w łapę/wsa dzić coś w łapę
ts 

hospodařit do své/vlastní kapsy
‘wzbogacać się w spo sób nie ucz ci wy; kraść 
po wie rzo ne pie niądze’

na bi jać so bie (własną) kie szeń
‘wzbogacać się’

lézt/jít do kapsy
‘być bar dzo dro gim, kosztownym’

bić/ude rzać ko goś po kie sze ni
‘powodować czyjąś stra tę ma te rialną; na -
ra żać na wydatki’

lhát si do kapsy
‘skłaniać się do uz na nia za pra wdę cze goś 
nie pra wdzi we go; uma c niać się w niesłusz nym
prze ko na niu; wma wiać coś w siebie’

okłamy wać sie bie sa me go
ts

mít to/něco v kapse
‘mieć coś (np. zwy cię stwo, wy graną)
zapewnione’

mieć coś (np. zwy cię stwo, wy graną) w
kie sze ni
ts

mít něco vždy v kapse
‘mieć coś w po go to wiu, co w od po wied niej
chwi li mo ż na ujawnić’

mieć/cho wać/kryć coś w za nad rzu
ts
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mít děravou ka p su
‘być ciągle bez pie nię dzy; nie ustan nie tra cić
pie niądze’ 

por. dziu ra wa/pu sta kie szeń
‘brak pie nię dzy, bieda’

mít prázdnou ka p su
‘nie mieć pieniędzy’

mieć dziu ry/pu stki w kie sze ni
ts

mít jed nu ka p su   prázdnou a dru hou 
vy sy pa nou (a v třetí nic)
‘nie mieć pieniędzy’

mieć płót no w kie sze ni
ts

mít hlu bo ko do ka p sy
‘mieć mało pieniędzy’

mieć dziu ry/pu stki w kie sze ni
‘nie mieć pieniędzy’

mít zašitou ka p su
‘być skąpym’ 

mieć wę ża w kie sze ni
ts
? mieć za szytą kie szeń
‘mieć w ubra niu kie szeń, któ rej brze gi są 
połączo ne szwami’

mu set sáhnout/hrábnout (hlu bo ko) do ka psy
‘musieć zapłacić za coś nie ocze ki wa nie wy-
soką cenę’

się gać do kie sze ni/po rtfe la
‘płacić za coś z włas nej kie sze ni, da wać
pie niądze na coś’

na ma stit si/ma stit si (s něčím/na něčem) 
ka p su /ka p sy
‘gwałto w nie się wzbo ga cić, zdo być du żo 
pie nię dzy, du ży majątek’

wy pchać/na pchać/na bić so bie kie sze nie
ts

ne j de to s je ho ka psy
‘to nie jest fi nan so wa ne przez niego’

to nie idzie z je go kie sze ni
ts

ne moct lo ktem do ka p sy
‘być skąpym’

mieć wę ża w kie sze ni
ts

ob ra cet/obrátit ka p sy  naruby
1. ‘przeszukać/prze szu ki wać ko goś bar dzo
dokładnie’
2. ‘zademonstrować brak pieniędzy’

? wy wra cać kie sze nie
‘odwrócić kie sze nie lewą stroną na
wierzch’

odejt s le h kou ka p sou
‘odejść bez pieniędzy’

odejść z pustką w kie sze ni/z pustą kie -
sze nią
ts

odlehčit ka p se  někoho
1. ‘wyłudzić od ko goś du żo pieniędzy’
2. ‘wydać, roz trwo nić na coś du żo pieniędzy’ 

wy pró ż niać ko muś kie sze nie
ts

plácnout se/praštit se/uhodit se přes ka p su  
1. ‘dać ko muś szczo dry podarunek’
2. ‘być nie zwy kle szczodrym’

mieć hojną rę kę
 ts
otwie rać kie szeń dla ko goś
‘pożyczać ko muś pie niądze, być ho j nym
dla kogoś’

po li bit někomu ka p su
‘przestać się ko muś na przy krzać, prze stać 
ko muś prze szka dzać i być natrętnym’

po całuj mnie gdzieś
ts
daj mi świę ty spo kój
ts

ne rad sa hat do ka p sy
‘niechętnie wy da wać pie niądze’

nie chę t nie się gać do kie sze ni
ts

sa hat do ka p sy
‘płacić za coś z włas nych pie nię dzy, da wać 
pie niądze na coś’

się gać do kie sze ni/po rtfe la
ts

 

sáhnout hlu bo ko do ka p sy
‘pożyczać ko muś pie niądze, być ho j nym dla
kogoś’

otwie rać kie szeń dla ko goś
ts

strčit/scho vat někoho (klidně) do ka p sy
‘być od ko goś zna cz nie mądrze j szym, prze-
wy ższać ko goś, po ko nać kogoś’ 

prze ra stać/prze wy ższać ko goś o głowę// 
bić ko goś na głowę
ts

vidět někomu do ka p sy
‘dobrze znać czyjąś sy tu a cję ma te rialną’

pa trzeć/zaglądać ko muś w kie szeń
ts

lo vit (něco) po ka p sách
‘starać się zna leźć okre śloną rzecz w kie sze-
niach, spra w dzać, czy się tam znajduje’

? szu kać cze goś po kie sze niach
ts

šacovat někomu ka p sy
‘(zwy kle o małżon ce w sto sun ku do mę ża)
przeglądać ko muś kie sze nie i kon tro lo wać 
w ten spo sób je go oso bę i je go wydatki’

? prze szu ki wać/re wi do wać ko muś kie -
sze nie
‘szukając prze j rzeć kieszenie’

dát si  k lo bo uk na stra nu (pro někoho)
‘(w re a kcji na nie po wo dze nie) nie dać się 
znie  chę cić, nie załamać się i za re a go wać
w spo sób gwałtowny’ 

mieć coś w no sie//gwi z dać na coś 
ts

do stat všechno pod je den klo bo uk 
‘zebrać wszy stkie po stu la ty, kon ce pcje, 
wy ma ga nia dot. ja kie goś pro je ktu, 
przed się w zię cia, pla nu w jedną spójną całość’ 

ze brać wszy stko do ku py
ts

držet něco pod klo bo uk em
‘ukrywać coś, sta rać się za ta ić, utrzy mać coś 
w tajemnicy’

cho wać/kryć coś pod ko rzec/pod ko r -
cem
ts

mít pod klo bo uk em
1. ‘być pijanym’
2. ‘być spry t nym, po mysłowym, umieć zna leźć 
roz wiązanie’ 

mieć w czu bie 
ts
 mieć głowę na kar ku
ts

(moct) si strčit/si dát něco za klo bo uk/ čepici
‘coś jest złe, kie p skie, nie zda t ne do niczego’

coś jest do ki tu/do chrza nu
ts
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sme k no ut/sme kat klo bo uk před někým
1. ‘wyrażać swój sza cu nek, po dziw, uznanie’
2. ‘kłaniać się, unosząc lek ko nad głowę zdję ty
z niej kapelusz’

chy lić czoło przed kimś
ts
uchy lać ka pe lu sza
ts

stát někde s klo bo uk em v ru ce
‘czekać uni że nie, mając nad zie ję na coś; 
po ko r nie i cie r p li wie pro sić o coś’

? stać z ka pe lu szem w rę ce
‘stać ze zdję tym ka pe lu szem i trzy mać
go w ręce’

počítat něco na knofl ikách
‘wahać się, nie umieć do ko nać wyboru’

? li czyć coś na gu zi kach 
‘rachować, do dając lub ode jmując gu zi -
ki; uży wać gu zi ków ja ko po mo cy przy
liczeniu’

připravit někoho o poslední koši l i  
‘pozbawić ko goś całego majątku’

obed rzeć ko goś do osta t niej ko szu li
ts

rozdělit se s někýmo poslední košil i  // roz -
dat poslední (košili)
‘oddać re sztę pie nię dzy, majątku by ko muś 
po móc, być go to wym do po świę ceń by 
ko muś pomóc’

od dać osta t nia ko szu lę
ts

svléknout/svlíknout někoho do košile
1. ‘grając z kimś (np. w ka r ty) spo wo do wać 
je go całko witą prze graną, ograć go całko wi cie
(oszu kując przy tym)’
2. ‘wykorzystać ko goś, po zba wić go całego
majątku’

obed rzeć ko goś do ni t ki
ts
obed rzeć ko goś do osta t niej ko szu li
ts
zo stać w jed nej ko szu li
‘być do pro wa dzo nym do osta te cz nej nę -
dzy, ruiny’

vzít si ho l ku bez košile 
‘wziąć żo nę bez posagu’ 

wziąć żo nę w jed nej ko szu li
ts

otočit se na kra m fle  ku/patě
1. ‘odwrócić się i szy b ko odejść’
2. na gle i ra dy ka l nie zmie nić zda nie, pogląd na
jakąś sprawę’ 

ob ró cić się/za krę cić się na pię cie
1.ts
zmie nić (na gle) front
ts

být si jistý/bejt si ji stej v kramflekách/
kramflecích
‘być prze ko na nym o swo jej wa r to ści, wie rzyć
w swo je możliwości’

być pe w nym sie bie
ts

být silný/pevný v kramflekách (v něčem)/
bejt si l nej/pe v nej v kramflecích (v něčem)
1. ‘być spe cja listą w ja kiejś dzie dzi nie, znać się 
na czymś’ 
2. mieć usta bi li zo waną po zy cję, mieć si l ne opa -
r cie w czymś, czuć się pewnie’

znać się na rze czy//mieć fach w rę ku
ts
stać na pe w nym/twar dym grun cie 
ts

být slabý/bejt sla bej kramflekách
‘nie znać cze goś zbyt do brze, nie mieć pe w - no -
ści co do czegoś’

? czuć się nie pe w nie w ja kiejś dzie dzi -
nie
ts

na sa dit si m a  s k u  někoho
‘ukrywać swe pra wdzi we za mia ry, uczu cia;
udawać’ 

no sić/przy wdzie wać ma skę//kryć się
pod maską
ts

od ho dit/se j mo ut/sun dat ma sku/škrabošku
‘przestać uda wać; uja w nić swo je pra wdzi we
za mia ry, uczucia’

zrzu cać/zde j mo wać ma skę
ts

strhno ut někomu ma sku/škrabošku (z tváře)
‘ujawnić czy jeś ukry wa ne za mia ry, uczu cia,
charakter’ 

zdzie rać z ko goś/z cze goś ma skę
ts

udělat někomu mo nokl
‘uderzyć ko goś tak, że wo kół oka po ja wił się
si niak; ude rzyć ko goś w oko’

na bić ko muś si nia ka
‘uderzyć ko goś tak mo c no, że w mie j s cu
ude rze nia po ja wia się siniak’

být/bejt pod pan to f lem
‘być za wo jo wa nym przez ko goś; pod dać się
ko muś całko wi cie (zwy kle o mę żu w sto sun ku
do żo ny)’ 

być pod pan to flem
ts

držet/mít někoho pod pan to f lem
‘rządzić kimś de spo ty cz nie, pod porządko wać
ko goś swo jej wo li (zwy kle o żo nie w sto sun ku
do mę ża)’ 

trzy mać ko goś pod pan to flem
ts

schovávat něco do punčochy
‘potajemnie i bar dzo skru pu la t nie oszczę-dzać’ 

cho wać/trzy mać coś w ska r pe cie 
‘trzymać coś w ukry ciu (naj czę ściej
w od nie sie niu do pie nię dzy)’

být v růžové  náladě
‘być we sołym, roz ba wio nym, być w bar dzo do -
brym nastroju’ 

być w ró żo wym na stro ju / hu mo rze
ts

je vit se růžově 
‘coś wygląda bar dzo optymistycznie’

coś wygląda/ry su je się/przed sta wia się
ró żo - wo
ts

líčit/ma lo vat/vylíčit něco růžovými  
ba r vami
‘zapatrywać się na coś opty mi sty cz nie; 
wi dzieć coś ty l ko z do brej strony’ 

wi dzieć/przed sta wiać coś w ró żo wych
ba r wach/w ró żo wym świe t le
ts

nebýt (zro v na) růžový/ne bejt (zro v na)
růžovej
‘coś nie przed sta wia się zbyt opty mi sty cz nie,
coś nie wygląda zbyt do brze, za do wa lająco’

coś nie wygląda ró żo wo
ts

vidět svět r ů ž o v ě/růžový/růžovej/v
růžových barvách
‘być zby t nim op ty mistą, mieć nie re a l ne, zbyt
opty mi sty cz ne wy ob ra że nie o społecze ń stwie
i ży ciu; być w po god nym na stro ju i wi dzieć
wszy stko ty l ko z do brej strony’

pa trzeć na świat ró żo wo/przez ró żo we
oku la ry
ts
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vy spat se do r ů ž o v á//být/bejt vyspalý/ vy -
spa lej do růžová 
‘wyspać się do sko na le, jak ni g dy dotąd’ 

wy spać się za wszy stkie cza sy
ts

na trhno ut někomu frak/sa ko – zob. 
na trhnout někomu frak

pro hnat/prohánět někomu sa ko/ko stru/ per -
ka – zob. pro hnat někomu fa l dy

políbit někomu šos  
‘dać ko muś spo kój, od cze pić się’
(ať mi všichni políbí nos)

po całować ko goś w nos
ts
(niech mnie wszy s cy po całują w nos)

táhat někoho za šos

wpro wa dzać ko goś w błąd, okłamy wać, 
oszu ki wać ko goś, wma wiać cos w kogoś’

my d lić ko muś oczy
ts

držet se někoho za šosy/sukně
‘być nie samo dzie l nym, nie umieć się obejść
bez czy jejś bez ustan nej po mo cy i rady’ 

przest. trzy mać ko goś za połę/za poły
‘krępować czyjąś swo bo dę, nie po zwa lać 
na coś’

pro hnat někomu šosy
‘ukarać ko goś po przez zwię ksze nie nad nim
kon tro li i zmu sze nie go do in ten sy w nej pracy’

za pę dzić ko goś do ro bo ty
‘zmusić ko goś do in ten sy w nej pra cy, na -
ka zać ko muś in ten sywną pracę’

utíkal, až mu šosy lítaly/vlály
‘uciekał bar dzo szybko’

ucie kał/wiał aż się ku rzyło
ts

věšet se někomu na šosy
‘nieustannie za kimś cho dzić, prze szka dzać
mu, być na cha l nym; tro pić kogoś’ 

de ptać ko muś po pię tach
ts

mít (na někoho) krátké/krátký tr ičko
‘być na zna cz nie ni ż szym po zio mie od ko goś,
nie do rów ny wać komuś’

nie do ra stać ko muś do pięt
ts

do stat něco na tri  ko - zob. mít něco na tri ku

mít něco na tr i  ku 
‘ponosić odpo wie dzia l ność za coś; być za coś
odpowiedzialnym’

mieć coś na kar ku
‘mieć kłopo t li we, przy kre i pi l ne spra wy
do załatwienia’
? mieć coś na pod ko szu l ku
‘mieć po pla mio ny podkoszulek’

na trhno ut někomu tri  ko/tričko 
‘zdecydowanie nad kimś zwyciężyć’ 

po bić ko goś na głowę
ts
? na de rwać/na de drzeć ko muś pod ko -
szu lek
‘częściowo roze rwać podkoszulek’

přišít někomu něco na tr i  ko 
‘przypisać ko muś odpo wie dzia l ność 
za po pełnio ny przez sie bie zły czyn’ 

zrzu cić wi nę na ko goś//ob ciążyć ko goś
winą
ts

vyta ho vat si/ho nit si tri  ko/tričko – zob. vy ta -
ho vat se ja ko t r i č k o/tri ko

vzít si něco na tr i  ko – zob. mít něco na tri ku

mít ja zyk (až) na vestě
‘być za dy sza nym, mieć wie l kie pragnienie’

bie gać/go nić/la tać z wy wie szo nym ję zo -
rem/ ję zy kiem 
‘biec bar dzo szy b ko, spie szyć się’

C. PORÓWNANIA

pleť hebká ja ko aksa mit
‘bardzo de li ka t na cera’

ce ra mięk ka/gład ka jak aksa mit 

tsje to jak bačkora
‘(o owo cu, piłce, opo nie) jest nie od po wied nie,
za miękkie’

pot. ka peć 
‘przebita opona’

je to/působí to ja ko balzám na rány/ránu 
‘przynosić ul gę, spo kój, po cie chę; łago dzić
cierpienia’ 

być/działać jak ba l sam
ts

být (čistý)/cho dit ja ko z ba v l  n  ky
‘ubrać się, wyglądać czy sto, schlud nie i
elegancko’

ubrać się/wyglądać jak spod igły
ts

cho vat/mít někoho ja ko v ba v l  n  ce/peřince/
vatičce
‘troszczyć się o ko goś do prze sa dy, roz pie sz -
czać go; wszy stko dla nie go i za nie go zrobić’ 

ob cho dzić się z kimś jak z dzie c kiem
ts

mít se ja ko v bal v  l  n ce
‘komuś się ży je wy god nie, bezpiecznie’

sie dzieć/żyć jak u Pa na Bo ga za pie cem
ts

vyrůstat/žít si ja ko v ba v l  n  ce
‘żyć spo ko j nie i beztrosko’

wy ra stać/rosnąć w ciep la r nia nych wa -
run kach
ts

být černý/špinavý ja ko bo ta
‘bardzo cza r ny, brudny’

 być cza r nym/cza r ny jak smoła
ts

(být) hloupý/blbej ja ko bo ta/bo ty

‘być bar dzo głupim’ 

głupi jak but//być głupim jak but
ts

znát něco/někoho ja ko své bo ty/ka p su

‘znać coś/ko goś bar dzo dobrze’

znać ko goś/coś jak własną kie szeń
ts

být (hebký) ja ko hedvábí
1. ‘być de li ka t nym, mięk kim, gład kim
i pięknym’
2. (o je dze niu) mieć de li ka t ny i przy je m ny
smak’ 

(coś jest) mięk kie/gład kie jak aksa mit
ts

–

6463



bližší koši le  než kabát/košile bližší než
kabát
‘włas ne spra wy wy su wa ne na plan pierwszy’

bli ż sza ciału ko szu la/ko szu la bli ż sza
ciału
 ts

chodí/jde jak by měl/když má plné ka l  ho ty
/jak by měl/když má v kalhotách (nasráno)
‘chodzi bar dzo po wo li, dzi w nie, jak od rę -
twiały’

cho dzi, ja k by miał cos w spod niach/ja -
k by na ro bił w spod nie
ts

di vil se, div ne vy padl z ka l  hot
‘bardzo się dzi wił’

(tak się zdzi wił, że) o mało z krzesła nie 
spadł
ts

znát někoho ja ko svou ka p su/bo ty
‘bardzo do brze ko goś znać’

znać ko goś jak własną kie szeń
ts

být (malý) ja ko knofl ík
‘być dro b nej bu do wy ciała, być niewysokim’

? być nikłej po stu ry
ts

mít nos ja ko knoflík
‘mieć bar dzo mały, kró t ki i spłasz czo ny nos’

? mieć nos jak gu zik
‘mieć nos po do b ny do guzika’

bližší koši le  než kabát/košile bližší než
kabát – zob. bližší košile než kabát

je štědrý/dobrosrdečný, že by roz dal poslední 
košil i

‘jest tak do bro du sz ny, uczyn ny, chę t ny 
do nie -sie nia po mo cy in nym, że od dałby 
re sztę pienię dzy, majątku’

od dać osta t nią ko szu lę

 ts

tvářit se ja ko ma ska
‘mieć dzi w ny, nie okre ślo ny wy raz twa rzy, być
od rę twiałym; ukry wać swo je uczucia’

kłaść/no sić/przy wdzie wać ma skę//kryć
(pod) maską

ts

mít tvář/obličej ja ko ma sku
1. ‘(o ko bie cie) mieć zbyt mo c ny ma ki jaż i za -
kry wać w ten spo sób swój pra wdzi wy wy raz
twarzy’
2. ‘mieć dzi w ny, nie okre ślo ny wy raz twa rzy,
ukry wać swo je uczu cia, udawać’

mieć ma skę na twa rzy (o ko bie cie)
ts
kłaść/no sić/przy wdzie wać ma skę//kryć 
(pod) maską
ts

(je to) hebké/měkké ja ko sa met
‘bardzo gład ki, miękki’ 

mięk ki/gład ki jak aksa mit
ts

běží/utíká ja ko by mu šosy hořely/ zapálil
‘o kimś, kto bar dzo szy b ko, nie zgra b nie gdzieś
bie g nie; spie szy się’

ucie kać/wiać aż się ku rzy
‘uciekać bar dzo szybko’

vy ta ho vat se ja ko tričko/tri ko
‘przesadzać w po chwałach na swój te mat,
kłamać na te mat włas nych su kce sów,
osiągnięć, za let, sy tu a cji majątko wej 
w ce lu wy wa r cia wra że nia na słuchaczach’

? roz ciągać/wy ciągać coś (np. pod ko -
szu lek)
‘powiększać cos przez ciągnię cie, na -
ciąganie’

být/cho dit/vypadát ja ko (vystřiženy) ze
žurnálu 
‘wyglądać, być ubra nym według naj no wszej
mody’ 

ktoś/coś (jest/wygląda)jak z żu r na la
ts

Sum ma ry

The ar ti c le focuses on the Polish and Czech idioms con ne c ted with fashion and
cos me to lo gy. The author notices that more than 80% of the analyzed exa m p les have
the same meaning or at least show af fi ni ty. There are also ho mo ny mo us re la tion s hips.
The Polish and Czech phra se o lo gies contain many si mi la ri ties, in clu ding those con -
ne c ted with the way of de scri bing the sur ro un ding re a li ty. Those si mi la ri ties prove
close af fi ni ty and origin of the two lan gu a ges.

The Czech phraseology is under a great influence of German phraseological
patterns. This influence is noticeable mainly in language calques, but also in frequent
following of the German phrases and expressions. 
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Z E  Z J A W I S K  W S P Ó Ł C Z E S N E G O
J Ę Z Y K A  C Z E S K I E G O

Marie HÁDKOVÁ

Vzniká nový slang ma mi nek?

Ne l ze po chy bo vat o tom, že být ma min kou no vo ro zen ce je svým způsobem
získaná pro fe se a ja ko taková může mít i svůj profesní slang. Zároveň jde také o tzv.
so cio lekt, tj. jazykový úzus sku pi ny – v našem případě ve li ce rozsáhlé – lidí
spojených určitým společným zájmem. Navíc vstu pu je do hry i emotivní aspekt to ho -
to společného zájmu, te dy zpra vi d la s láskou očekávaný po to mek, děťátko. To to vše
se promítalo do mlu vy ma mi nek (občas i tatínků) vždy, ale te pr ve v poslední době,
v důsledku možno sti využívat internetových stránek, chatování, lze ty to jazykové
pro je vy ve l mi snad no za chy co vat, re gi stro vat a následně i ana ly zo vat. Tímto novým
fenoménem se již nějakou do bu zabývá M. Lišková z Ústavu pro ja zyk český AV ČR
(srov. např. pořad O češtině z 06.12.2008) ne bo R. Wallerová (článek v „MF Dnes“ ze 
17.03.2009),  z je jichž materiálu také čerpáme.

Řada výrazů z to ho to okru hu je srozumitelná i „neodborníkovi“, který ji dokáže
bez větších obtíží správně de kó do vat. Máme na my s li slo va ja ko těhulka/těhule
(těhotná žena), těhutest, od plen ko vat, protidudlíkáři (odpůrci používání dudlíků), su -
na ro vat (podávat umělou výživu, resp. ne ko jit), průjmovat  a te p lo to vat, pa m pr sky,
pro tože je jich slovotvorný základ i způsob tvoření je ce l kem jednoznačný ne bo jde
o slo va i vli vem re klam no to ri c ky známá. Mno h dy jsou však výrazy a ob ra ty to ho to
ty pu neoficiální ko mu ni ka ce relativně uzavřeného společenství ma mi nek zatemnělé
pro svou metaforičnost – např.  poslíčkovat  (mít předzvěstné sta hy), vy pu stit bazén 
(od tok plodové vo dy), vy lo dit  (po ro dit), či pro nu t nost zna lo sti příslušné reálie – např. 
být na rizikáči v Podolí  (být hospitalizována v sou vi s lo sti s rizikovým těhotenství  na
příslušném oddělení po rod ni ce v Pra ze Podolí). Rizikově těhotným ženám se někdy
říká čekatelky  (S. Poberová, Čekatelky. Pra ha 1989).

Asi bez větších problémů si z kon te x tu vy ložíme označení ja ko druhátko (druhé
dítě), čtvrtě (čtvrté dítě – snad pod le  mrně, hříbě), méně již snažil ku (ženu snažící se
otěhotnět), ovšem nedorozumění může vy vo lat sdělení ženy  »mám dvo j ky« (tj. buď
dvojčata, ne bo dvě děti s malým věkovým od stu pem), zejména po kud by je užila
v roz ho vo ru s mužem. Nezasvěcenci ale ne bu dou zřejmě rozumět téměř pro fe sio na-
lismům látkovat (používat látkové ple ny), papírovky  (papírové ple ny), české čtverce

(látkové ple ny čtvercového tva ru) apod., které se primárně vy sky t nou v ho vo ru ma mi -
nek s dětskou se strou. Sem patří i zkra t ka BKM (bezplenková komunikační me to da).

Řeči ma mi nek na procházkách na dětských hřištích, ale i na in ter ne tu mají však
ještě další ry sy, kvůli nimž by chom užité výrazivo nezařazovali k slangovým pro-
středkům. Za prvé jde o jazykově kreativní ob ra ty, hříčky vzniklé ad hoc, např. že mi -
min ko je noční kojovník, že »mé mateřství získalo nový, čistě nočníkově vysazovací
cha ra kter«, či režim »asi zu by« (te dy že mi min ko je nevrlé, nesvé, má te p lo tu, ale
nevíme proč, nejspíše od prořezávajících se zoubků). K slangovým prostředkům by -
chom nepočítali ani slo va ja ko bejbísek, ko jo (kojení), manža (manžel) a podobné
zdrobněliny či de fo r ma ce, kdy jde spíše o idio le kty, rodinný vyjadřovací úzus.
A samozřejmě ne l ze slang ma mi nek zaměňovat a mísit s dětskou řečí, resp. s řečí
rodičů s malými dětmi (ha jin kat, hafík, je to bak, vláček dělá  š š š) a jejím výzkumem. 
To je zce la jiná ob last, kte rou se zabývá jazykověda – v poslední době zejména
slovenská (D. Slančová aj.).
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R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Čeština v dia lo gu generací, red. Ja na Hoffmannová,
Ol ga Müllerová, Aca de mia, Pra ha 2007, 455 s.,

ISBN 978–80–200–1549–5.

Čeština v dia lo gu generací jest pracą zbio rową Jiřego Ze ma na, Ja ny Hof f man no -
vej, Ol gi Müllerovej, Světly Čmejrkovej, Lu cii Jílkovej i Ma r ti na Havlíka. Te ma tem
zbio ru jest współcze s ny ję zyk cze ski opi sa ny z po zy cji so cjo ling wi sty, ale i aktu ko -
mu ni ka cji. Po szcze gó l ne czę ści na pi sa li: Úvod (Ja na Hoffmannová, Jiří Ze man), Pár
poznámek k výslovnosti, pro zo dii, mo r fo lo gii, syn ta xi, výstavbe te x tu (Ol ga Mülle-
rová, Ja na Hoffmannová), Vzpomínkové vypravení a jej ich časové di men ze (Ol ga
Müllerová, Ja na Hoffmannová), Přepínání me zi dobovými pojmenovácími re gi stry
(Jiří Ze man), Po sto je, hodnocení a je jich stereotypní vyjadřování v autobiografických 
na ra ti vech nejstarších Čechů (Ja na Hoffmannová, Ol ga Müllerová), Příhody ja ko
strukturní ko m po nent narativních in ter view (Ol ga Müllerová), »Re pro du kce« cizí
a vlastní řečí (Ja na Hoffmannová), Vzpomínky a paměti ja ko narativní di skurz (Sv ět la 
Čmejrková), Dotazníkový dia log me zi nejstarší a nejmladší generací (Lu cie Jílková),
Vysvetolvácí se k ven ce v dia lo gu starších a mladších (Ja na Hoffmannová), Opakování 
ja ko součást výstavby vypravení a interaktivního rozměru narativního in ter view (Ja na 
Hoffmannová, Ol ga Müllerová), Do ty ky spi so v no sti a ne spi sov no sti v opakovacích
sekvencích (Ja na Hoffmannová), Protetické v- ve vyprávění starých Středočechů (Ja -
na Hoffmannová), Postpozitivní »žejo, jo« ve vzpomínkovém vyprávění (Ol ga
Müllerová), Te m po řečí seniorů (Ma r tin Havlík), Specifické ry sy verbálních projevů
způsobené stárnutím (Jiří Ze man). 

Jak piszą au to rzy wstę pu, w zbio rze zna j dują się prze de wszy stkim ar ty kuły do -
tyczące ję zy ka co dzien nego lu dzi w podeszłym wie ku oraz spo so bu ich wy ra ża nia się 
w in ter akcji z młod szym po ko le niem. Za oso by sta r sze w tej pu b li ka cji uz na je się lu -
dzi po wy żej 65 ro ku ży cia. Zgod nie z  czeską opi nią społeczną, któ ra w prze ciw ie ń -
stwie do opi nii z kra jów zachod nioeu rope j skich, za oso by „sta r sze” uz na je oby wa te li
po 75 ro ku ży cia, któ rzy zo sta li za kwa lifi kowa ni przez au to rów oma wia nej mo no gra -
fii do gru py NAJ STA R SZA GE NE RA CJA. Sta rość, jak stwier dzają cze s cy ba da cze,
związa na jest ze zmnie j sza niem się ko m pe ten cji komu nika ty w nych, co wy wołane
jest m.in. go r szym słuchem, pro ble ma mi z ar ty ku lacją itd. Zmia ny w komu ni ko wa niu 
się są wy wołane ta k że zmnie j sze niem się za kre su pa mię ci (na przykład po wta rza nie
tych sa mych tre ści wy wołane za po mi na niem).

Ma te riałem ba da w czym wy ko rzy sta nym przez au to rów były m.in. na gra nia mag -
neto fo no we sporządzo ne w la tach dzie wię ć dzie siątych XX wie ku oraz na początku
XXI wie ku. Na gra nia za wie rały roz mo wy mię dzy oso ba mi sta r szy mi (roz mo wy
ośmiu mę ż czyzn i sie dem na stu ko biet w wie ku mię dzy 70 a 96 lat) a młody mi roz -
mów ca mi (stu den tki, wnu ki, sąsia d ki re spon den tów). Re spon den tka mi oraz re spon -
den ta mi były za zwy czaj oso by z pod sta wo wym lub śred nim wy kształce niem (oso by
z wy kształce niem wy ższym były wśród nich rza d ko ścią), któr e o na gry wa niu ich wy -
po wie dzi wie działy. Wię kszość spo śród sta r szych in ter loku to rów po cho dziła z Pra gi
lub też w tym mie ście prze żyła większą część swo je go ży cia. (Trze ba tu do dać, że
opi sy do ko na ne przez O. Müllerovą, J. Hof f man novą oraz M. Havlíka były opa r te na
wspo mnia nych wy żej na gra niach, po zo sta li au to rzy opie ra li swe ana li zy na in nych
ma te riałach źródłowych.) 

We wstę pie zna j dują się roz wa ża nia na te mat społecz nych i bio lo gi cz nych aspe -
któw sta rze nia się. Spre cy zo wa ne są  po ję cia osób sta r szych i osób w podeszłym wie -
ku. Ba da nia prze pro wa dzo ne zo stały na re spon den tach po wy żej 75 ro ku ży cia a roz -
mo wy z ni mi do ty czyły cza sów I wo j ny świa to wej. Ba da cza mi by li głów nie na uko w -
cy z In sty tu tu Ję zy ka Cze skie go Cze skiej Aka de mii Na uk. Ba da nia opie rały się na
ma te ria le zgro ma dzo nym pod czas roz mów an kie to wa nych z oso ba mi młody mi.
W roz dzia le dru gim opi sa no fa kty do tyczące wy mo wy i pro zo dii ję zy ka, któ rym
posługują się oso by sta r sze. Roz dział trze ci po świę co ny jest te ma to wi wspo mnień
i ich róż no rod no ści cza so wej – opo wia da nia do tyczą za mierzchłej i pó ź nie j szej
przeszłości. Ko le j ny roz dział mó wi o tym, jak oso by na leżące do naj sta r szej czę ści
społecze ń stwa prze pro wa dzają wer balną stru ktu ry za cję mia sta. W ja ki spo sób zmie -
niają treść opo wia dań z cza sów od ległej przeszłości do cza sów obe cnych. Piąty roz -
dział do ty czy te ma ty ki po staw, war to ścio wa nia oraz ich ste reo typo we go wy ra ża nia
w opo wie ściach auto bio grafi cz nych naj sta r szych Cze chów. Da lej au to rzy zbio ru
piszą na te mat te go, w ja ki spo sób oso by sta r sze opo wia dają o wy da rze niach, przy ta -
czają czyjąś wy po wiedź, opo wia dają swo je wspo mnie nia. Opi sa ny jest ta k że dia log
opa r ty na py ta niach mię dzy naj starszą a najmłodszą ge ne racją, se k wen cje ob ja ś -
niające w dia lo gu osób sta r szych i młod szych, po wtó rze nia ja ko część roz mo wy mię -
dzy przed stawi cie la mi dwóch wy żej wspo mnia nych ge ne ra cji, ję zyk li te ra cki i nie -li -
te ra cki w ty ch że roz mo wach, pro te ty cz ne v- w opo wia da niach sta r szych mie sz ka ń -
ców śro d ko wych Czech, post pozy cy j ne žejo, jo we wspo mnie niach oraz te m po mó -
wie nia osób sta r szych, a ta k że  spe cy fi cz ne cechy wy po wie dzi wy wołane sta rze niem się. 

W zbio rze tym na szcze gólną uwa gę zasługu je prze de wszy stkim ar ty kuł Ja ny
Hof f ma no wej za ty tułowa ny Vysvetlovácí se k ven ce v dia lo gu starších a mladších.
Zda nia służące wytłuma cze niu ja kie goś po ję cia bądź wy da rze nia, o któ rych mo wa
w ar ty ku le, mają ol brzy mie zna cze nie w ko mu ni ka cji przed sta wi cie li ró ż nych grup
wie ko wych. Sta r si roz mów cy czę sto uży wają w roz mo wie ar cha i z mów le ksy ka l nych
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bądź też fraze olo gi cz nych czy hi sto ry cz nych połączeń wy ra zo wych. Ponad to w ich
wy po wie dziach po ja wiają się ta k że ger ma ni z my, któ re w cze sz czy ź nie ich lat młodo -
ści były bar dziej po pu la r ne niż obe c nie. W związku z tym w akcie ko mu ni ka cji po ja -
wiają się zda nia wy ja ś niające (zda nia tłumaczące), któ rych ini cja to rem jest za rów no
in ter lo ku tor sta r szy (da lej skrót S), jak i młod szy (M). Pro ces ten za ini cjo wa ny przez
sta r sze go roz mów cę jest spo wo do wa ny prze wi dy wa niem  przez oso bę starszą nie zna -
jo mo ści wy ra zu lub wy da rze nia przez roz mów cę młod sze go. Nie kie dy te go ty pu wy -
ja ś nie nia opa trzo ne są wy po wie dzią o cha ra kte rze meta ję zy ko wym, a cza sa mi je dy -
nie śro d ka mi dźwię ko wy mi (np. pa uzą, mo du lacją wy po wie dzi wy ra żającą za sta na -
wia nie się roz mów cy).  

Zda nia wy ja ś niające po ja wiają się ta k że w wy po wie dziach osób młod szych, któ -
re ini cjują ta kie wy po wie dzi w ki l ku przy pa d kach. Au to rka wspo mnia ne go ar ty kułu
po dzie liła je w za le ż no ści od fun kcji, jaką pełnią, na ki l ka grup: 

a) pytania dotyczące ró ż ne go rodzaju nie zro zu miałych wyrazów, 
b) pytania mające na celu ziden tyfi ko wa nie osoby (nie zro zu mie nie tematu rozmowy

z powodu nie zna jo mo ści postaci, wy stę pujących w roz mo wie), 

c) pytania mające na celu ziden tyfi ko wa nie mie j s ca (nie zro zu mie nie tematu
rozmowy z powodu nie zna jo mo ści realiów prze strzen nych), 

d) pytania, które mają na celu okre śle nie czasu (nie zro zu mie nie tematu rozmowy
z powodu nie zna jo mo ści relacji cza so wych),

e) pytania dotyczące miejsc i zmian z nimi związanych, będących wy ni kiem upływu
czasu (ste reo typi za cja lub ar cha i za cja relacji prze strzen nych). 

Ka ż dej z tych ka te go rii au to rka przy pi su je od po wied ni ro dzaj zdań lub py tań uzu -
pełniających roz mo wę. I tak py ta nia zna j dujące się w pie r wszej ka te go rii do tyczą sy -
tu a cji, kie dy młod szy roz mów ca nie zro zu mie wy ra że nia uży te go przez oso bę starszą. 
Re akcją na to zda rze nie jest prze rwa nie wy po wie dzi sta r sze go in ter loku to ra i za da nie
py ta nia wy ja ś niające go da ne po ję cie. W ten spo sób po wstałe wątpli wo ści wy ja ś nia ne 
są za zwy czaj w ki l ku re p li kach (mi ni ma l nie trzech). Osta t nią z nich jest sy g nał zro zu -
mie nia prze ka za ny przez oso bę za dającą py ta nia (wer ba l ny lub fono lo gi cz ny). Py ta -
nia mające na ce lu iden ty fi ka cję oso by (w prze ciw ie ń stwie do po prze dniej gru py,
w któ rej prze wa żały py ta nia na zwa ne przez au to rkę do pełniający mi) są za zwy czaj
rów no mie r nie po dzie lo ne na  py ta nia do pełniające i py ta nia upe w niające. Za po mocą
py tań upe w niających, któ rych – na wia sem mó wiąc – in ter lo ku tor nie mu si za da wać
za po mocą in to na cji py ta nia, roz mów ca upe w nia się, czy je go in ter pre ta cja wy po wie -
dzi dru giej oso by jest właści wa. Py tań do pełniających uży wa na to miast wte dy, kie dy
gu bi się w to ku wy po wie dzi swo je go roz mów cy i sta ra się do ciec fa ktu, któ re go nie
zro zu miał. W py ta niach do pełniających za zwy czaj na ko ń cu po ja wiają się za im ki py -
tające ( np. A Mi rek to kto?, A  to po wie dział kto?).  W py ta niach mających na ce lu

iden ty fi ka cję mie j s ca po ja wiają się ta k że py ta nia upe w niające i do pełniające, ale ta k -
że py ta nia ty pu po śred nie go, np.: 

S Na Dlážděnce tam byl ňákej domek 
M Na Dlážděnce(.) to je takhle?
S = nad nad tou za hra dou tro j skou 

W ka te go rii py tań do tyczących cza su akcji opo wia da nia py ta nia do pełniające sta -
wiają przed osobą starszą wy ma ga nia dłuż szej wy po wie dzi, dla te go w sy tu a cji nie pe -
w no ści lub nie zro zu mie nia se k wen cji dia lo gu młod szy roz mów ca za zwy czaj pró bu je
przy bli żyć opo wia dające mu czas w po sta ci py ta nia upe w niające go (np. To było je sz -
cze przed wojną?, To było pod czas wo j ny?). Po dobną fun kcję pełnią tu kon sta ta cje
(np. To było chy ba pod czas wo j ny.). Wy ja ś nie nia od no ś nie do miejsc i ich zmian wy -
ni kających z upływu cza su na leżą do wy po wie dzi bar dziej skom pli ko wa nych, wielo -
wa r stwo wych. Łączy się w nich czas z mie j s cem (np. Co tam było?, Co tam jest te -
raz?). Naj częstszą stru kturą od po wie dzi na wszy stkie wy żej wy mie nio ne ro dza je py -
tań jest roz po czę cie zda nia od: to je/sou/by li... (to jest/są/by li...). Czę sto w od po wie -
dziach po ja wiają się wy ra zy uży te w py ta niu, a na wet po wtó rze nia całego py ta nia.

Wa ż nym ele men tem dys ku r su mię dzypo kole niowe go, na któ ry zwra ca uwa gę
au to rka ar ty kułu, są „pod po wie dzi”, któ rych młod szy roz mów ca uży wa w mo men cie, 
kie dy oso ba sta r sza nie po tra fi so bie przy po mnieć ja kie goś wy ra zu. Nie na leżą one do 
wa r stwy me ta te ksto wej, ale wa r stwy właści wej. Po do b nie rzecz się przed sta wia w sy -
tu a cji, w któ rej oso ba sta r sza spra w dza, czy młod szy roz mów ca po trze bu je do dat ko -
we go wy ja ś nie nia, za po bie gające go nie poro zu mie niu (ini cjo wa ne z re guły py ta niem
Dla cze go?). Wy wołują one dość roz bu do wa ne bo cz ne wątki dys ku r su głów ne go.

Ana li za kon wer sacy j na, którą au to rka przy jęła pod czas opi su ma te riału ba da w -
cze go, wy da je się w pełni za sad na. Ponad to zo stała ona uzu pełnio na o ję zy ko z nawczą 
me to do lo gię inter dyscy p li narną. Czy za wsze jest to słusz ne roz wiąza nie, po zo sta je
py ta niem do sze r szej dys ku sji. We współcze s nej ana li zie dys ku r su wer ba l ne go ta kie
roz wiąza nie spo ty ka się na der czę sto. 

Cie ka wym uzu pełnie niem ana li zy jest li sta wy ra zów, fra ze mów i te r mi nów spe -
cjali sty cz nych, któ re wy ma gają wy ja ś nie nia; li sta naj czę st szych py tań, po ja wiają-
cych się w ma te ria le ba da w czym; li sta wska ź ni ków ze spo le nia, za po mocą któ rych
sta r szy in ter lo ku tor wpro wa dza zda nie wy ja ś niające, do pełniające itd.; li sta śro d ków
sy g na li zujących, że sta r szy roz mów ca za po mniał da ne słowo, oraz śro d ków, przy po -
mo cy któ rych oso ba sta r sza spra w dza zna jo mość zda rze nia/oso by itp. przez młod sze -
go roz mów cę oraz wy pis śro d ków, któ re sy g na li zują, że młod szy in ter lo ku tor zro zu -
miał wy ja ś nie nie.

Na za ko ń cze nie wa r to do dać, że cały zbiór ar ty kułów jest wy ni kiem wie lo le t nich
ba dań na uko wych nad ję zy kiem osób w podeszłym wie ku. 
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Oma wia na pra ca sta no wi cie ka wy przykład ana li zy współcze s ne go dys ku r su na
te mat ję zy ka, ja kie go uży wają lu dzie w podeszłym wie ku. Z pe w no ścią zain te re su je
wie lu czy te l ni ków, nie ty l ko oso by za j mujące się so cjo ling wi styką. 

Emilia Deutsch, Poznań 

Ed vard Lo t ko, Srovnávací a bohemistické stu die, Uni ve rzi ta
Palackého v Olo mo u ci, Filozofická fa ku l ta, Olo mo uc 2009, 

312 s., ISBN 978–80–244–2201–5.

W re cen zo wa nej książce Srovnávací a bo he mistické stu die zna j du je się 31 roz -
działów na pi sa nych w ję zy ku pol skim i cze skim, któ re po świę co ne zo stały za gad nie -
niom ję zy ko wej kon fron ta cji pol szczy z ny i cze sz czy z ny oraz  po gra ni cza cze sko- pol -
skie go, jak rów nież kwe stiom z za kre su bo he mi sty ki. Pu b li ka cja ta ko re spon du je z in -
ny mi mo no gra fia mi Au to ra Lexikální ne gace v současné češtině (Pra ha 1973) oraz
Synchronní kon fron tace češtiny a polštiny (Olo mo uc 1997).

Roz dział pie r wszy re cen zo wa nej mo no gra fii po świę co ny jest kwe stii zna cze nia
ba dań po rów na w czych oraz aktu a l nej ty po lo gii ję zy ka cze skie go i pol skie go. Au tor
uka zał nie któ re wa ż ne zja wi ska typo lo gi cz nie re le wan t ne w ję zy ku cze skim i pol -
skim. W roz dzia le tym E. Lo t ko stwier dza, że w me to do lo gii współcze s ne go języ koz -
na w stwa po rów ny wa nie ję zy ków ro zu mia ne jest ja ko in ter pre ta cja oraz oce na jed ne -
go ję zy ka po przez pry z mat in ne go ję zy ka, któ ry uwa ża się zwy kle za pod sta wę.
Ponad to pod kre śla fakt, że ję zyk cze ski oraz pol ski mają cha ra kter fle ksy j ny, jed nak
wy ra ź nie bar dziej fle ksy j ny jest ję zyk cze ski, któ ry jest uwa ża ny za naj bar dziej fle -
ksy j ny ję zyk słowia ń ski. Na płasz czy ź nie fono lo gi cz nej o wię kszej fle ksy j no ści ję zy -
ka cze skie go świa d czy m.in. roz wi nię ty sy stem wo ka li cz ny. Typo lo gi cz nie  re le wan -
t nym zja wi skiem na płasz czy ź nie mor folo gi cz nej są al te r na cje mor fono logi cz ne. 

W roz dzia le dru gim Au tor pod kre śla po trze bę pogłębia nia kon fron ta cji ję zy ka
pol skie go i cze skie go. Zda niem E. Lo t ki

[...] kon fron ta cja ję zy ko wa pogłębia wiedzę o sy ste mach porównywach języków i ich fun kcjo -
no wa niu w różnych sy tu a cjach komu nika ty w nych, ale przy no si również niemałe ko rzy ści dla
pra kty ki ję zy ko wej, zwłaszcza dla glot tody da kty ki i pra kty ki trans la to r skiej (s. 19).

Ponad to wie le uwa gi po świę ca Au tor zja wi sku wa len cji czasow ników- predyka -
to rów, zwłasz cza łączli wo ści se man ty cz nej i gra ma ty cz nej. Łączli wość se man ty cz na
cza so w ni ków pol skich i cze skich cha ra kte ryzu je się odrę b no ścia mi, któ re na le ży re -
je stro wać. Po za tym wię cej ró ż nic mo ż na do strzec w łączli wo ści gra ma ty cz nej

czasow ników- predyka to rów. W ję zy ku pol skim oraz cze skim, zda niem Au to ra, do -
mi nu je pra wo stron na wa len cja bie r ni ko wa. Wyra ź nie j sze ró ż ni ce do strze ga l ne są
w ana li zie wa len cji czasow ników- predyka to rów z bez okoli cz ni kiem. Jed nak oba ję -
zy ki cha ra kte ry zują się  bo ga c twem form oso bo wych cza so w ni ka oraz czę stym ich
uży wa niem. E. Lo t ko pod kre śla ta k że, iż „doty ch cza so we ob se r wa cje typo lo gi cz ne
pro wadzą do wnio sku, że ję zyk pol ski […] w po rów na niu z cze skim […] ma cha ra -
kter bar dziej no mi na l ny” (s. 21).

Ko le j ne dwa roz działy Au tor po świę cił współcze s nym za da niom kon fron ta cji ję -
zy ków słowia ń skich oraz ba dań w tym za kre sie. Jed nym z aktu a l nych za dań jest
mono gra fi cz ne zba da nie za wa r to ści ele men tów imp licy tyw no ści i eks plicy tyw no ści
oraz ich wza je mne go sto sun ku do współcze s nej pol szczy z ny i cze sz czy z ny. Pod kre -
śla ta k że po trze bę opi su niere spe kto wa nia norm ję zy ko wych, wi do cz ne go w ję zy ku
ofi cja l nym. W ję zy ku pol skim jak i cze skim co raz mo c niej do strze ga l na jest ten den -
cja eks pre sji ję zy ka, cze go do wo dem jest wul ga ry za cja. W słow ni c twie eks pre sy w -
nym wi do cz ne jest od bi cie sy ste mu prze ko nań oraz ocen, ty po wych dla da nej epo ki. 

E. Lo t ko uwa ża ta k że, że in nym wa ż nym i aktu a l nym za da niem po win no być zba -
da nie wielo aspe kto we go wpływu ję zy ków ob cych na ję zyk pol ski i cze ski. Naj wię -
kszy wpływ na oba ję zy ki ma bo wiem ję zyk an gie l ski, któ ry obe c nie tra kto wa ny jest
ja ko ponad na ro do wy, uni wer sa l ny i pre sti żo wy kod. Wpływ ten jest naj bar dziej do -
strze ga l ny na płasz czy ź nie le ksy ka l nej. 

Roz dział piąty po ru sza kwe stię sy tu a cji ję zy ko wej na Za ol ziu. Na te re nie tym
lud ność posługu je się gwarą zacho d nio cie szyńską, cze skim  ję zy kiem stan dar do wym
z pe w ny mi ele men ta mi gwa ro wy mi oraz ję zy kiem pol skim. O wy bo rze ko du ję zy ko -
we go de cy du je sy tu a cja ję zy ko wa i so cja l na, typ ko mu ni ka cji, oso by ko mu ni kujące
się a ta k że sam akt ko mu ni ka cji. Ba da nia socjo ling wisty cz ne wska zują, jak pod kre śla
E. Lo t ko, że lud ność pol ska na Za ol ziu posługu je się prze de wszy stkim gwarą zacho -
d nio cie szyńską. Ponad to w roz dzia le tym Au tor opi sał ce chy, któ ry mi cha ra kte ryzu je
się gwa ra zacho dnio cie szyń ska. 

Z mo no gra fii do wie my się rów nież o ko mu ni ka cji ję zy ko wej pol skiej mnie j szo -
ści na ro do wej w Cze chach, któ rej zo stał po świę co ny roz dział szó sty. Au tor uwa ża, że 
so cjo logi cz na stru ktu ra Cze chów i Po la ków nie ró ż ni się mo c no, cho ciaż po pu la cja
Po la ków jest sta r sza od Cze chów i ta ró ż ni ca ciągle się pogłębia. Wa ż nym zja wi -
skiem jest tu ta k że fakt, iż zde cy do wa nie wię cej jest małżeństw mie sza nych niż
małżeństw czy sto pol skich. Z ko lei pod czas komu ni ko wa nia się wa ż na jest społecz na
ro la ko mu ni kujących się ze sobą osób. W Cze chach Po la cy uży wają ję zy ka cze skie -
go, głów nie w sądzie czy w wa ż nie j szych urzę dach cze skich, na to miast np. w skle pie
uży wają dia le ktu zachod niocie szyń skie go. Au tor wska zu je ta k że na szko l ni c two,
któ re de cy du je o ja ko ści kon ta któw ję zy ko wych. W la tach 60. XX wie ku mnie j szość
pol ska w Re pu b li ce Cze skiej miała naj wyższą li cz bę ucz niów. Od te go okre su ob se r -
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wu je się po stę pujący spa dek ilo ści ucz niów. Od za ko ń cze nia II wo j ny świa to wej za -
uwa ża się, że po ko le nie Po la ków w Re pu b li ce Cze skiej co raz słabiej pod kre śla swoją
łączność z Polską, po nie waż nie wszy s cy Po la cy po syłają swo je dzie ci do pol skiej
szkoły. W da l szej czę ści te go roz działu Au tor uka zu je stru ktu rę dia le ktu zachod -
niocie szyń skie go. Na ko niec pod kre ślo na zo stała po trze ba da l sze go ba da nia ję zy ko -
wej sy tu a cji i ko du ko mu ni ka cji pol skiej mnie j szo ści na ro do wej w Cze chach. 

Roz dział sió d my oma wia stru ktu rę oraz aspekt so cjo kul turo wy ję zy ka pol skie go
i cze skie go. Zda niem E. Lo t ki pod wzglę dem mor folo gi cz nym ję zyk pol ski jest ubo ż -
szy w re pe r tu ar ko ń có wek w para dy g ma tach de kli nacy j nych i ko niu gacy j nych. Po za
tym w pol szczy ź nie wy stę pują uni wer sa l ne ko ców ki, tzn. w wię kszo ści jest to syn kre -
tyzm przy pa d ka, zwłasz cza w li cz bie mno giej, np: ko bie tom, na uczy cie lom, dzie ciom, 
żo nom. Wię kszy sto pień fle ksy j no ści ję zy ka cze skie go współcze ś nie do strze ga l ny
jest w pro ce sie per fe kty wiza cji słów ob ce go po cho dze nia. Pro ces ten wi do cz ny jest
we wszy stkich ję zy kach słowia ń skich, jed nak naj in ten syw niej prze bie ga w ję zy ku
cze skim. 

Ró ż ni ca mię dzy pol skim a cze skim ję zy kiem do strze ga l na jest ta k że w za kre sie
pro ce sów słowo twó r czych. W ję zy ku cze skim ob se r wu je się, ze wzglę du na jej cha ra -
kter typo lo gi cz ny, zna cz nie mniejszą ilość jed no stek po wstaływch w wy ni ku pro ce su
ko m po zy cji, na to miast w pol szczy ź nie z te go ty pu le kse ma mi spo ty ka my się s t osun -
ko wo czę sto, np.: wcza sokon fe ren cja, meta lo p la styk, me b lo ścian ka. Au tor w roz dzia -
le tym pod kre śla ta k że socjo ling wisty cz ne aspe kty tych zja wisk. Zda niem E. Lo t ki,
Czech uży wając ję zy ka pol skie go, sto su je mniej imiesłowów oraz ró ż nych kon stru -
kcji z bez okoli cz ni kiem. W je go ję zy ku na to miast mo ż na zaob se r wo wać bo he mi z my
skład nio we. Naj bar dziej do strze ga l na jest jed nak in ter fe ren cja w za kre sie  le ksy ki.
Ist nieją słowa po do b ne do sie bie w obu ję zy kach, ale zna cze nie ich jest in ne: czes.
sklep – pol. pi w ni ca, pol. sklep – czes. ob chod, czes. sok – pol. ry wal, pol. sok – czes.
št’áva.

W na stę p nym roz dzia le Au tor po ru sza ta k że in te re sujące za gad nie nie. Oma wia
mia no wi cie syn te ty cz ny cha ra kter ję zy ka cze skie go oraz ana li ty cz ny ję zy ka pol skie -
go. Pod kre śla, że w ję zy ku pol skim mo ż na zaob se r wo wać dążność do wy ra ża nia za
po mocą oso b nych ele men tów cech se man ty cz nych kate go ria l nych i indywi dualno-
 leksyka l nych, któ re w spo sób sku mu lo wa ny syg na li zu je pro sta fo r ma. Ana li ty cz ność
ję zy ka pol skie go zwię ksza w związku z tym li cz bę mul ti wer biz mów, np.: ak cja szko -
le nio wa – szko le nie, ak cja agre sji – agre sja, kwe stia do stę pu – do stęp.

W prze ciw ie ń stwie do pol szczy z ny ję zyk cze ski ma cha ra kter syn te ty cz ny. Do -
wodzą te go przykłady: bydliště – mie j s ce za mie sz ka nia, bojiště – po le wa l ki, žele z ni ce 
– ko lej że la z na, statník – mąż sta nu. 

E. Lo t ko w swo jej książce za j mu je się ta k że za gad nie niem cha ra kte ry styki typo -
lo gi cz nej ję zy ka cze skie go i pol skie go, na tle dy na mi ki roz wo ju współcze s nej pol -

szczy z ny i cze sz czy z ny. Au tor za uwa ża, że oba ję zy ki ge ne ty cz nie są so bie bar dzo
bli skie. Jed nak ję zyk cze ski, co E. Lo t ko czę sto pod kre śla, jest bar dziej fle ksy j ny.
Spo śród wie lu do wo dów na po twier dze nie tej te zy au tor oma wia na przykład kwe stię
zdań bez fle ksy j nych w pol szczy ź nie, co jest wy ni kiem ten den cji nomi nali zacy j nych
obe cnych we współcze s nym ję zy ku pol skim. 

Au tor oma wia nej mo no gra fii uwa ża za wa ż ne pod ję cie ba dań w za kre sie za cho -
wań ję zy ko wych użyt ko w ni ków ję zy ka pol skie go i cze skie go. Ba da nia ta kie po zwolą 
po znać ich na sta wie nie do po szcze gó l nych form ję zy ka na ro do we go. E. Lo t ko  do -
strze ga, że uży tko w ni cy ję zy ka pol skie go czę sto uży wają bez oko licz ni ka oraz wy ra -
zów za ko ń czo nych na -nie, -enie, -anie, -cie. Zda rza się jed nak, że two rzo ne są kon -
stru kcje nie od po wia dające współcze s nej no r mie ję zy ko wej.

E. Lo t ko w da l szych czę ściach pu b li ka cji Srovnávací a bo he mi stické stu die za j -
mu je się szcze gółowo sze re giem zja wisk ję zy ko wych, któ re są ty po we dla ję zy ka pol -
skie go i cze skie go, m.in.: ten den cje roz wo jo we cze sz czy z ny (roz dział 12), fle ksy j -
ność ję zy ka cze skie go (roz dział 14 i 15), kwe stia sto p nio wa nia przy mio t ni ków w ję -
zy ku pol skim i cze skim (roz dział 16), wy ra zy zdra d li we w ję zy ku cze skim i pol skim
(roz dział 17 i 18)  opi sa ne ta k że w aspe kcie sty li sty cz nym (roz dział 19). 

Za gad nie nia seman tyczno -leksy kal ne to ta k że te mat roz działu dwu dzie ste go.
Au tor opi sał w nim aktu a l ne pro ce sy se man ty cz ne, za chodzące w ob rę bie wy ra zów
ob cych w obu ję zy kach. Zo stały ta k że omó wio ne wy ni ki ba dań do tyczących wy ra -
zów zdra d li wych. E. Lo t ko za uwa ża, iż wy ra zy zdra d li we są czę sto ob ce go po cho -
dze nia i wy wodzą się nie jed no krot nie z ję zy ków kla sy cz nych. Ponad to wy ra zy zdra d -
li we są przy czyną nie po ro zu mień w kon ta ktach ję zy ko wych, zwłasz cza gdy ję zy ki
ge ne ty cz nie są so bie bli skie, jak ję zyk cze ski i pol ski. 

In te re sujące spo strze że nia po czy nił Au tor w sto sun ku do leksyka lno-sty listy cz -
nej płasz czy z ny ję zy ka po li ty ki. Na kon kre t nym ma te ria le ję zy ko wym E. Lo t ko uka -
zu je zna cze nie pro pa gan dy po li ty cz nej. Na pod sta wie ana li zy ję zy ka te kstów pro pa -
gan do wych mo ż na po wie dzieć, że oso by wy po wia dające tekst sta rają się po przez ję -
zyk prze ko nać słucha czy do swo jej ide o lo gii. Au tor do ko nując ana li zy ma te riału ję -
zy ko we go wska zu je, któ re słowa są na du ży wa ne w te kstach pro pa gan dy po li ty cz nej.
Opi su je i oma wia ję zyk po li ty ki w kon te k ście ku l tu ry ję zy ka.

W mo no gra fii E. Lo t ko pod kre śla, że wraz wej ściem Pol ski i Czech do Unii Eu ro -
pe j skiej na no wo stały się ży we za gad nie nia przekładu oraz kwe stie ko m pe ten cji
komu nika cy j nej. Au tor uwa ża, że tłumacz po wi nien in te re so wać się nie ty l ko ję zy -
kiem ob cym, z któ re go po rzekłada, ale prze de wszy stkim ję zy kiem oj czy stym, na
któ ry do ko nu je po rzekładu. Na wiązując do wy po wie dzi R. Jo ne sa, Ge ne ral ne go Dy -
re kto ra ds. tłuma czeń dla ró ż nych in sty tu cji UE, któ ry uwa ża, że tłumacz nie po wi -
nien stu dio wać ty l ko ję zyk ob cy, któ re go bę dzie tłuma czem, ale rów nież swój ję zyk
oj czy sty, E. Lo t ko po stu lu je do ko na nie ta kiej reor ga ni za cji stu diów aka de mi c kich,
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aby umo ż li wiały uzy ska nie przez ab so l wen ta do da t ko wych ko m pe ten cji, w tym
komu nika cy j nej i pra gma ty cz nej.

Jed nym z za gad nień, po ru sza nych przez Ba da cza w re cen zo wa nej książce, jest
współcze s ny styl re to ry cz ny. E. Lo t ko uwa ża, że oma wiając kwe stie re to ry ki, nie mo -
ż na po minąć ogó l nej cha ra kte ry styki sty lu wy po wie dzi, po nie waż oba po ję cia są ze
sobą w na tu ra l ny spo sób związa ne. Pod kre śla pod sta wową ce chę sty lu reto ry cz ne go,
czy li ust ność i wy ni kające z te go ce chy, np.: mo du la to ry aku sty cz ne, nie wer ba l ne
śro d ki ko mu ni ka cji. Oma wiając styl re to ry cz ny, E. Lo t ko nie po mi ja jed nak ta k że tek-
stów pi sa nych.  Au tor na wiązu je rów nież do do ro b ku ta kich uczo nych, jak: J. Kra us,
J. Mistrík, J. Ho recký. 

In te re sujące kwe stie po ru szył Au tor w czę ści pra cy do tyczącej współcze s nych
ten den cji w za kre sie two rze nia wy ra zów w ję zy ku pol skim i cze skim, np.: inte lektu -
ali za cja, demo kra ty za cja, uni fi ka cja, eko nomi cz no ści wy po wie dzi, inter nacjo nali za -
cja, uni wer bali za cja, termi nolo gi za cja. 

E. Lo t ko przed sta wia ta k że w swo jej pra cy ana li zę neo lo gi z mów ję zy ka cze skie -
go. Od wołuje się tu taj do mo no gra fii E. Mle zi vy oraz Z. So cho vej i B. Poštolkovej
oraz do ba dań z lat 90. XX wie ku, któ rych au to rzy prze ana lizo wa li pra wie 2500 ty -
siąca ha seł. Ana li za ta wy ka zu je, że wpływ społecze ń stwa na ję zyk jest w obe cnych
cza sach wyra ź nie j szy, a po wsta wa nie neo lo gi z mów związa ne jest ze zmia na mi poli -
ty cz ny mi i eko nomi cz ny mi, ja kie miały mie j s ce po ro ku 1989. W ję zy ku cze skim
słowa ob ce go po cho dze nia wy wodzą się prze de wszy stkim z ję zy ka łaci ń skie go, gre -
c kie go i an gie l skie go. Au tor prze wi du je, że li cz ba neo lo gi z mów z cza sem bę dzie ma -
leć, a nie któ re no we słowa mogą z ję zy ka ży we go ustąpić.

Osta t ni roz dział mo no gra fii za wie ra pe w ne po stu la ty do tyczące le ksy ko gra fii
dwu ję zycznej i związa ne z two rze niem słow ni ka cze sko- pol skie go i pol sko- cze skie -
go. Au tor za uwa ża, że dru ga połowa XX wie ku to roz wój le ksy ko gra fii. Two rze nie
współcze s ne go słow ni ka mu si być opa r te na no wo cze s nej te o rii. E. Lo t ko uwa ża, że
najod po wied niej sza bę dzie kon ce p cja L. V. Ko pe c kie go, któ ra zo stała opi sa na w książ- 
ce Teoretické předpoklady dvojjazyčné slovanské le xi ko gra fie (1974). L. V. Kopec-
ký stwier dza w tej mo no gra fii, że po trze b na jest ta ka te o ria, któ ra umo ż li wi pro gra -
mo wa nie w okre ślo ny spo sób wsze l kiej pra cy nad słow ni ka mi. Według E. Lo t ki pod -
czas two rze nia słow ni ków mo ż na wzo ro wać się na spra w dzo nym mo de lu już ist -
niejącym, na ba zie któ re go po wstały ta kie słow ni ki jak: Slovník spisovné češtiny pro
školu a veřejnost (Pra ha 1994), Akademický slovník cizích slov (Pra ha 1995), Slovník
sy no nym (1994) oraz Nová slova v češtině – slovník neologizmů (Pra ha 1998). 

Na le ży pod kre ślić, że re cen zo wa na mo no gra fia za wie ra ta k że, dołączo ne na ko ń -
cu, an gie l skie stre sz cze nia po szcze gó l nych roz działów oraz im po nujący wy kaz do ro -
b ku na uko we go prof. E. Lo t ki, obe j mujący 166 po zy cji (prac zwa r tych oraz ar ty -
kułów). 

Pro fe sor Ed vard Lo t ko w ni nie j szej mo no gra fii oma wia za gad nie nia niełatwe,
jed nak czy ni to za po mocą ję zy ka na uko we go, zro zu miałego dla wię kszo ści od bio r -
ców, któ rym bli skie są pol sko - cze skie za gad nie nia języ koz na w cze. Za letą pu b li ka cji
jest ob sze r ny ma te riał ję zy ko wy, któ ry Au tor wy ko rzy stu je ja ko egze mpli fi ka cję
oma wia nych fa któw ję zy ko wych.

Mi mo że książka po ru sza ró ż no rodną pro ble ma ty kę, to jed nak cha ra kte ryzu je się
prze j rzy stym to kiem ro zu mo wa nia. Z całą pe w no ścią mo no gra fia Srovnávací a bo he -
mistické stu die po win na zna leźć się w wy ka zie li te ra tu ry wie lu przed mio tów, oma -
wiających za gad nie nia ling wi sty cz ne w ra mach stu diów polo ni sty cz nych, bohe mi -
sty cz nych i sla wi sty cz nych. Mo że być ona wy ko rzy sta na ja ko po zy cja prakty czno-
 teory cz na ta k że w za kre sie dy da kty cz nym.

Sebastian Taboł, Opole
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K R O N I K A

Jubi lant doc. PhDr. Ka rel Hádek, CSc.

Olo mo ucký rodák Ka rel Hádek byl dlo u hou do bu pracovně spjat s Uni ve rzi tou
Palackého v Olo mo u ci. Na ro dil se 18. led na 1940, po vysokoškolských studiích
a vojenské prezenční službě byl přijat ja ko asi stent na ka te dru bo he mi sti ky a sla vi sti -
ky filozofické fa ku l ty, kde působil ja ko učitel historické mlu v ni ce a te o rie a vývoje
českého spisovného ja zy ka, a to až do ro ku 2005, kdy odešel do důchodu a pře-
stěhoval se do Pra hy.

Pod le vzo ru  svého vysokoškolského učitele prof. Jiřího Daňhelky se Ka rel Há-
dek brzy začal věnovat ediční práci, především vydávání díla  Ja na A. Komenského.
Společně s J. Daňhelkou pra co val na vydání prvního sva z ku, který vyšel  v roce 1969.
S D. Čapkovou a  J. Kos chi no vou připravil k vydání Dvéře jazyků otevřené (1973).
Dílo J. A. Komenského se sta lo východiskem i je ho lingvistických studií, z nichž
nejvýznamnější jsou Ke kvantitě samohlásek v češtině 17. století („Li sty filologické”
1967) a Dvéře jazyků J. A. Komenského a je jich proměny (AUPO 1974). Ka rel Hádek
je   členem redakční ra dy Stu dia Co me nia na et hi sto ri ca a v roce 1990 obdržel Státní
me da i li k výročí narození J. A. Komenského.

Pod vedením J. Daňhelky a ve spolupráci s N. Kvítkovou připravil k vydání
Staročeskou kro ni ku tak řečeného Da li mi la, kte rou se  přes normalizační potíže
podařilo vy dat v ro ce 1988. Zejména s to u to ba da tel skou prací je spo je na řada
textologických studií i pozdějších úvah, např. Strahovský ko dex DG III 7 („Li sty
filologické” 1978 ); Po jem re kon stru kce v te x to lo gii („Sla via” 1983) ; Je možno
vypočítat te x to vou hod no tu opisů středověkých památek? (AUPO Stu dia bo he mi ca
VII, 1996); Kontaktové a dialogické prvky v Dalimilově kro ni ce (AUPO Stu dia bo he -
mi ca VIII, 2000). Na základě  spi su Dalimilovské stu die  se v r. 1990 ha bi li to val ja ko
do cent, je ho přínos univerzitě byl v roce 2000 oceněn Zla tou medailí Uni ve rzi ty
Palackého.

Dalším neméně závažným textologickým tématem se Karlu Hádkovi sta la pro -
ble ma ti ka staročeského Pasionálu, památky ze 14. století, dochované v řadě ru ko pi-
sů. Již v ro ce 1998 vyšla je ho stu die Textologické problémy staročeského Pasionálu
(In: Pro ble ma ti ka historických a vzácných knižních fondů Čech, Mo ra vy a Sle z ska).
O výsledcích svého bádání re fe ro val na kon fe ren ci, kte rou v r. 2005 uspořádal Ústav
pro ja zyk český AV ČR. Je ho příspěvek je publikován ve sborníku Ver ba et hi sto ria 
(2005, s. 105–110). Ediční pra xe Ka r la Hádka ve d la i k teoretickému textologickému

nad hle du. Zvláště o tom svědčí je ho článek Současné přístupy k vydávání textů
starších období, uvedený ve sborníku Český ja zyk a li te ra tu ra na sklon ku XX. století
(ed. M. Ba lo wski, J. Svo bo da,  Wałbrzych – Ostra va 2001).

Z hle di ska osobního je třeba zdůraznit, že Ka rel Hádek zůstal vždy spolehlivým
a věrným žákem, později i přítelem prof. Daňhelky. Udržoval s ním od bo r nou
spolupráci a přátelské vzta hy jak v rizikovém období normalizačním, kdy prof.
Daňhelka mu sel opu stit filo zofi c kou fa ku l tu a pu b li ko val jen pod pse u do ny my a v za-
hraničí, tak i v době je ho těžké ne mo ci až do smutného kon ce.

Ka rel Hádek ja ko učitel se snažil studentům vštípit povědomí sou vi s lo sti ja zy-
kových jevů a důsledků vývoje ja zy ka pro je ho současný stav i další vývojové per spe -
kti vy. Vedl studentské pěvecké kroužky, or ga ni zo val  bohemistické ex ku rze, oživo val
své semináře i po zna t ky z vaření staročeských jídel. Byl oblíbeným společníkem,
zejména pro hru na ky ta ru a zpěv.

K je ho letošnímu významnému životnímu ju bi leu mu přejeme úspešné řešení
plánovaných prací, stále do brou životní po ho du, hlavně však zdraví. 

Naděžda Kvítková

Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele
(100 let od narození Františka Kopečného)

Dne 4. října up ly ne sto let ode dne, kdy se v Seloutkách na Prostějovsku na ro dil
vynikající český lin g vi sta František Kopečný. Je ho dílo čítající přes 300 po ložek, je
obsahově neobyčejně široké, naj de me zde práce syntaktické, etymologické,
morfologické, dialektologické a lexikologické i onomastické. Je ho pu b li ka ce Základy 
české skla d by, Etymologický slovník ja zy ka českého, Etymologický slovník slo van-
ských jazyků,  Slovesný vid v češtině,  Průvodce našimi jmény, Základní všeslovanská
slovní zásoba, všechny pojaté široce kom para ti stic ky, do sud ovlivňují a i nadále bu -
dou ovlivňovat naše bádání. Renesanční oso b nost František Kopečný, vzděláním bo -
he mi sta a ge r ma ni sta, svým zájmem ro ma ni sta a indo evro pe i sta, byl výborným zna l -
cem všech slovanských jazyků. Ač do ktor věd a svým dílem lin g vi sta světového
formátu, ne byl pro své náboženské přesvědčení ni k dy jmenován pro fe so rem.

Je potěšující, že v těchto dnech by la Františkovi Kopečnému za velkého zájmu
odborné veřejnosti od ha le na v místě je ho rodiště pamětní de ska. 

Měla jsem to štěstí, že jsem by la na vysoké škole stu den tkou Františka Kopeč-
ného.Vedl  nás i v totalitních 50.le tech ke kritickému myšlení, k činění vlastních
lingvistických závěrů a fo r mu la ci pro gnóz. Měla jsem dále to štěstí, že jsem stu do va la 
dva ob ory, češtinu a ruštinu; jak od asistentů prosáklo až k nám, studentům,  František
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Kopečný to tiž jednooborové, tzv. „velké“ češtináře učit nesměl, aby je snad nábožen -
sky ne na ka zil. A my „dvouoboroví“  jsme na tom vydělali.

František Kopečný byl náš nejlepší vysokoškolský učitel. Nedá se říct, že  by byl
mírný a přehnaně laskavý, byl na opak přísný a náročný, ale i my, 19-letí, jsme po cho -
pi li, že nám přednáší geniální lin g vi sta. Je ho přenášky neměly cha ra kter uceleného
ku rzu, vy bral si vždy jed no téma a to rozvíjel do veliké hlo u b ky. Měla jsem ja ko
jediná z našeho kru hu to štěstí, že si pa ma to val mé příjmení, a tak jsem často slyšela:
„Herzigová, řekněte to na hlas, ne jen so u se d ce. Ano, uvažuje te správně, a další
vývoj?“

Přestože disciplína, kte rou nám přednášel, měla název Současný český ja zyk, by la
to čeština ve ve l mi širokém záběru – s četnými ex ku r se mi do hi sto rie ja zy ka i národa,
do dalších slovanských jazyků (všechny bravurně ovládal i s je jich dia le kty), i do
indo evro pei sti ky.

V 60. le tech, kdy jsem už ja ko asi sten tka na původní Pedagogické fakultě
zastávala fun kci ta je mni ce Jazykovědného sdružení ČSAV, jsem svého oblíbeného
vysokoškolského učitele dvakrát po zva la k přednášce do Ostra vy. Na psal mi tenkrát:
„To, že jste si vzpomněla na starého kan to ra, mě potěšilo. Ne mo hu to pro to
odmítnout, ale mám to ho teď na loženo to lik…“ František Kopečný přijel do Ostra vy
dvakrát, přestože v té době dokončoval Etymologický slovník slovanských jazyků.

Jsem šťastná, že jsem se s Vámi mo hla podělit o tu to vzpomínku.

                                                                                                          Eva Mrhačová

81


