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Monika KRZEM PEK

Bratysława*

Se man tyka cze skich wykrzykników

Ke y words: Czech lan gu a ge, se man tics, text co r pus, in ter je c tions
Słowa klu czo we: jezyk cze ski, se man ty ka, ko r pus ję zy ko wy, wykrzykniki

Abs tract

The aim of the paper is a semantic analysis of Czech interjections. The analysed
material comes from the internet language corpora: The Czech National Corpus
SYN2000, SYN2005, ORAL2008, SYN2010. The list of analysed interjections consists
of automatically selected lexemes with the tag interjection in the corpus SYN2000 and
of lexemes qualified as interjections in the dictionary of the standard Czech language
(Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 2007). Gathered data comprise 250
lexemes (with variants). The paper consists of four chapters. The first one provides an
introduction to the subject matter and includes a short summary of the views and
opinions on the semantic structure of interjections. In the second chapter the author
briefly describes methods and the conception of the meaning which are taken into
account in the paper (cognitive semantics). The third part provides a semantic analysis 
of interjections. It consists of two sections; the first one is focused on the description
and characteristics of central domains within which interjections are conceptualised
(domains of feelings, movement, sound, scripts and abstract domains). The second
section presents the analysis of the domain matrices of interjections. Finally, the
author provides a summary of the research results. 

Cel artykułu stanowi analiza se man ty cz na czeskich wy krzy k ni ków. Materiał
poddany badaniom pochodzi z in ter ne to wych korpusów języka czeskiego do stę p nych 
w In ter ne cie (SYN2000, SYN2005, ORAL2008, SYN2010). Lista badanych wy krzy k -
ni ków powstała poprzez auto ma ty cz ne wyod rę b nie nie z korpusu SYN2000 lekse-
mów posiadających kwa li fi ka tor wy krzy k nik. Zbiór ten uzupełniono o leksemy, które
posiadają kwa li fi ka tor wy krzy k nik w słowniku cze sz czy z ny li te ra c kiej (Slovník
spisovné češtiny pro školu a veřejnost 2007) i wyniku tego powstała grupa około 250
leksemów (z wa rian ta mi), które stanowią podstawę analiz. Artykuł składa się z czte-

rech części. Pierwszą z nich stanowi krótkie pod su mo wa nie stanu badań nad zna cze -
niem wy krzy k ni ków. W drugiej autorka opisuje za sto so wa ne metody analizy i kon-
cepcję znaczenia, które przyjęte zostały w pracy (semantyka kog ni ty w na). Część
trzecia stanowi właściwą analizę czeskich wy krzy k ni ków, która obejmuje dwa działy. 
W pierwszym pojawia się opis i cha ra kte ry styka domen cen tra l nych, w ramach
których konce ptua lizo wa ne są wy krzy k ni ki (domena uczuć, ruchu, dźwięku,
skryptów i domen abs tra kcy j nych), w drugiej przed sta wio no analizy matryc domen
wy krzy k ni ków. Artykuł zamyka krótkie pod su mo wa nie wyników badań. 

1. Stan badań nad zna cze niem wy krzy k ni ków

Wy krzy k ni ki sta no wią ele ment nie mal ka ż de go aktu ko mu ni ka cji.
Choć wy stę pują we wszy stkich ję zy kach i już w sta roży t no ści za uwa -
żo no, że sta no wią od rę b ny ele ment ję zy ko wy, bar dzo długo po zo sta -
wały po za sferą ba dań na uko wych i były w li te ra tu rze języ koz na w czej 
tra kto wa ne mar gi na l nie. W po rów na niu z in ny mi czę ścia mi mo wy,
wie lo kro t nie i wszech stron nie ana lizo wa ny mi, wy krzy k ni ki sta no wią
jedną z najsłabiej zba da nych i opi sa nych ka te go rii gra ma ty cz nych.
Tworzą gru pę o hete roge ni cz nym cha ra kte rze, któ ra jest nie zwy kle
we wnę trz nie zróż ni co wa na, stąd niełatwa do spó j ne go opi su. Do ty ch -
czas ba da nia wy krzy k ni ków kon cen tro wały się prze de wszy stkim
wo kół ich właści wo ści gra ma ty cz nych oraz fun kcji. Za gad nie nia
związa ne z se man tyką wy krzy k ni ków były po dej mo wa ne w po szcze -
gó l nych mo no gra fiach i ar ty kułach, do tej pory nie sta no wiły jed nak
za sad ni cze go ce lu prac. Choć po ru sza ne były nie ja ko na ma r gi ne sie
głów ne go nu r tu roz wa żań o cha ra kte rze wy krzy k ni ków, od lat są po -
wo dem li cz nych spo rów i dys ku sji. Wię kszość ba da czy jest prze ko na -
na, że wy krzy k ni ki po sia dają zna cze nie, czę sto pod kre śla się jed nak
oso b li wość ich stru ktu ry se man ty cz nej na tle in nych wy po wie dzeń
(por. Wie rz bi cka 1992), nikłą wy ra zi stość se man tyczną (Sia t ko wska
1985, s. 285), nie jed no li tość i ró ż no rod ność prze ka zy wa nych tre ści,
sze roką ska lę od cie ni zna cze nio wych i mo c no zró ż ni co waną stru ktu rę 
(Orwiń ska- Ru zi czka 1992, s. 40; Da ko vić 2006). 

Wa r to za uwa żyć, że pu b li ka cji za wie rających szcze gółowe ana li zy 
se man ty cz ne wy krzy k ni ków nie jest wie le, a opi sy interiekcji po ja -
wiające się w słow ni kach bar dzo czę sto stają się przed mio tem kry ty -
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ki. Wie rz bi cka twier dzi, że nie za wsze są one wy sta r czające dla zro zu -
mie nia wy krzy k ni ków i nie po ma gają na uczyć się, jak ich uży wać
(por. Wie rz bi cka 1992, s. 160). Gro cho wski i Da ko vić zaś zwra cają
uwa gę na to, że de fi ni cje se man ty cz ne po szcze gó l nych wy krzy k ni -
ków po le gają naj czę ściej na wy li cza niu fun kcji, w ja kich da ny le ksem 
mo że wy stę po wać. Prze wa ż nie zbiór ten nie jest za mknię ty i roz po -
czy na się fo r mułą np., a ko ń czy wy ra że nia mi itd. itp. (por. Da ko vić
2006, s. 54; Gro cho wski 1992, s. 155). 

Do ty ch czas do ba da nia se man ty ki wy krzy k ni ków sto so wa no ró ż -
no rod ne me to dy, któ re choć ró ż niły się pod wie lo ma wzglę da mi (por.
Wie rz bi cka 1992, Orwiń ska- Ru zi czka 1992, Da ko vić 2006) wszyst-
kie opie rały się na sta ty cz nym po dej ściu do se man ty ki, w któ rym za-
kłada się obie kty w ne ist nie nie uni wer sa l nych czę ści składo wych,
z których jest zbu do wa ne zna cze nie le ksy ka l ne. Ana li zy zbu do wa ne
w opa r ciu o te me to dy, choć niewątpli wie wniosły wkład w stan ba dań 
nad wy krzy k ni kiem, po sia dały li cz ne ogra ni cze nia i po zwa lały je dy -
nie czę ścio wo na po ka za nie róż no rod no ści tre ści prze ka zy wa nych
przez wy krzy k ni ki. Wszech stron na ana li za była ta k że utru d nio na ze
wzglę du na cha ra kter ma te riału ję zy ko we go pod da wa ne go ana li zom
– wię kszość opub li ko wa nych prac opie ra się na ma te ria le słow ni ko -
wym i brak po zy cji, któ re opi sują te le kse my w ory gi na l nych te kstach
i kon te kstach.

No wych im pu l sów do ba da nia le kse mów wy krzy kni ko wych do -
sta r czyły kogni tywi sty cz ne te o rie se man ty cz ne. Wa rian tów kog ni ty -
w nej ana li zy se man ty cz nej jest wie le. Ró ż nią się one w swo ich zało-
że niach i me to dach, jed na k że wszy stkie je łączy kry ty cz ny sto su nek
do poglądu, że ka ż de słowo ma swo je stałe zna cze nie, do któ re go mo -
ż na do trzeć i któ re mo ż na ana li zo wać w ode rwa niu od ję zy ko we go
uży cia te go słowa (por. Ta y lor 2007, s. 94). Kog ni ty wi ści od rzu cają
spo sób ro zu mo wa nia, zgod nie z któ rym wy ra zy mają stałe, umo w ne
i nie zmien ne zna cze nia, a zna cze nia zdań są prze widy wa l ne na za sa -
dzie su my zna czeń wy ra zów, ja kie się na nie składają. Uwa żają, że
zna cze nia nie są ani sta ty cz ne ani prede termi no wa ne, ale biorą się
z dy na mi cz nej ne go cja cji mię dzy użyt kow ni ka mi ję zy ka, osa dzo nej

w kon te k ście uwa run ko wań fi zy cz nych, ję zy ko wych, społecz nych
i ku l tu ro wych. Twierdzą, że ję zyk ni g dy do ko ń ca nie ule ga konwe -
ncjo nali za cji – zna cze nie da ne go ele men tu ję zy ko we go jest przed -
mio tem ne go cja cji za ka ż dym ra zem je go uży cia (por. La ga c ker 2011,
s. 49–53).

W se man ty ce kog ni ty w nej zna cze nie tra kto wa ne jest ja ko konce -
ptua li za cja po wiąza na z wy ra że nia mi ję zy ko wy mi. Koce ptua li za cja
to pro ces two rze nia zna cze nia z udziałem ję zy ka. Ję zyk bo wiem sam
w so bie nie ko du je zna cze nia – wy ra zy i in ne jed no stki ję zy ka sta no -
wią je dy nie pe w ne go ro dza ju in stru kcje przy je go kon stru o wa niu,
pełnią fun kcje wska zó wek dla ró ż no ra kich ope ra cji po ję cio wych
i przy woływa nia wie dzy ogó l nej. W tym uję ciu zna cze nie post rze ga -
ne jest bar dziej ja ko pro ces niż „rzecz”, którą mo że my „prze ka zy wać” 
za po śred ni c twem ję zy ka, a jed no stki ję zy ko we nie „niosą” zna cze -
nia, lecz ucze st niczą w pro ce sie two rze nia zna cze nia, któ ry od by wa
się na po zio mie po ję cio wym (por. Lan ga c ker 2009, s. 18, 52; Evans
2009, s. 55, 63–64). Zna cze nia słów nie są to go to we, stałe i nie zmien -
ne cząstki in fo r ma cji, lecz pro ce sy tworze nia sen sów (Ta y lor 2007,
s. 533–534), są czymś z na tu ry zmien nym – są bu do wa ne, czy też
wyłaniają się w okre ślo nych kon te kstach uży cia (Ta y lor 2007, s. 117).

W ce lu opi su zna czeń po szcze gó l nych ele men tów ję zy ka języ koz -
na w cy kog ni ty w ni wy ko rzy stują zbiór kon stru któw teo re ty cz nych –
po jęć, ta kich jak do me na, pro fil, ba za, fi gu ra, tło, prze strzeń men ta l na
itd. (por. Lan ga c ker 2011, s. 123–124). Jed no z naj waż nie j szych po jęć 
z za kre su kog ni ty w nej ana li zy se man ty cz nej sta no wi do me na. Mo ż na
ją zde fi nio wać ja ko do wo l ny uporządko wa ny ob szar wie dzy sta no -
wiący kon tekst dla konce ptua li za cji da nej jed no stki se man ty cz nej
(Ta y lor 2007, s. 706). Do me na do sta r cza da ne go ro dza ju spó j nej re -
pre zen ta cji wie dzy, wzglę dem któ rej są chara ktery zo wa ne in ne jed no -
stki po ję cio we, czy li jej cen tralną funkcją jest do sta r cza nie względ nie
stałego kon te kstu wie dzy, w ka te go riach któ re go mo ż na ro zu mieć ró -
ż ne ro dza je jed no stek po ję cio wych (por. Evans 2007, s. 23). Ge ne ra l -
nie do me nę sta no wić mo że ja ka ko l wiek kon fi gu ra cja wie dzy o do -
wolnym po zio mie złożo no ści lub or ga ni za cji, począwszy od po jęć
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„pod sta wo wych”, ta kich jak czas, prze strzeń, ko lor, za pach, niere -
duko wa l nych do pro stszych po jęć, a sko ń czy wszy na złożo nej i dość
szcze gółowej wie dzy, ta kiej jak na przykład re guły gry w kry kie ta
(por. Ta y lor 2007, s. 241).

2. Wpro wa dze nie do analiz – pod sta wa materiałowa i metody
analizy

W ce lu zgro ma dze nia le kse mów wy krzy kni ko wych wy ko rzy sta no 
syn chro ni cz ny ko r pus ję zy ka cze skie go SYN2000, któ ry jest czę ścią
Cze skie go Ko r pu su Na ro do we go, do stę p ne go w In ter ne cie. Za wie ra
on kompu te ro we zbio ry au ten ty cz nych te kstów ję zy ko wych, mó wio -
nych i pi sa nych, re pre zen tujących ró ż ne od mia ny, sty le i ty py te kstu.
Sta no wi zbiór da nych ję zy ko wych się gających se tek mi lio nów jed no -
stek, któ re mają za za da nie w jak naj bar dziej obie kty w ny i wszech -
stron ny spo sób od zwie rcie d lić rze czy wi stość ję zy kową. 

Li sta ba da nych wy krzy k ni ków po wstała po przez auto ma ty cz ne
wyod rę b nie nie z ko r pu su jed no stek ota go wa nych ja ko wy krzy k ni ki.
Zbiór ten uzu pełnio no o le kse my, któ re po sia dają kwa li fi ka tor wy -
krzy k nik w słow ni ku cze sz czy z ny li te ra c kiej (Slovník spisovné češtiny 
pro školu a veřejnost 2007) i wy ni ku te go po wstała gru pa około 250
le kse mów (z wa rian ta mi), któ re sta no wią pod sta wę ana liz. 

Ze bra ny ma te riał jest zróż ni co wa ny pod wie lo ma wzglę da mi.
Obe j mu je jed no stki o ró ż nym na ce cho wa niu sty lo wym: książko wym, 
ar cha i cz nym, pod niosłym, po to cz nym, wu l ga r nym itd. Za wie ra ta k że
fo r my zna cz nie ró ż niące się fre k wencją w uzu sie – wśród ze bra nych
wy krzy k ni ków są le kse my wy stę pujące bar dzo rza d ko, a ta k że wy -
krzy k ni ki, któ re mają po ki l ka na ście ty się cy użyć.

Ana li zy ze bra nych le kse mów prze pro wa dzo no w opa r ciu o in ter -
ne to we ko r pu sy ję zy ka cze skie go (SYN2000, SYN2005, ORAL2008,
SYN2010). Po zwa lają one na maga zy no wa nie i szybką ob ró b kę du żo
wię kszej ilo ści ma te riału niż tra dy cy j ne me to dy języ koz na w cze i
stwa rzają tym sa mym ogro m ne mo ż li wo ści wie lopłasz czy z no wej
ana li zy. Ponad to ma te riał za wa r ty w ko r pu sie da je szan sę na we ry fi -

ka cję in tu i cji ję zy ko wych, pre zen tując uży cie i fre k wen cję za rów no
form jed nowy ra zo wych, jak i wzo r ców współwy stę po wa nia ró ż nych
form i czę sto ści ich uży cia. Cze skie ko r pu sy w po rów na niu z pol ski mi 
ce chu je o wie le wię ksza ró ż no rod ność kry te riów wy szu ki wa nia (np.
pod wzglę dem ka te go rii czę ści mo wy, ko lo ka cji, kon kor dan cji, wy -
szu ki wa nie w ob rę bie zdań, wy szu ki wa nie jed no stek o po do bnej bu -
do wie słowo twó r czej itd.), za kres za wa r to ści a ta k że sto pień ota go wa -
nia le kse mów. 

Punkt wyj ścia prze pro wa dzo nych ba dań sta no wił ma te riał za wa r -
ty w ko r pu sach – z nich po chodzą wszy stkie przykłady, któ re przy ta -
cza ne są w ory gi na l nym brzmie niu. Świa do mie wy brałam ta kie źród-
ło ma te riału, w ce lu we ry fi ka cji czę sto spo ty ka nych w li te ra tu rze ję -
zykoz na w czej poglądów na te mat wy krzy k ni ków i kon fron ta cji uzy -
ska nych wy ni ków ba dań z pogląda mi za wa r ty mi w do ty ch czas opu-
b li ko wa nych pra cach na uko wych i słow ni kach.

Wyszłam z założe nia, że zna cze nia da ne go le kse mu nie mo ż na ba -
dać w ode rwa niu od kon te kstów je go uży cia i uży cie tra ktu ję ja ko
część zna cze nia. Dla te go w ce lu zba da nia właści wo ści se man ty cz -
nych po szcze gó l nych le kse mów wy krzy kni ko wych i re la cji po mię -
dzy ni mi (ma try ce i do me ny) wy od rę b niłam wszy stkie uży cia da ne go
wy krzy k ni ka w ko r pu sach i do ko nałam ich ana li zy. Na stę p nie opi -
sałam ich zna cze nie przy po mo cy kon stru któw wy pra co wa nych przez 
kog ni ty w ne te o rie se man ty cz ne (prze de wszy stkim te o rię po jęć i mo -
de li opartą na założe niach se man ty ki ency klope dy cz nej)1. 

Przy ję ta kon ce p cja zna cze nia zakłada, że ze wzglę du na to, że jest
ono czymś zmien nym, kształtującym się w da nych kon te kstach uży -
cia nie mo ż li we jest wyod rę b nie nie i opi sa nie wszy stkich sen sów da -
ne go wy krzy k ni ka. Dla te go też opis se man ty cz ny po szcze gó l nych
lekse mów nie po le ga na wy li cze niu po szcze gó l nych zna czeń, lecz na
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badań prze pro wa dzo nych w ramach pracy do kto r skiej. Szczegółowy opis i analizy
se man ty cz ne po szcze gó l nych wy krzy k ni ków poparte bogatym materiałem egzem -
plifi kacy j nym można znaleźć w pracy.



opi sie do men, w ra mach któ rych jest on konce ptua lizo wa ny, wy zna -
cze niu do me ny cen tra l nej (je śli to mo ż li we) i usta le niu ran kin gu hie -
ra r chii wa ż no ści do men i pra wdopo dobie ń stwa ich akty wi za cji kog ni -
ty w nej. 

3. Cha ra kte ry styka se man ty cz na czeskich wy krzy k ni ków 

3.1. Domeny cen tra l ne, w ramach których konce ptua lizo wa ne 
   są wy krzy k ni ki

Je śli wy cho dzi my z założe nia, że wy krzy k ni ki po sia dają zna cze -
nie, to mo że my im przy porządko wać okre ślo ne do me ny, w któ rych
do ko nu je się ich konce ptua li za cja i je ste śmy w sta nie okre ślić, co sta -
no wi nie od zo w ne tło po ję cio we dla ich zro zu mie nia (por. Lan ga c ker
2011, s. 634). Ogro mnej ilo ści wy krzy k ni ków nie mo gli by śmy zro zu -
mieć bez umie ję t no ści roz po zna wa nia uczuć, wy ni kającej z wie dzy
o ich oka zy wa niu i zna jo mo ści ich ty po wych cech. Gdy by śmy nie
zna li uczu cia ul gi, za sko cze nia, bó lu, czy złości, nie by li by śmy w sta -
nie zro zu mieć zna cze nia wy krzy k ni ków ta kich jak: ja u vajs, uff czy
sa kra.

Wy krzy k ni ków uży wa my do wy ra że nia pra wie wszy stkich2 sta -
nów emo cjo na l nych i mo ż na wy zna czyć po szcze gó l ne uczu cia, w ob -
rę bie któ rych do ko ny wa na jest konce ptua li za cja. W ce lu wska za nia
naj istot nie j szych ro dzin uczuć wy ko rzy stałam stwo rzo ne przez psy -
cho lo gów kla sy fi ka cje uczuć pod sta wo wych (por. po dział Ek ma na
i Frie se na (1971), na któ rym opie ra się wię kszość pó ź nie j szych kla sy -
fi ka cji). Oka zało się, że wy ró ż nio ne 6 ro dzin emo cji pod sta wo wych,
jed no cze ś nie jest do me na mi, w ra mach któ rych mogą być konce ptua -
lizo wa ne wy krzy k ni ki:

1. r a d o ś ć  – za do wo le nie, podziw, triumf, ulga, szczę ście, duma, sa -
tys fa k cja,

2. w s t r ę t  – odraza, ob rzy dze nie, niesmak,
3. z a  s k o  c z e  n i e  – zdzi wie nie, nie do wie rza nie, wstrząs, zdu mie -

nie, 
4. z ł o ś ć  – zde ner wo wa nie, nie zado wo le nie, niechęć, roz cza ro wa -

nie, gniew, iry ta cja,
5. s t r a c h  – nie po kój, ne r wo wość, kon ste r na cja, prze ra że nie, lęk,
6. s m u t e k  – ból, żal (por. Colman 2009, s. 192).

Wie l ka do me na uczuć obe j mująca re a kcje emo cjo na l ne nie jest je -
dyną do meną, w ra mach któ rej konce ptua lizo wa ne są wy krzy k ni ki.
Wie lu z nich nie by li by śmy w sta nie zro zu mieć bez zna jo mo ści ró ż -
nych zja wisk aku sty cz nych, a ta k że te go, w ja ki spo sób ciała fi zy cz ne
mogą się po ru szać i ja kim ule gają pro ce som. Gdy by śmy nie zna li
odgłosu grającej trąbki, dzwo niące go te le fo nu, szcze kające go psa,
czy też ru chu związa ne go ze ska ka niem, nie by li by śmy w sta nie zro -
zu mieć zna cze nia wy krzy k ni ków ta kich jak: crrr, tra ta ta, baf, hop.
Du ża gru pa wy krzy k ni ków konce ptua lizo wa na jest w do me nie
dźwię ku – odgłosów wy da wa nych przez zwie rzę ta (np. mňau, haf,
mek, kokodák, kykyryký, kva, kuňk, ku ku pípí, vr(r), bz(z)) odgłosów
wy da wa nych przez człowie ka (np. cha/ha, chi/hi, bé, bú, kuck, ble,
chr(r), hepčík, pfuj, pchá, mlask, srk) czy odgłosów wy da wa nych
przez in stru men ty, przed mio ty i urządze nia (tik tak, cr(r), brnk, ci li -
link, pif (paf), baf, klik, cvak, ra ta ta). Część wy krzy k ni ków konce -
ptua lizo wa na jest w do me nie ru chu (np. frrr, frnk, chňap, ho p la, hop,
hy baj, tradá, šup, alou, tumáte, tumáš, na, marš, prr, kšá). Ist nie je ta k -
że du ża gru pa wy krzy k ni ków, któ re konce ptua lizo wa ne są w obu tych
do me nach jed no cze ś nie (np. šmik, pích, uch, skříp, klap, bach, třesk).

Opi sa ne wcze ś niej do me ny, w ra mach któ rych konce ptua lizo wa ne 
są wy krzy k ni ki, nie są ro zu mia ne w od nie sie niu do in nych do men, są
po zna w czo nie redu kowa l ne – nie mo ż na ich rozłożyć na in ne do me -
ny, nie da się ich de ry wo wać z in nych po jęć ani ana li zo wać w ich ka te -
go riach, dla te go do me ny uczuć, dźwię ku i ru chu sta no wią do me ny
pod sta wo we. W prze ciw ie ń stwie do tych sto sun ko wo pro s tych ob sza -
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2 Interesujący wydaje się fakt, że istnieją uczucia, do wyrażenia których nie
używamy wy krzy k ni ków, albo robimy to bardzo rzadko (np. uczucie wstydu,
poczucie winy). 



rów wie dzy, część wy krzy k ni ków konce ptua lizo wa na jest w ob rę bie
do men zna cz nie bar dziej złożo nych, któ re okre śla się do me na mi ab-
s tra kcyj ny mi (por. Lan ga c ker 2011, s. 72; Evans 2009, s. 24–25). Do -
me nę mo że sta no wić ta k że ra ma se man ty cz na lub ja kaś in na prze -
strzeń przed sta wie nio wa lub ko m p leks po ję cio wy lub też zna jo mość
ty po wych sce na riu szy kon we ncji ku l tu ro wych, jak przykłado wo re -
guły do tyczące spo t kań mię dzy lu dz kich, pro wa dze nia kon wer sa cji
czy wy mia ny po wi tań (por. Ta y lor 2007, s. 241). Ze wzglę du na to, że
są to pe w ne kon fi gu ra cje wie dzy, mo że my je na zwać do me na mi, a do- 
kład niej szcze gó l nym ich ro dza jem, po le gającym nie ty le na zna jo -
mo ści po jęć, ile ra czej okre ślo nych sche ma tów – ty po wych, czy też
ocze ki wa nych wzo r ców prze bie gu zda rzeń, na stę p stwa w cza sie
i związków przy czy no wych łączących zda rze nia i sta ny w ob rę bie pe -
w nych ram czyn no ścio wych (por. Ta y lor 2007, s. 241). 

W od nie sie niu do do men, któ re są bar dziej złożo ne i ich ró ż no rod -
nych ty pów, kog ni ty wi ści uży wają sze re gu ró ż nych te r mi nów, ta kich
jak ra ma, sce na riusz, skrypt czy ICM3. W od nie sie niu do do men, któ -
rych stru ktu ra jest bar dzo skom pli ko wa na i sta no wi nie ty le zna jo -
mość po jęć, ile ra czej zna jo mość okre ślo nych sche ma tów (ty po wych
czy też ocze ki wa nych wzo r ców prze bie gu zda rzeń, se k wen cji za cho -
wań) zde cy do wałam się uży wać okre śle nia skrypt (por. Ta y lor 2007,
s. 241) ze wzglę du na pod kre śla ny w opra co wa niach na cisk na dy na -
mi cz ny cha ra kter pro ce su.

Gru pa wy krzy k ni ków, dla któ rych skrypt sta no wi do me nę cen -
tralną, sta no wi część ich zna cze nia i „cha ra kte ryzu je” je pra gma ty cz -
nie obe j mu je nie wie le wy krzy k ni ków, jed nak mają one bar dzo dużą
fre k wen cję. Naj licz nie j sze są wy krzy k ni ki konce ptua lizo wa ne w do -
me nie roz mo wy. Mo że my ją na zwać pe w ne go ro dza ju skry p tem, po -
nie waż jest pe w nym sche ma tem ty po wych, czy też ocze ki wa nych
wzo r ców prze bie gu za cho wań komu nika cy j nych. Jest do sko na le nam
zna jo mym po to cz nym wy da rze niem i stru kturą opi sującą przy czyno -

wo-sku tko we ciągi wy da rzeń, uw z ględ niające jed no cze ś nie języ -
kowo- kultu ro we kon te ksty, nie zbęd ne do właści we go in ter pre towa -
nia działań i sy tu a cji. Skrypt roz mo wy jest zmien ny, roz wi ja my go
i do pra cowu je my na pod sta wie do świa d czeń ze bra nych pod czas pro -
wa dze nia naj róż nie j szych roz mów, któ re mu si my do sto so wy wać do
roz ma i tych sy tu a cji. Tak jak i in ne go ro dza ju skry p ty, składa się on ze
scen, w ra mach któ rych konce ptua lizo wae są wy krzy k ni ki: roz po czę -
cie roz mo wy – ini cjo wa nie kon ta ktu (ahoj4, na zdar, zdařbůh, ha lo),
pro wa dze nie kon wer sa cji (a, aha, ehm, hm) i jej za ko ń cze nie (adié,
sbo hem, čau, pa). 

Ko lejną gru pę sta no wią wy krzy k ni ki konce ptua lizo wa ne w do me -
nach abs tra kcy j nych uży wa ne do re gu lo wa nia re a kcji mię dzy lu dz -
kich: służące do wy ra ża nia ró ż no rod nych prze ja wów wo li, wy -
wołania od po wied niej re a kcji, zwró ce nia na coś uwa gi, ostrze że nia
czy wez wa nia do działania. Mo ż na wśród nich wy ró ż nić ki l ka grup
(por. Vondráček 2003; Karlík 2002, s. 56; Petr 1986, s. 242–250): 

– wy krzy k ni ki służące do zwró ce nia na coś uwagi, nawiązania kon ta -
ktu – zwłaszcza na dłuższą odległość (np. halo, hej, hola, aj)

– wy krzy k ni ki, służące do za chę ce nia do okre ślo ne go działania (które 
czasem może być za nie cha niem działania): ruchu w okre ślo nym
kie run ku (np. hrr, šup, marš), po bu dze nia za wod ni ków do walki
(hip, hip), za ko ń cze nia rozmowy, dys ku sji (basta) czy uci sza nia
kogoś (pst z wa rian ta mi pš i pšt).

Wśród wy krzy k ni ków konce ptua lizo wa nych w do me nach abs tra -
kcy j nych mo ż na ta k że wy ró ż nić dwie gru py le kse mów, ze wzglę du na 
cha ra kter ad re sa ta. Wy krzy k ni ki konce ptua lizo wa ne w do me nie kon -
ta ktu z dzie ć mi (np. ho u py hou, cu py du py, kukuč), a ta k że wy krzy k ni -
ki służące do ko mu ni ka cji ze zwie rzę ta mi (np. číčí, na pi pi pi, kšá, huš,
hy je, víje, hy/hý, čehý, hot, prrr), któ re konce ptua lizo wa ne są ta k że w
do me nie ru chu.

3 Więcej na ten temat pisze John R. Taylor (2007, s. 241) czy Krzysztof Korżyk
(1992, s. 57).

4 Część wy krzy k ni ków używana jest zarówno do ini cjo wa nia jak i kończenia
kontaktu np. ahoj, nazdar. 
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Nie za le ż nie od te go czy jest to do me na pod sta wo wa, skrypt czy też 
in na do me na abs tra kcy j na rza d ko dzie je się tak, że da ny wy krzy k nik
konce ptua lizo wa ny jest w od nie sie niu do tej jed nej do me ny. Zwy kle
jest ich zna cz niej wię cej. Wie lo kro t nie za chodzą one na sie bie, wcho-
dzą w ró ż ne go ty pu re la cje, mogą się na wet w so bie za wie rać (por.
Lan ga c ker 2011, s. 76), przy czym gra ni ce mię dzy ni mi nie są ostre
(Ta y lor 2007, s. 234). W od nie sie niu do zbio ru do men, sta no wiących
kon tekst dla pełne go zro zu mie nia da nej jed no stki se man ty cz nej, uży -
wam te r mi nu ma try ca do men (por. Lan ga c ker 2011, s. 71; Ta y lor
2007, s. 706). 

Jed no stka ję zy ko wa ta ka jak słowo składa się z po wiąza nych ze
sobą sen sów (po jęć le ksy ka l nych). Zakłada się, że ko ja rzo ne z da nym
słowem po ję cia le ksy ka l ne tworzą sieć se man tyczną – sia t kę zna czeń
ułożo nych wg ska li, tzn. pe w ne po ję cia są bar dziej cen tra l ne a in ne
bar dziej pe ry fe ryj ne. W cen trum tej sie ci zna czeń zna j du je się zna cze -
nie głów ne, zwa ne rów nież pro to ty pem (por. Evans 2009, s. 147–
–148). Oz na cza to, że nie wszy stkie do me ny są jed na ko wo wa ż ne dla
zna cze nia da ne go wy krzy k ni ka – nie któ re z nich są na ty le cen tra l ne,
że nie spo sób ich nie akty wo wać, ile kroć da ny wy krzy k nik zo sta nie
uży ty, in ne z ko lei są tak pe ry fe ryj ne, że przy wołuje my je je dy nie
w wa run kach wy so ce spe cy fi cz nych – szcze gó l nych kon te kstach,
przy czym nie mu si ist nieć ce cha, któ ra byłaby akty wo wa na przy ka ż -
dej oka zji. (por. Lan ga c ker 2011, s. 64–65).

Względ na cen tra l ność do men składo wych ma try cy jest jed nym
z aspe któw zna cze nia ję zy ko we go wa ż nym dla opi su wy krzy k ni ków.
Nie ty l ko otwie rają one do stęp do zbio ru do men, ale czy nią to w spo -
sób pre fe ren cyj ny, tzn. jest wy so ce pra wdo podo b ne, że nie któ re
z nich zo staną akty wo wa ne (por. Lan ga c ker 2011, s. 77). Mo ż na za -
tem stwo rzyć ran kin gi cen tra l no ści do men5 dla po szcze gó l nych ma -
tryc, wska zać w nich do me ny cen tra l ne i pe ry fe ryj ne, a ta k że okre ślić
sto pień cen tra l no ści da nej do me ny, któ ry oz na cza pra wdopo dobie ń -
stwo, z ja kim da na do me na sta je się men ta l nie do stę p na, kie dy wy -

krzy k nik zo sta nie uży ty w da nej sy tu a cji (por. Lan ga c ker 2011, s. 78).
Lan ga c ker zwra ca uwa gę na to, że pra wdopo dobie ń stwo to zmie nia
się w za le ż no ści od zmien no ści uzu su, a ta k że pod le ga mo du la cji kon -
te ksto wej. Czyn ni ki kon te ksto we mogą w spo sób oczy wi sty zwró cić
uwa gę na do me nę, któ ra w in nym przy pa d ku al bo nie byłaby do stę p na 
w ogó le al bo byłaby do stę p na w mnie j szym sto p niu, a to z ko lei mo że
zmnie j szyć sto pień men ta l nej do stę p no ści skądinąd cen tra l nych do -
men (2011, s. 78). Przykłado wo wy krzy k ni ki fuj/fúj konce ptua lizo wa -
ny jest prze de wszy stkim w do me nie wstrę tu – wstrę tu fi zy cz ne go
i mo ra l ne go, mo że jed nak być ta k że konce ptua lizo wa ny w do me nie
stra chu i do me nie nie przy je mne go uczu cia od czu wa ne go w sy tu a cji,
kie dy ko muś jest za zi m no lub za ciepło. Ze wzglę du na to, że kone -
ptua li za cja te go wy krzy k ni ka w do me nie stra chu i od czuć związa nych 
z te m pe ra turą wy stę pu je zna cz nie rza dziej, sta no wią one dla nie go do -
me ny pe ry fe ryj ne: 

„Fuj, fuj,” řekla, „ty jsi ale kujón!”
   Fuj, tady je to jako v chlívku! Kdo vám tady uklízí?
fuj fuj, to smrdí!

„Fuj! Dejte to pryč!” uskočil jsem vylekaně.
„Fuj to jsem se lekla!” ulevila si paní Majerová. 
 „Aaá”, zavyl, „fuj! Já se vás děsím!” 

„fuj, to je zima. 
fuj to je hic. děsnej, takovej strašnej vzduch”.

In ny przykład sta no wi wy krzy k nik br(r) z wa rian ta mi. Ich do me nę 
pod sta wową sta no wi do me na ru chu – drże nia lu dz kie go ciała (w tej
do me nie jest on naj czę ściej konce ptua lizo wa ny). Uży wa ny jest, gdy
ktoś trzę sie się, ma dre sz cze lub prze chodzą go „ciar ki”, co mo że być
spo wo do wa ne od czu ciem zi m na (zi m na wo da, zi m ny wiatr) lub stra -
chu. Wy krzy k nik ten mo że być jed nak ta k że konce ptua lizo wa ny w
do me nie wstrę tu i mdłości – te do me ny sta no wią dla nie go do me ny
pe ry fe ryj ne:

„Ale brr! Ten vítr je studený! 
   Po ránu do ledové vody… brrr!” otřásl se. 

5 O cen tra l no ści domen więcej w: Langacker 2011, s. 76–78.
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   „Brr,” otřásl se legračně jako psík , který vylézá z vody... 
   Brr, zase mu přejel mráz po zádech, bylo to příliš těžké rozhodování.

„Fuj! To vo da? Brrr. Svin st vo. Fuj, fuj, fuj!!!”
   Nějaký čas se pokoušel vzbu dit u Ila rie zájem o bro u ky, ale po třech čtyřech po ku -
sech – kdy po každé zvolala „brr, ti jsou oškliví!” – to vzdal. 
   Snědla stu de nou polévku, pak nějaké ma so i omáčku, která neměla chuť.
A pudink... brrr! Sko ro sejí ob ra cel žalu dek. 
   Nemůžu vidět krev – brr – ještě teď je mi z to ho mdlo , když na to pomyslím. 
   Brr. Smrdí to tam jak v opičinci!

Na uwy pu kle nie okre ślo nych do men wie dzy wpływ mają okre ślo -
ne kon te ksty. Aktywną ro lę kon te kstu w two rze niu zna cze nia pod kre -
śla wie lu języ koz na w ców kog ni ty w nych (por. np. Lan ga c ker 2011,
2003 s. 49–53; Ta y lor 2007, s. 530–540). Nie któ rzy z nich, jak na
przykład Lan ga c ker, uwa żają, że jest ona tak du ża, że in fo r ma cje po -
chodzące z kon te kstu sta no wią część zna cze nia. Pro po nu je on sze roką 
de fi ni cję zna cze nia, twierdząc, że obe j mu je ono nie ty ko treść ukrytą
za ele men ta mi bez po śred nio do stę p ny mi, ale ta k że ty le stru ktu ry do -
da t ko wej, ile jest nie zbęd ne do na da nia konce ptua li za cji pełnej spó j -
no ści i od zwier cied le nia te go, co według in tu i cji użyt ko w ni ków ję zy -
ka mó wiący ma na my śli i co mó wi (2011, s. 84, 618–619). Tak zde fi -
nio wa ne zna cze nie obe j mu je o wie le wię cej niż ty l ko to, co zo stało
bez po śred nio wy ra żo ne.

Kog ni ty wi ści twierdzą, że ze wszy stkich do men obe cnych w ma -
try cy w da nej sy tu a cji ty l ko nie któ re mogą być akty wo wa ne. Je śli już
ule gają akty wa cji ka ż da z nich jest akty wo wa na w in nym sto p niu. To
ro dzaj se le kcji i og ni sko wa nia. Da na do me na mo że zna j do wać się na
pla nie pie r wszym ja ko cen tra l na, a mi mo to w pe w nych sy tu a cjach
po zo sta wać w tle (ule gając je dy nie słabej akty wa cji) (Lan ga c ker
2011, s. 88); to właś nie kon tekst ję zy ko wy i poza ję zy ko wy wpływa na 
to, ja ka część po ten cjału se man tycz ne go, czy li wie dzy ency klope dy -
cz nej, do któ rej da ne po ję cie le ksy ka l ne umo ż li wia po ten cja l ny do -
stęp, zo sta nie akty wo wa na (por. Evans 2009, s. 101). Zmia ny zna czeń
wy ni kające z kon te kstów, w ja kich uży wa na jest jed no stka, okre śla ne
są mo du lacją kon te kstową (por. Evans 2009, 83). Na przykład wy -
krzy k nik prásk konce ptua lizo wa ny jest w do me nie ude rze nia

człowie ka, a ta k że głoś ne go, kró t kie go dźwię ku, któ ry po wsta je, gdy
coś roz bi ja się lub ude rza o coś (wy buch, wy strzał z pi sto le tu, strze la -
nie z bi cza, gwałto w ne za mknię cie drzwi czy odgłosy bu rzy). O akty -
wa cji okre ślo nej do me ny de cy du je kon tekst:

Prásk dveřma a byl v tahu
Prásk! Prásk! burácelo to za okny . Bouřka znovu nabírala na síle .
Prásk! Bič zase práskl jako výstřel z pistole a ci ga re ta zmizela.
zatočil bičem a prásk! koně přes hlavu. 
Prásk! Ste p ha nie vystřelila z pistole
prásk – nastražená mina exp lo do va la. 
prásk, kdosi jej rozžhavenou tyčí udeřil do hlavy,
prásk plnou silou na ra zi la do mohutné postavy, 
prásk ! – porcelán spadl na zem a roztříštil se na tisíc kousků. 

Mi mo iż zna cze nie wszy stkich wy krzy k ni ków jest uza le ż nio ne od
kon te kstu, wy da je się, że sto pień za le ż no ści od nie go mo że być ró ż ny.
Le kse my wy krzy kni ko we tworzą he te ro ge niczną ka te go rię. Z jed nej
stro ny obe j mu je ona fo r my o sto sun ko wo pro s tych ma try cach, któ -
rych zna cze nie za sad ni czo sku pio ne jest wo kół jed nej lub ki l ku do -
men cen tra l nych i zna cze nia pro toty po we go. Choć ule gają one czę -
ścio wej mo du la cji kon te ksto wej, mo ż na po wie dzieć, że le kse my te są
względ nie nie za le ż ne od kon te kstu (por. Evans 2009, s. 86). Wy krzy k -
ni ki te konce ptua lizo wa ne są w ra mach ró ż no rod nych do men cen tra l -
nych – na leżą do nich na przykład bra vo, juchú, hurá, běda, ti k - tak,
au, prr, kšá, huš.

Z dru giej stro ny ka te go ria ta obe j mu je wy krzy k ni ki o bar dzo
skom pli ko wa nych ma try cach, któ rych zna cze nia nie spo sób okre ślić
bez kon te kstu i to on ma na nie de cy dujący wpływ. Na przykład wy -
krzy k ni ki ach/ah i och/oh, sa kra, jeíšmarjá mogą być konce ptua lizo -
wa ne w do me nie uczuć z ro dzi ny ra do ści, smu t ku, bó lu, stra chu,
złości czy za sko cze nia:

„Och – taky jsem se ale mívala báječně. Prožila jsem rozkošné dětství v Irsku”,
„Oh, to bylo strašné – strašné!”
Och, já nešťastná!
och, jak krásná je Moskva, 
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Och , ty tak krásně voníš , tak lahodně,
Oh, jak rozkošný pohled! 
„Oh, to je opravdu výborné”, za ra do va la se Elsie Hollandová.
Och! Jdeš mi na nervy. 
Oh, to je nemožno, nemožno! Nechci vědět, co mezi vámi bylo
Och, panebože, to je Reggie! „zděsila se Ursula.”

Ach, jaký skvělý milenec to byl!
Ach! to byla bolest! 
ach! To je hrůza!
„Ach!” vykřikla bolestně a vyděšeně. „Tak to tedy není možné!”
Ach Ach Pa dra i ku. To je nádhera. 
Ach, jak je to příjemné! 
Ach, Kople, mám strach.Co bude s dětmi?
Ach! Vy jste mě polekal, otče!
Ach! Jak ho nenávidím.. 
Ach!„ prohlásila překvapeně Rho da.

„Sakra, to je pěkné.
Pomoc! Sakra! Potřebuju pomoc! Bolest mě ničí, drtí mi kolenní klouby ve svěráku .
Sakra!” lekl se pan Musil. „Vlak vám jede už za čtvrt hodiny
Sa kra!” za klel Po ol man, „zmi ze lo celé ochranné zařízení!”
„Sa kra!To bolí!”, vykřikl překvapeně a bolestí zároveň, 
„Sa kra!” vzte kal se Bull. „Vždyť jsem to měl vědět!”
   A sa kra a himl a kru ci, jděte do prde le, pa ne Hra bal, s tím jajkáním a hledáním
důvodů k nežití... 
„Sa kra! Co to je?” pod ivi la se Su san.
   Pohlédl na skálu s ja ko u si zo u fa lou vášnivostí. „Sa kra!” vykřikl. „To přece není
možné!
A já už měl takový strach! 

„Ježíšmarjá”, to jsem rád, že z to ho nic ne bu de!
„Ježíšmarjá!” vyděsil se ještě víc a vyskočil.
„Ježíšmarjá, kdo to je? 
Ježíšmarjá, jak je to možný? Jak ses k ní do stal? –
Ježíšmarjá to je neštěsti! To je ztracená!
Ježíšmarjá ty jsi hezká Jak růže
Ježíšmarjá, vždyť je to ja ko sen ne bo pohádka!
Ježíšmarjá”, to by ly dobroty.

W za le ż no ści od uży cia da ne go wy krzy k ni ka akty wo wa ne są ty l ko 
nie któ re okre ślo ne aspe kty uporządko wa nej w ob rę bie do men wie dzy

– okre ślo ne kon te ksty po wo dują uwy pu kle nie okre ślo nej do me ny,
pod czas gdy in ne (na wet te cen tra l ne) po zo stają w tle, dla te go mó wi -
my tu taj o ela sty cz no ści zna czeń (zob. Ta y lor 2007, s. 530–540). Zja -
wi sko ela sty cz no ści zna czeń spo kre w nio ne jest ze zja wi skiem po li se -
mii. W uję ciach kog ni ty w nych kwe stia po li se mii uzy sku je zu pełnie
no wy wy miar. Ka ż da jed no stka le ksy ka l na będąca w stałym uży ciu
jest nie mal nie od mien nie poli se mi cz na6 – ma wie le po kre w nych zna -
czeń, z któ rych wszy stkie uległy w ja kimś za kre sie konwe ncjo nali za -
cji (Lan ga c ker 2011, s. 62). Tworzą one całość połączo nych ze sobą za 
po mocą tzw. po do bie ń stwa ro dzin ne go sen sów (po jęć le ksy ka l nych)
dzię ki skom pli ko wa nej sie ci se man ty cz nych po wiązań. Ko ja rzo ne
z da nym słowem po ję cia le ksy ka l ne tworzą sia t kę zna czeń ułożo nych
według ska li – jed ne są bar dziej cen tra l ne, in ne bar dziej pe ry fe ryj ne
(por. Evans 2009, s. 147). Sia t ka ta okre śla na jest ka te go rią ra dialną,
lub też ka te go rią po do bie ń stwa ro dzin ne go (por. Evans 2009, s. 49).
W cen trum sie ci zna czeń zna j du je się zna cze nie głów ne zwa ne rów -
nież pro to ty po wym czy pod sta wo wym (por. Evans 2009, s. 148). In ne 
sen sy są od nie go de ry wo wa ne na dro dze ró ż nych ope ra cji se man ty -
cz nych, ta kich jak np. usz cze gółowie nie, trans fo r ma cje, in fe ren cje
kon te ksto we, me to ni mia, me ta fo ra itd. (por. Przy by l ska 2002, s. 90). 

Oprócz kon te kstu, w któ rym po ja wia się da ny wy krzy k nik, ogro -
m ny wpływ na zna cze nie wy krzy k ni ków wy wie rają czyn ni ki pro zo -
dy cz ne – rozkład akcen tów, in to na cja, spo sób wy ma wia nia głosek itd. 
Szcze gó l nie wa ż ne są one w przy pa d ku wy krzy k ni ków konce ptua -
lizo wa nych w do me nie emo cji, po nie waż nie raz to właś nie pro zo dia
po zwa la zro zu mieć, czy wy ra żo ne przez mó wiące go ach jest wy ra -
zem za chwy tu, lę ku czy bó lu. Jed na k że ze wzglę du na to, że ze bra ny
ma te riał po cho dzi z ko r pu sów in ter ne to wych, nie było mo ż li we prze -
pro wa dze nie ba dań uw z ględ niających ró ż no rod ne pa ra me try związa -
ne z pro zo dią. Zda rzało się wie lo kro t nie, że to kon tekst do sta r czał in -
fo r ma cji, w ja ki spo sób da ne słowo zo stało wy po wie dzia ne, mógł na

6 Na możliwość do strze ga nia zarówno monosemii jak i polisemii w stru ktu rze
se man ty cz nej danego leksemu zwracał uwagę John R. Taylor (2007, s. 557–560). 
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to też wska zy wać znak in ter pun kcyj ny – wy krzy k nik, wie lo kro pek
czy znak za py ta nia:

„Ach!”, vydechl významně Poirot. 
„Ach!”, vykřikl jsem. 
„chci říct... zdá se... ach...
Aha! Tu to máme!
Aha...”, řekl Eddie nahlas a trochu se uklidnil.
„Co vám ty kouřové signály řekly, hm?
Hm! Ještě něco, Irwine?” 
Prásk! Tlesk! Připadal jsem si jako škubaný rozpažený horký kaštan.
Plesk... plesk... plesk...,” tleskal Vilaça do dlaní.

3.2. Matryce domen wy krzy k ni ków 

Ana li za ma te riału po ka zała, że z jed nej stro ny obe j mu je on le kse -
my o sto sun ko wo pro s tych ma try cach, w któ rych łatwo było wska zać
do me ny cen tra l ne, a ta k że pe ry fe ryj ne. Do tej gru py mo że my za li czyć 
przykłado wo wy krzy k ni ki konce ptua lizo wa ne w do me nie uczuć (ra -
do ści: ju/jú7 juch/ju chej/juchú, hurá, hoj, bra vo; smu t ku i bó lu: ou ha,
běda, ou vej, ja u vajs, au, ss(s); wstrę tu: fuj, fi, pfí; za sko cze nia: je/jé,
je j da/jej(e)/ je jej(e), vi da, ej hle, hle, jémine; do me nie dźwię ku: tik tak, 
cr(r), dr(r), brnk, ci li link, pif (paf), hepčík, hepčí, kuck, ble, mňau, haf, 
mek, méé, chrocht, kvik, kokodák, kykyryký/kikirikí, káč, kva/kvá,
kuňk, krá, ku ku, cu kru, típ, pípí, klik, cvak, ra ta ta; do me nie ru chu:
chlamst, chramst, frrr, frnk, chňap, ho p la, hop, pfuj, pchá, srk, mlask,,

mňam, ho p la, hop; a ta k że skry p tów i in nych do men abs tra kcy j nych:
ba sta, pst, pa, na zdar).

Wy krzy k ni ków ta kich jed nak nie było du żo – zna cz na część le kse -
mów wy krzy kni ko wych po sia da mniej lub bar dziej skom pli ko wa ne
ma try ce i ana li za ich stru ktu ry se man ty cz nej spra wia ró ż no rod ne pro -
ble my. Związa ne są one prze de wszy stkim ze wska za niem do men,
w ra mach któ rych konce ptua lizo wa ne są wy krzy k ni ki i usta le niem ich 

hie ra r chii. W wie lu przy pa d kach, zwłasz cza wśród wy krzy k ni ków
konce ptua lizo wa nych w do me nie uczuć, bar dzo trud no było wska zać
do me nę cen tralną. Oka zało się, że w za le ż no ści od in to na cji i kon te -
kstu wy krzy k ni ki te mogą być konce ptua lizo wa ne w ró ż no rod nych
do me nach i wy ra żać całą pa le tę ró ż no rod nych uczuć za rów no o po zy -
ty w nym jak i ne ga ty w nym cha ra kte rze. W ce lu wska za nia do me ny
cen tra l nej i zbu do wa nia hie ra r chii do men w ich przy pa d ku mo ż na po -
mo c ni czo posłużyć się fre k wencją wy krzy k ni ków konce ptua lizo wa -
nych w okre ślo nej do me nie. Czę stość uży cia okre śla pra wdopo dobie -
ń stwo z ja kim da na do me na mo że stać się men ta l nie do stę p na dla da -
ne go wy krzy k ni ka – za do me nę cen tralną mo ż na uz nać tę, w ob rę bie
któ rej naj czę ściej do ko ny wa na jest konce ptua li za cja (por. Lan ga c ker
2011, s. 76).

Wy krzy k ni ki, któ re nie po sia dają wy ra zi stej do me ny cen tra l nej
i konce ptua lizo wa ne są w wie lu ró ż nych do me nach tworzą trzy zbio -
ry: wy krzy k ni ki ty pu: och/oh, ach/ah i dwie gru py wy krzy k ni ków
o cha ra kte rze „quasi -reli gi j nym”. W ję zy ku cze skim gru pa wy krzy ni -
ków te ma ty cz nie związa nych z re li gią jest wyjątko wo du ża i ce chu je
ją bar dzo du ży sto pień wa rian tyw no ści le kse mów. Pierwszą gru pę
tworzą, naj ogó l niej mó wiąc, wy ra że nia o cha ra kte rze re li gi j nym
będące pie r wo t nie zwro ta mi do istot bo skich jak m. in. prokristapána,
jeišikriste, pa ne boe, jeíšmarjá, pro bo ha (z li cz ny mi wa rian ta mi),
drugą tworzą le kse my związa ne z re li gią, lecz nie będące zwro ta mi do 
istot bo skich, jak sa kra, kru ci i ich ró ż no rod ne wa rian ty (se t sa kra, sa -
fra, krucinál, krucinálfagot, kruciš itd.), a ta k że bar dzo po do b ne do
nich pod wzglę dem zna cze nio wym za po ży czo ne z nie mie c kie go himl
i gru pa wy krzy k ni ków, któ re są de ry wa ta mi nie mie c kich zwro tów do
bo ga: him l he r got, he r got, her dek, he r najs. 

 Wy krzy k ni ki na leżące do tych trzech grup z jed nej stro ny są bar -
dzo po do b ne, po nie waż mają skom pli ko wa ne ma try ce – mogą wy ra -
żać ró ż ne go ro dza ju uczu cia od gnie wu i złości przez zdu mie nie, za -
sko cze nie aż do ra do ści, smu t ku i stra chu i być konce ptua lizo wa ne w
do me nach tych uczuć, in na jest jed nak hie ra r chia do men w ich ma try -
cach. Ana li za ma te riału po ka zała, że wy krzy k ni ki ty pu ach, och z wa -

7 Przy to czo ne przykłady nie stanowią kom ple t ne go zbioru i mają charakter ilu -
stra cy j ny – szczegółowe analizy zawarte są w pracy.
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rian ta mi naj czę ściej konce ptua lizo wa ne były w do me nie uczuć z ro -
dzi ny smu t ku i bó lu, wy krzy k ni ki po chodzące od zwro tów do istot bo -
skich (jeíšmarjá) naj czę ściej konce ptua lizo wa ne były w do me nie
uczuć z ro dzi ny stra chu, na to miast gru pa wy krzy k ni ków na wiązują-
cych przez swą ety mo lo gię do re li gii, lecz nie po chodzących od zwro -
tów do bo ga (kru ci, sa kra, himl) naj czę ściej konce ptua lizo wa na była
w do me nie złości i gnie wu. Wszy stkie te wy krzy k ni ki mogły być ta k -
że konce ptua lizo wa ne jed no cze ś nie w do me nach in nych uczuć (np.
za sko cze nia, ra do ści), jed nak sta no wiły one do me ny to wa rzyszą- ce
lub pe ry fe ryj ne. 

Ko lejną trud ność w tra kcie ana li zy wy krzy k ni ków spra wiał fakt,
że wy krzy k ni ki mogą być konce ptua lizo wa ne w ki l ku do me nach jed -
no cze ś nie – ich do me ny za cho dziły na sie bie, po kry wały się i to wa -
rzy szyły so bie. Mo ż na wy ró ż nić gru pę wy krzy k ni ków, dla któ rych
bar dzo trud no jest wska zać jedną do me nę cen tralną – zda rza się, że są
one dwie. Bar dzo czę sto połączo ne są do me ny dźwię ku i ru chu. Do -
me ny te mogą wcho dzić w ró ż ne go ro dza ju re la cje – ruch mo że to wa -
rzy szyć okre ślo nym dźwię kom, mo że być ich źródłem, z ko lei okre -
ślo ne dźwię ki mogą pro wo ko wać ruch, za chę cać do nie go itd. Wśród
wy krzy k ni ków konce ptua lizo wa nych w jed no cze ś nie w do me nie ru -
chu i dźwię ku wy ró ż nić mo ż na np.: šmik, pích, říz, bluňk, kap, uch,
skříp, krup, křáp, cvrnk, cink, řach, mrsk, klap, buch, bach, tlesk, klep,
třesk, třísk. Bar dzo czę sto do me na mi cen tra l ny mi są jedno cze ś nie do -
me na ru chu i do me na wo li np.: tumáte, tumáš, na, marš, alou, hy baj,
tra da. Wy krzy k ni ki te to wa rzyszą okre ślo ne mu ru cho wi lub go ka u -
zują – są za chętą do wy ko na nia ru chu lub działania – szy b kie go ode -
jścia, od da le nia się w ja kiejś mie j s ce. 

Bar dzo czę sto uży ciu wy krzy k ni ków to wa rzyszą in ne do me ny,
któ re nie są do me na mi cen tra l ny mi, ale ra czej czymś na kształt do men 
to wa rzyszących. Do me ny te sta no wią cześć ma tryc – ist nieją i mogą
zo stać akty wo wa ne, ale nie za wsze się to dzie je. Do meną o ta kim cha -
ra kte rze jest na przykład do me na emo cji8. Li cz ne przykłady mo że my

zna leźć wśród wy krzy k ni ków konce ptua lizo wa nych w do me nach po -
szcze gó l nych emo cji, któ rym w okre ślo nych kon te kstach mogą to wa -
rzy szyć ta k że do me ny in nych uczuć. Na przykład uży ciu wy krzy k ni -
ka ej hle, konce ptua lizo wane go w do me nie uczuć za sko cze nia, mo że
to wa rzy szyć ra dość, złość lub strach. W do me nie emo cji mogą być ta -
k że konce ptua lizo wa ne wy krzy k ni ki, dla któ rych do me ny cen tra l ne
sta no wią dźwięk i ruch. Spo wo do wa ne jest to fa ktem, że okre ślo ne ru -
chy i dźwię ki łączą się czę sto z okre ślo ny mi emo cja mi – są ich wy ra -
zem, przykłado wo splu wa nie i wstręt (pfuj, tfuj), wes tchnię cie i ul ga
(uff), śmiech, ta niec, pod sko ki i ra dość (cha cha, hej, ho p sa, tra la la),
itd. Emo cje mogą być ta k że do meną to wa rzyszącą nie któ rych wy -
krzy k ni ków konce ptua lizo a nych domenie woli i innych domenach
abstrakcyjnych (złość, irytacja związana z ostrzeżeniem, uciszaniem
kogoś (pst, hej, halo), radość towarzysząca powitaniom (nazdar),
smutek towarzyszący pożegnaniom (pa, sbohem)). 

Wa r to zwró cić uwa gę na to, że uży ciu wy krzy k ni ków bar dzo czę -
sto to wa rzyszą pro ce sy o cha ra kte rze gra ma ty cz nym, któ re w za sad -
ni czy spo sób wpływają na ich zna cze nie. Zja wi ska, o któ rych mo wa,
za chodzą na wszy stkich pię trach sy ste mu ję zy ko we go (od fo no lo gii i
mo r fo lo gii aż do ope ra cji o cha ra kte rze skład nio wym) i sto so wa ne są
w ce lu mo dy fi ka cji zna cze nia. Na leżą do nich przykłado wo:

– g e  m i  n a  c j a: crrr, bzzz, frrr, auu, pšššš, ufff, pssst; 
– r e d u  p  l i  k a  c j a: čičičí, hahaha, ho p sa sa, ci li link, tralala, pif, paf,

puf, bim, bam;
– m o  ż  l i  w o ś ć  p r z y ł ą c z a n i a  k o  ń  c ó  w e k  f l e  k s y  j  n y c h: 

tumáš, tumáte; hečte, ahojte, hy ba j te, nate;
– l i c z n e  i  z r ó ż  n i  c o  w a  n e  p r o c e s y  d e  r y  w a  c y j  n e, jak

s u f i  k s a  c j a: bums, klepy, klepity, klapy, cinky, zdarec, nazdárek,
čaues, krucinál, kruciš, jémináčku, jéminánku; d e  r y  w a  c j a
a l t e  r n a  c y  j  n a: hije – vije; d e  r y  w a  c j a  u j e m n a: kukuč –
kuk, kru ci fix – kruci; p e  r i n  t e  g r a  c j a: pip, kvak; czy k o  m  p o  -
z y  c j a: fixhimlalelujá, kru ci sa kra pes;

– w y  s t ę  p o  w a  n i e  s z e  r e  g ó w  w y  k r z y  k n i  k o  w y c h:
Ach sa kra, himl, he r got! klel jsem. 8 Może to być także domena dźwięku, ruchu czy woli.
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„Kru ci, he r got krucinál,” za kle la Ju l ka na hlas.
Sa kra , sa kra a ještě jed nou sa kra kru ci fix! zasténala Ara min ta,
„Buch, bum, bác a křup,” i úd či ob ra tel můe na zasněené 

   si l ni ci po vo lit.
„Hop”, skok, bum, klu ci by li nahoře.

Ana li za ma te riału po ka zała ta k że, że wbrew po wszech nie pa nu-
jącym prze ko na niom nie któ re wy krzy k ni ki mogą wcho dzić w związ-
ki skład nio we i re k cja przysługu je im w zna cz nie wię kszym za kre sie
niż się na ogół przy pu sz cza: 

Hybaj dolů! 
a trada k moři. 
a šup do křesla. 
hopla na krabici; 
Vrabec frr na střechu.
a hup s ženskou do postele.
šup s tím do skříně.
jsem zvedl kopačku, bim ho mezi nohy a on se složil jak pytel brambor.
Marš do kuchyně!
A marš spát! 
Nazdar Petř , „přivítal mě Kemp,” 

4. Za ko ń cze nie 

Pod su mo wując wy ni ki prze pro wa dzo nych ana liz mo ż na stwier -
dzić, że zbiór cze skich wy krzy k ni ków sta no wi bar dzo he te ro ge niczną 
gru pę – ta k że pod wzglę dem zna cze nio wym. Ana li za ma te riału po ka -
zała, że z jed nej stro ny obe j mu je on fo r my o sto sun ko wo pro s tych ma -
try cach, w któ rych łatwo było wska zać do me ny cen tra l ne, a ta k że pe -
ry fe ryj ne. Zna cz na część le kse mów wy krzy kni ko wych po sia da jed -
nak mniej lub bar dziej skom pli ko wa ne ma try ce i ana li za ich stru ktu ry
se man ty cz nej spra wiała ró ż no rod ne pro ble my. Związa ne były one
prze de wszy stkim ze wska za niem do men, w ra mach któ rych kon cep-
tua lizo wa ne są wy krzy k ni ki i usta le niem ich hie ra r chii. Po dzie liłam
wyod rę b nio ne przez ko r pus i słow nik le kse my pod wzglę dem do men

cen tra l nych, w ra mach któ rych są konce ptua lizo wa ne i opi sałam ich
zna cze nie. Przy ta czając ró ż no rod ne przykłady, sta rałam się po twier -
dzić cha ra kte ry stykę se man tyczną, którą za pro po no wałam i wska zać
naj bar dziej ty po we uży cia da nych wy krzy k ni ków. 

Wy bór in ter ne to wych ko r pu sów ję zy ko wych ja ko pod sta wy ma te -
riałowej oka zał się tra f ny. Po zwo lił na ob se r wa cję po szcze gó l nych
lekse mów w ory gi na l nych te kstach i kon te kstach. W wię kszo ści przy -
pa d ków na pod sta wie du żej li cz by przykładów mo ż na było zba dać,
jak mo że się zmie niać zna cze nie da ne go wy krzy k ni ka i w ja ki spo sób
w po szcze gó l nych kon te kstach akty wo wa ne są od mien ne do me ny.
Ko r pus umo ż li wił ta k że we ry fi ka cję czę sto spo ty ka nych w li te ra tu rze
języ koz na w czej poglądów na te mat wy krzy k ni ków – zba da nia pro ce -
sów gra ma ty cz nych, któ rym ule gają, a ta k że ró ż no rod nych prze -
kształceń o cha ra kte rze czy sto se man ty cz nym (in fe ren cje kon te ksto -
we, me ta fo ra, me to ni mia itp.).

Na za ko ń cze nie wa r to uświa do mić so bie, ja kie ob sza ry po zo stały
po za przed sta wio nym ob sza rem ba dań i w ja ki spo sób mo ż na byłoby
go uzu pełnić. Cze skie wy krzy k ni ki cze kają do pie ro na ko m p letną
i wszech stronną ana li zę uw z ględ niającą ich kształt fonety czno- prozo -
dycz ny, mo r fo lo gię, skład nię, pra gma ty kę, fre k wen cję i właści wo ści
sty lo we. W ar ty ku le opi sałam zja wi ska związa ne z ich zna cze niem.
Stan ba dań nad se man tyką wy krzy k ni ków po sunąłby się zna cz nie da -
lej, gdy by mo ż na było zba dać ta k że pro zo dię to wa rzyszącą ich uży -
ciu. Niewątpli wie wy wie ra ona ogro m ny wpływ na zna cze nie wy -
krzy k ni ka w da nym kon te k ście i je mo dy fi ku je. Być mo że to właś nie
ana li za pro zo dii po zwo liłaby na dokład nie jsze spre cy zo wa nie zna -
cze nia ró ż no rod nych wy krzy k ni ków przykłado wo służących do wy -
ra ża nia uczuć.
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Abs tract

The article describes the role which national corpora can and should play in
creating the great Poli s h - Czech/ Cze ch - Po lish di c tio na ry. The article analyses
functions of the language corpora in preparing single and mu l ti - word di c tio na ry
entries in an e-di c tio na ry. Concrete examples have been used for the purposes of the
detailed analysis of polysemy and homonymy in the process of creating di c tio na ry
entries. Also, the met ho do lo gy of mo no lin gu al lexi co gra p hy (e.g. iden ti fiers and de fi -
ni tions) is presented in the de scri p tion of di c tio na ry entries (words or phrasemes) in
the di c tio na ry. Pa r ti cu lar focus is put on creating di c tio na ry entry structure and using
the national corpora. Some concrete examples have been used to il lu stra te se lec ti vi ty
and inco mp le te ness in the de scri p tion of lexical unit meanings found in di c tio na ries
not based on the texts from the language corpora. The article em p ha si ses the sig ni fi -
can ce of language corpora in creating entries as they are a useful source of frequency
data in creating di c tio na ry entries. The article is based on the corpus data from the
National Corpus of Polish (NKJP) and the Czech National Corpus (ČNK).

V článku jsou popsány funkce, které poskytují jazykové korpusy pro zpracování
samostatných hesel jak jednoslovných, tak víceslovných jednotek v elektronických
překladových slovnících. Na konkrétních příkladech se podrobně analyzuje jev poly-
sémie a homonymie v sou vi s lo sti se zpracováním jednotlivých hesel. Autor analyzuje 
využití me to do lo gie jednojazyčné le xi ko gra fie ve zpracování hesel v překladovém
slovníku. Zvláštní pozornost je věnována způsobům sestavení hesláře překladového
slovníku a národním korpusům, které by měly v tomto procesu hrát významnou
úlohu. Na vybraných příkladech je ukázáno, jak nepřesný a neúplný je popis významů 
lexikálních jednotek ve slovnících zpracovaných bez využití korpusových dat.
Mnoho místa je věnováno otázce hledání a určení překladových ekvivalentů. Je
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zdůrazněn význam jazykových korpusů jako zdroje frekvenčních a statistických
údajů. V článku byla využita korpusová data z Národního korpusu polského jazyka
(NKJP) a Českého národního korpusu (ČNK).

Je zajímavé, e v přek la dové polsko- české lexiko grafii se do sud
pouívají ve větší míře slov níky v papírové po době, které byly vyt -
vořeny bez vyuití národních polských a českých kor pusů. Dok once
i autoři nejnovějšího elek tronického Velkého polsko- českého [a] čes-
ko- polského slov níku (LINGEA Lexi con 5) ne in for mují o vyuití kor -
pusů. Potěšu jící však je ale spoň skutečnost, e první tak ový elek -
tronický slov ník u ex is tuje. 

Je přece sa mozřejmé, e přišel čas převést slov níky z papírové po -
doby do po doby elek tronické. Tato op er ace je při rozená, protoe kor -
pusy, jejich vyuití je zák ladem pro bu dování slov níků, jako tak ové
mají da to vou po dobu. Navíc současný uivatel slov níků potře buje co
nejbo hatší zdroj ja zyk ových dat a přís lušné nás troje k jejich vyuívá-
ní. Elek tronická po doba slov níků umoňuje rychlé a op era tivní proh -
ledávání jed not livých he sel, která mo hou mít netra diční po dobu. Pou-
ívání elek tronického slov níku přináší v porov nání s tra diční papíro -
vou for mou slov níku ce lou řadu výhod, po skytuje napřík lad bo haté
monosti rozšíření hesla o mul ti me diální prvky, animace apod. Vyui- 
tí hy per textu umoňuje také přejít na další text a zís kat tak po drob nější 
in for mace. Ne ex is tují ji ádná omezení roz sahu, která u slov níků
v papírové po době byla limi tu jícím fak torem.

V 21. století by se národní kor pusy jako významný zdroj lingvis -
tických dat měly stát zák ladními zdroji při ses ta vování přek la dových
slov níků. Jedná se o všechny druhy polských a českých národních
kor pusů, ne jen o jed no ja zyčné syn chronní kor pusy psané.

Ses ta vování slov níku na zák ladě kor pusů není nový nápad. Na
zák ladě Národního kor pusu pol ského języka  (NKJP) by měl vznik-
nout a pos tupně vzniká slov ník současné polšt iny. Bude to první slov -
ník polšt iny to hoto druhu zaloený na kor pu sových datech.

Zatím se nem luví o tom, e by bylo plánováno vydání nového syn -
chronního přek la dového slov níku polsko- českého a česko- polského
zaloeného na kor pusech. Jedním z důvodů jistě je ok ol nost, e dříve

uve dený elek tronický slov ník do jisté míry uspoko juje poptávku
uivatelů, pře devším českých po lo nistů, polských bo hem istů, tlu -
močníků a přek la datelů.

Otáz kou nicméně zůstává, jakým způso bem ses ta vo vat syn chronní 
přek la dový slov ník a jaké kor pusy by měly být pouity v procesu jeho
tvorby?

Je sa mozřejmé, e tra diční přek la dový slov ník v papírové po době,
na rozdíl od výkla dového, neobsa ho val výklad hesla, kdeto uváděl
jeho ci zo ja zyčný ekviva lent resp. ekviva lenty. Ob vykle tak ový slov -
ník přinášel také in for mace gra matické a uváděl správné pouití jed -
not livých slov, frází a někdy vět v kon textu. Elek tronická po doba
slov níku umoňuje uivateli podle jeho potřeb zvo lit různé reimy
vyuití slov níku. V pod statě ne ex is tuje ji omezení na ob jem slov -
níku, díky čemu přek la dový slov ník můe obsa ho vat ty in for mace,
které do sud neobsa ho val.

Pokud se týče výkladu jed not livých he sel, přek la dový slov ník je
neuváděl. Uváděl jen iden ti fikátory významu. Je přece těké si před -
sta vit, jak by měl slov ník uvadět polysémní hesla a ho mo nyma bez
zpřesnění významů. Zák ladní otáz kou je, jakou kon cepci polysémie
a zároveň jejího lexiko grafického popisu zvo lit. Podle našeho názoru
je velmi zajímavá kon cepce M. Gro chowského, která je označovana
jako opoziční vůči dosa vadním polským lexiko grafickým kon cepcím. 
Tato kon cepce spočívá v tom, e při zpra cování a výkladu jed not -
livých významů polysémických slov je klíčovým prvkem kon text
(Gro chowski, 1982, s. 83). Právě kon text slouí k určení a ro zlišení
významů polysémních jed no tek, to zna mená jejich séman tické struk -
tury. M. Gro chowski pokládá za zák ladní popis syn tak tických vlast -
ností lexikálních jed no tek hlavně va lenci a slov něd ruho vou spo jitel -
nost. Je sa mozřejmé, e v této sou vis losti jsou nejlepší pro výzkum ja -
zyk ové kor pusy jako zdroj ob jek tiv ních em pirických dat. Kor pusy
uka zují většinu kon textů, ve kterých se výraz nebo frazém vyskytují
v tex tech. Vdy  kor pusy umoňují výzkum významu často zaloený
na kon textu. Je to velmi důleité ne jen pro jed no ja zyčnou lexiko grafii, 
ale i pro lexiko grafii přek la do vou. V kon textu pře devším je moné
najít vhodný přek la dový ekviva lent. Z toho vy plývá, e kor pus by měl 
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být pouit při nalezení správ ného ekviva lentu překládaného hesla
stejně jako při zpra cování jed not livých he sel.

Jak jsme ji uvedli, zpra cování polysémních he sel (mno hoznač-
ných slov je v ja zyce více ne slov jed noznačných) je hlavní výzvou
pro lexiko grafy. Heslo by mělo obsa ho vat výklady jed not livých vý-
znamů lexikální jed notky nebo frazému. Vzhle dem k tomu, e se jed-
ná o přek la dový slov ník, neméně důleitá je volba druhu de finice
významu. V práci Za da nia z se man tyki językozn awczej A. Bed narek
i M. Grochowski uvádějí tři druhy de finice: 

– sémantickou, 
– gra ma tic kou a
– pra gma tic kou (Bednarek, Gro cho wski 1993, s. 33–40). 

Bez oh ledu na to, e autoři berou v úvahu pře devším jed no ja zyčné
slov níky, v přek la dovém slov níku by mohly být uve deny zvláš  defi-
nice séman tické a prag matické (sa mozřejmě ve zkrácené po době). Je
však nutné si uvědomit, e ani tak ové de finice někdy nes tačí ke zpřes-
nění významu tzv. funkčních slov: čás tic, předloek, spo jek apod.

Velmi zajíma vou kon cepci zpra cování de finice předloili autoři Ji -
ného slov níku pol ského ja zyka (2000). Je to jed no jazyčný slov ník, ale
kon cepci zpra cování de finice je moné úspěšně pouít i v přek la -
dovém slov níku. Tato de finice má čtyři vlast nosti: 

1) kon te x to vost, 
2) analytičnost, 
3) neencyklopedičnost a 
4) jasnost a přirozenost (Bańko 2001, s. 78–91).

Kon tex to vost zna mená, e význam lexikálních jed no tek se popi-
suje a vykládá v typických kon tex tech jejich pouití. To vše zároveň
umoňuje uivateli získávat do datečné in for mace k lexikální a syn tak -
tické spo jitel nosti. Ana lytičnost se pro je vuje v po době de finice, která
by měla být ses tavena z význa mově jed nodušších a vy soce frekven -
tovaných slov. Neen cyk lope dičnost je vnímána jako odraz nevědec-
kého ja zyk ového vědomí ro dilých mluvčích. Výklad významu by měl
odráet nevědecký přís tup ke kate go ri zaci světa a také pod statné ja -

zyk ové vlast nosti. Jas nost a při roze nost spočívá v tom, e kadá de -
finice by měla být jed noduchá, pre cizní a jasná. Navíc by se měla
skládat jen z jed noduchých vět bez závorek, zkratek, vsu vek apod.

Je zajímavé, e de finice zprav idla v přek la dovém slov níku chybí,
dok once i tehdy, kdy se popisují jed not livé významy u he sel poly-
sémních slov. Je sa mozřejmé, e se jedná o zkráce nou verzi de finice,
často jedno, dvě nebo tři slova. Je to určitě mno hem lepší způsob ne
čís lování jed not livých významů ja zyk ové jed notky bez blišího
vysvětlení, co můe pře dejít moným chybám. V tomto případě je
moné pouít me todu, kterou navrhli autoři ses ta vovaného Velkého
slov níku pol ského ja zyka (Wielki słownik języka pol skiego – In stytut
Języka Pol skiego PAN w Kra kowie). Důleité je, e tento slov ník
vzniká a bude vzni kat celá léta na zák ladě kor pusu NKJP. Kadé heslo
polysémního slova obsa huje číselný iden ti fikátor významu, který
umoňuje počáteční iden ti fikaci a ro zlišování významů, např.: pociąg 
– 1. pojazd 2. popęd (WSJP).

V přek la dovém slov níku by měl výše uve dený iden ti fikátor uiva-
teli stačit. Pokud ne, lze ho rozšiřo vat o vhod nou kla sickou slov níko -
vou de finici: pociąg – 1. pojazd – ‘zestaw wagonów z lo ko mo tywą
lub wagonem silnikowym’, 2. popęd – ‘upo do ba nie, które trudno jest
opanować’ (WSJP)1.

Otáz kou, která je v poslední době ak tuální a často diskutovaná, je
otázka zachy cování víces lovných lexikálních jed no tek, čili frazémů.
V od borné če ské a pol ské lit era tuře lze najít různé de finice frazému
více či méně shodné. Nejvhodnější jsou pro nás poněkud rozdílné
názory a zároveň de finice F. Čermáka a W. Chlebdy. Podle F. Čermáka 
frazém2 je „kadá ustálená anomální kom bi nace dvou či více prvků
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1 Velký polsko-český [a] česko-polský slovník (LINGEA Lexicon 5, 2010) a Pol-
sko-český slovník pod redakci Karla Olivy registrují jen jeden význam slova pociąg
‘vlak’ (PČS 2000, d. II, s. 56). Všechna spojení, která jsou v obou slovnících uve-
dena, se týkají jen tohoto významu. 

2 F. Čermák uvádí, že pojmy frazém a idiom mají prakticky překrývající se
příznaky. Jediný rozdíl je v tom, že frazém je označením formálních aspektů jevu,
a idiom aspektů sémantických (Čermák 2007a, s. 189).



(morfémů, slov, popř. kolokací), z nich aspoň je den je čle nem ex -
trémně omezeného a uzavřeného para dig matu (třídy)” (Čermák
2007a, s. 189). W. Chlebda frazém chápe velmi ši roce a de finuje ho
jako ustálené slovní spo jení, které před sta vuje název nějakeho po jmu,
jen mluvčí v dané situaci re pro du kuje v po době stálého sym bolu.
Zák ladní vlast ností frazémů je re pro duko vatel nost (Chlebda 2003,
s. 177–254). Podle něho je frazémem kadá jed notka, která je víces -
lovná, ref er enční (ustálená), zapa ma to vatelná a re pro duko vatelná
v určité situaci. Oba ba datelé se ale sho dují, e séman tické kri té rium
pro vy me zování frazémů není vyčerpáva jicí. F. Čermák zdůrazňuje,
e tra diční rozšířené vy me zování frazému jako kom bi nace, její
význam se nerovná sumě významu kom po nentů, však jí nepostačuje
(Čermák 2007a, s. 189). W. Chlebda nepovauje vlast nosti frazémů
(ba datel prak ticky nepouívá termín frazeolo gis mus), jako jsou
obraznost, ex presív nost a stylis tická oso bi tost za pod statná kri té ria
pro jejich vy mezení.

V kla sickém přek la dovém slov níku frazémy net voří sa mo statné
poloky3. Tra dičně byly a jsou uváděny na konci hes lových statí jed -
no slovných he sel. Podle našeho názoru by frazémy měly být zpra -
covány jako sa mo statná hesla stejně jako jed no slovné jed notky.
V heslech frazémů jako sa mo statných formálně- významových jed no -
tek by měly být také uve deny, pokud je to nutné, přís lušné iden ti -
fikátory nebo de finice, např.: pięta achillesowa ‘słaba strona’, Achil -
lova pata ‘zran itelné místo, slabina’.

Tento způsob umoňuje vys vět lit význam frazémů, kterým ne musí 
přesně rozumět někdy ani ro dilí mluvčí. Navíc sa mo statná hesla frazé- 
mů jed noznačně určují jejich místo ve slov níku. Díky tomu se frazé-
my ji neuvádějí něko likrát pod všemi jejich plnovýzna movými kom -
po nenty.

Je třeba si uvědomit, e frazémy mají velký význam v procesu pře-
k ladu. Pokud budeme vy cházet z před pok ladu, e víces lovných lexi-
kálních jed no tek je v kadém ja zyce více ne jed no slovných, ve slov -
níku by měly frazémy mít dok once před nost před slovy. Jes tlie slova
je moné jed noduše spočítat, výpočet frazémů u tak snadný není.
Kadopádně vyuití kor pusu při zpra cování frazémů stejně jako při
zpra cování ce lého hesláře je nezbytně nutné. Zdá se, e v přek la dové
lexiko grafii se větší po zor nost někdy věno vala a věnuje otáz kám, jako 
je ekviva lence a její typy, ekviva lenty a jejich hledání, zpra cování po -
doby sa mo statných he sel apod. Je sa mozřejmé, e všechny tyto otázky 
jsou pod statné pro bu dování přek la dového slov níku. Neméně důleité 
je však i důsledné bu dování hesláře. Pokud jde o velký slov ník pol-
sko- český, jeho heslář by měl v pod statě zahr no vat ce lou slovní záso-
bu současné polšt iny. Je známo, e v lexiko grafické praxi ex is tují tři
monosti ses tavení tak ového hesláře s vyuitím: 

1) vlastní excerpce, 
2) existujících překladových a výkladových slovníků, anebo 
3) ko m bi na ce obou přístupů. 

Vyuití dosa vadních přek la dových a výkla dových slov níků má
řadu výhod, ale i nevýhod. Jistě k prvním patří vyuití heslářů obsa hu -
jících dobře zpra covaná jed not livá hesla. Nicméně však kadý heslář
před chozích slov níků musí být re vi dován, do plňován a ko rigován.

Pokud jde o vyuití vlastní ex cerpce ve stavbě hesláře velkého pře- 
k la dového slov níku hlavní roli by měl hrát kor pus jako zák ladní zdroj
ja zyk ového ma teriálu.

Dobrým přík ladem to hoto přís tupu je výkla dový Velký slov ník pol -
ského ja zyka, vzni kající na zák ladě kor pusu. Ji ta hesla, která jsou
v něm zpra cována, jed noznačně uka zují na rozdílný přís tup jeho
autorů a autorů před chozích přek la dových slov níků při výkladu vý-
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3 F. Čermák podrobně popisuje podobu frazémové heslové stati, která by měla
odrážet komplexní poměry syntagmaticko-paradigmatické v systemu a obsahovat
následující obligatorní složky: A – para dig mati ckou – a) forma (strukturní funkce,
slovnědruhová platnost), b) sémantika lemmatu (nominativní funkce), c) gramatika
(strukturní funkce), d) styl (rovinná příslušnost); B – syn tag mati ckou – e) forma
(strukturní funkce: valence), f) sémantika kontextu (strukturní nominativní funkce),
g) styl (ex pre si vi ta), h) exem pli fi ka ce (Čermák 2007b, s. 627). I když autor bere
v úvahu především zpracování jednojazyčného (českého) frazeologického slovníku, 
je zřejmé, že toto schéma stavby hesla může být použito také v překladovém
slovníku.



znamu jed not livých jed no tek. Uve deme a porov náme zpra cování he -
sel z to hoto zdroje a dvou přek la dových polsko- českých slov níků:

galeria 
1.a sztuki (in sty tu cja zajmująca się udo stę p nia niem pub li cz no ści dzieł

sztuki)
1.b budynek (budynek, w którym mieści się galeria sztuki)
1.c ludzie (osoby prowadzące galerię sztuki)
2. w In ter ne cie (zbiór zdjęć pre zen to wa ny w sieci in ter ne to wej)
3.a balkon (długi balkon biegnący wzdłuż ściany wewnątrz lub na zewnątrz

budynku)
3.b ludzie (ludzie zgro ma dze ni na galerii – balkonie)
4. handlowa (duża hala mieszcząca wiele sklepów)
5. osób (grupa osób, zwierząt lub przed mio tów wyróżniających się czymś

szcze gó l nym) (Wielki słownik języka pol skie go) 

galeria
galeria dla dzien ni ka rzy
Obraz został wy sta wio ny w Galerii Na ro do wej.
Kolekcja obrazów w Galerii Starych Mistrzów. (LINGEA Lexicon 5, 2010)

galeria
1. druh balkünu galerie 
2. pavlač
3. (obrazů) galerie
4. (v divadle) galérie
5. (v pevnostech, dolech) podzemní chodba (Polsko-český slovník 2000)

Ve srov nání s oběma velkými přek la dovými slov níky jsou hesla ve
Velkém slov níku pol ského ja zyka zpra cována pre cizněji a de tailněji. Je 
to výsle dek po zorného sle dování mnoství kon textů, do kterých je
konkrétní slovo gale ria zasazeno. Zajímavé je, e VSPJ iden ti fikuje
5 významů (s význa movými od stíny a 8) slova gale ria, zatímco nej-
novější LINGEA Lexi con 5 v pod statě uvádí jen 3 přík lady jeho pou-
ití ve slov ních a větných spo jeních. Navíc 2 přík lady (Obraz został
wys tawiony w Galerii Naro dowej a Kolek cja obrazów w Galerii Sta-
rych Mis trzów) odráejí stejný význam (‘budynek, w którym mieści

się gale ria sztuki’). Je poněkud překvapu jící, e tento slov ník neza-
chycuje význam gale ria (hand lowa), který patří jak v polšt ině, tak
i v češt ině (nák upní gale rie) mezi frekven tované výrazy. V případném 
zpra cování polysémního hesla gale ria na zák ladě NKJP by k tak ové
situaci ne došlo, protoe tento kor pus reg is truje velký počet výskytů
frazému gale ria hand lowa. NKJP také pot vrzuje cen trální význam
polysémního slova gale ria, který sou visí s uměním.

Polsko- český slov ník uvádí také, stejně jako jed no ja zyčný Velký
slov ník pol ského ja zyka, 5 významů slova gale ria. Nicméně se však
liší způsob zpra cování jed not livých významů uve dených v obou slov -
nících. V Polsko- českém slov níku se význam gale ria (hand lowa) ne-
reg is truje, uvádí se zas taralý význam gale ria (w twierdzach, forte -
cach, ko pal ni ach) a na prvním mistě jako zák ladní je uve den význam
‘druh balkónu’, co ji neod povídá ja zyk ové re al itě. 

Po dobné po chyb nosti vyvolává také druhý význam, podle něho je 
ekviva len tem pol ského slova gale ria český lexém pav lač4.

Není náho dou, e VSPJ ve srov nání s dvěma uve denými slov níky
nabízí nejpo drob něji zpra cované heslo. Tato skutečnost úzce sou visí
s vy hod no cováním významů ja zyk ových jed no tek na zák ladě kor pu -
sových dat, která umoňují iden ti fiko vat další ex is tu jící či nové
významy do sud nereg is trované v před chozích slov nících. Kromě toho 
vyuití kor pusů do značné míry ome zuje případné chyby týkající se
stylis tické, lexikální a séman tické asy me trie přek la dových párů.

Jak ji bylo uve deno výše, velký přek la dový slov ník by měl obsa -
ho vat frazémy jako sa mo statná hesla, co je v jistém roz poru s lexiko -
grafickou tra dicí.

Heslo frazému se bude lišit od tra dičního hesla výrazu tím, e
nebude uvádět gra matické charak ter is tiky jed not livých lexémů, které
frazém obsa huje. V případě frazémů v přek la dovém slov níku je nej-
důleitější ex plik ace jeho významu a ekviva lent. Výklad významu je

4 Ek vi va len tem českého slova pavlač je v polštině krużganek. Ek vi va len ce
galeria – pavlač ne e xi stu je.
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nutný, protoe ani ro dilí mluvčí někdy ne rozumějí významu jed not -
livých frazémů, např.:

pies ogrod ni ka – ‘osoba, która nie pozwala innym sko rzy stać z czegoś, mimo
                           że sama z tego nie korzysta’ (WSJP)
bułka z masłem – ‘coś bardzo łatwego do zrobienia’ (WSJP)

Dalším pro blémem je otázka vari ant nosti frazémů. Vari anty jed -
not livých frazémů by měly být v přek la dovém slov níku reg is trovány
příp. s po mocí lomítka5: ktoś strzelił so bie w stopę/ko lano.

Trans land by měl tako vou konečnou po dobu: ktoś strzelił sobie
w stopę/kolano ‘ktoś, działając nie roz wa ż nie, sam sobie za szko dził’.

Lze před pokládat, e pečlivé zpra cování he sel frazémů (trans lan-
du) má vliv na kval itu přek la dového slov níku. To, co je v něm nejdůle- 
itější, čili adekvát nost a přes nost ekviva lentů (trans latů), začíná ji na 
na úrovni stavby hesláře.

O kval itě přek la dového slov níku ovšem svědčí lexiko grafické
zpra cování ekviva lentů. Ro man Le wicki ekviva lenty vy me zuje takto: 

Uznaję za trans la ty takie wy ra że nia języka do ce lo we go, które – nie za le ż nie od
ich statusu w systemie języka – są zdolne do prze ka za nia in fo r ma cji za wa r tej w jed -
no st ce tłuma cze nia. Za jed no stkę tłuma cze nia zaś uważam każdy odcinek tłuma czo -
ne go tekstu, dla którego tłumacz po szu ku je od po wied ni ka przy two rze niu przekładu
(Lewicki 2011, s. 160). 

Z toho vy plývá, e mezi trans lan dem a trans latem ne ex is tuje vztah
souznačnosti, ale vztah in for mační a funkční rov no cen nosti. Toto
zjištění platí jak pro jed no slovné, tak i víces lovné jed notky. Je třeba si
uvědomit, e přek la dový slov ník by měl slouit jako pod pora při přek -
ladu textů. Tak ový přís tup ke slov níku ji uka zuje, e by měl být
zaloen na tex tech a pro ces jeho ses ta vování by měl vy pa dat násle -
dovně: 

                texty    slovník   texty6

V případě polsko- českého přek la dového slov níku je moné tento
pro ces ještě více upřesnit: 

   polské a české texty   překladový slovník /překladové páry  
                       polsko-české   české texty

Je sa mozřejmé, e zák ladním cílem je nashromádění velkého
mnoství textů a po zorné sle dování kon textů, ve kterých se jed no -
slovné i víces lovné jed notky vyskytují. Ja zyk ové kor pusy jako út vary
re flek tu jící a popisu jící jazyko vou re al itu by měly být hlav ním zdro -
jem při roz ho dování, které frazémy do velkého polsko- českého slov -
níku zařa dit. Zís kané frekvenční a sta tis tické údaje vy cházející z ma -
teriálu obou kor pusů mo hou úspěšně po moci ob je vit frazémy (často
také jejich vari anty) a ses ta vo vat přek la dový pár, např.: strze lić so bie
w stopę / ko lano – dát si/vstře lit gól do vlastní branky X dát vlastní gól
X naběh nout na vlastní vidle.

Výše uve dený pár ekviva lentů obje vuje různé moností přek ladu
v závis losti na druhu textu. Zdá se, e přek la dový slov ník často uvádí
jen jednu vari antu přek ladu bez oh ledu na to, e v různých tex tech
můeme najít jíné vhodné ekviva lenty. Pouití kor pusu umoňuje
výrazné obo hacení slov níku o moné přek la dové ekviva lenty a sesta-
vení jejích souhrnu. Je moné před pokládat, e to bude velmi pří-
nosné pro prak tické vyuití slov níku.

Velkou bu douc nost proto mají současné paralelní kor pusy, z nich
je moné získávat přek la dové ekviva lenty. Na rozdíl od tra dičních
přek la dových slov níků obsa hují paralelní kor pusy tex tové ekviva -
lenty, které tvoří zák ladní jed notky v procesu trans lace. Je však třeba
kon sta to vat, e tyto kor pusy obsa hují převáně be letris tické texty. Zá-
roveň zde vzni kají po chyb nosti týkající se kval ity přek ladu. Nezřídka
se stává, e přek lad je ne pro fe sionální a nepřesný. Nejčastějším důvo-

6 Takový přístup k sestavování překladového slovníku má Wojciech Chlebda
(Chlebda 2011, s. 25).
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5 Tím způsobem se registrují warianty frazémů v Polsko-ruském slovníku pře-
kladových párů (Pol sko- rosy j ski słownik par przekładowych 2013). V tomto slov-
níku se re gi stru je mnoství frazémů, které ve většině překladových slovníků nejsou
uvedeny.



dem to hoto faktu je přek la date lova ne do statečná zna lost zdro jového
nebo cílového ja zyka, a proto něk teré přeloené frag menty neod poví-
dají orig inálu, nebo úplně ab sen tují. Navíc je třeba si uvědomit, e ja -
zyk v be letris tických tex tech se můe významně lišit od ja zyka prů-
měrného uivatele ja zyka. Autorský ja zyk můe být zcela od lišný od
ja zyka většiny popu lace, můe být ne kon venční, plný netypických
kolokací, neob vyklých idio ma tických spo jení a autorských me ta for.
Slov ník by však měl uvádět ja zyk příznačný pro ce lonárodní komu -
nitu, ja zyk stan dardní. Slabi nou paralelních kor pusů také stále zůstává 
pře nos mlu veného ja zyka, nebo  mlu vené texty se převáně nepřeklá-
dají. Nelze však po chy bo vat o tom, e paralelní kor pusy mo hou být do 
bu doucna uitečným zdro jem pro tvorbu přek la dového slov níku. Me -
tody auto ma tického získávání přek la dových slov níků z paralelních
korpusů jsou ji známé a pouitelné v praxi. Pro blémem je ale re la -
tivně malý roz sah paralelních kor pusů, které jsou nes rov natelné
s velkými jed no ja zyčnými kor pusy. Posledně jme nované zřejmě
zůsta- nou největšími z toho důvodu, e ne všechny moné kate go rie
textů bu dou přeloeny do cizího ja zyka.

Závěrem je třeba kon sta to vat, e ja zyk ové kor pusy jsou neo -
cenitelnými zdroji in for mací pro lingvisty a lexiko grafy při bu dování
velkých přek la dových slov níků v elek tronické po době. Díky kor -
pusům se úplně změnil poh led na součas nou přek la do vou lexiko grafii
a pře devším na obsah a po dobu slov níku.

Otevře nou otáz kou zůstává, kdo a pro koho bude tvořit nové, kva-
litativně lepší velké elek tronické slov níky. Lze před pokládat, e slov -
níky bu douc nosti bu dou ses taveny lingvisty-lexiko grafy-in for ma tiky
(nezbytné in ter dis ci plinární vzdělání) pro všechny uivatele – lingvis- 
ty, přek la datele a stu denty ja zyka.
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Jo sef ŠTĚPÁN

Praha

Ho vo rová spi sovná češt ina

Keywords: Col lo qu ial stan dard Czech, com mon Czech, eve ry day lan gu a ge
Klíčová slo va: hovorová spisovná čeština, obecná čeština, běžně mluvený ja zyk

Abs tract

The article delimits the so-called Col lo quial Standard Czech as a language variety 
of the Czech. This variety is to be dis tin guished from the Common Czech, which is
closest to the Col lo quial Standard Czech of all the language varieties: through the
Col lo quial Standard Czech, the Common Czech enriches the Standard Czech. The
paper criti cises the fluc tua tion of the concepts of stan dard ness, Col lo quial Standard
Czech, Everyday Language. The lin guis tic means of the Col lo quial Standard Czech
cover all the levels of the language system; in the paper only the syntactic means are
mentioned. 

Článek vymezuje hovorovou spisovnou češtinu jako jazykový útvar češtiny.
Tento útvar je třeba odlišovat od obecné češtiny, jež je hovorové češtině z ja zyk ových
útvarů nejbližší; přes hovorovou spisovnou češtinu obohacuje obecná čeština češtinu
spisovnou. Kritizuje se rozkolísávání pojmů spi sov nost, hovorová spisovná čeština,
běžně mluvený jazyk. Jazykové prostředky hovorové spisovné češtiny se vyskytují na 
všech rovinách ja zyk ového systému; v článku se uvádějí jen syn tak tické prostředky.

 

1. Úvod

Cílem článku je v dnešní sloité so ciální, územní a funkční strati -
fikaci češt iny,1 kdy do chází v lingvis tice při jejím post struk tu ral is -
tickém (an ti systémovém) popisu k na rušování in teg rity současné spi -
sovné češt iny zpo chybňováním po jmů spi sov nost a ho vo ro vost,

t e o r e t i c k y  se zabývat po jmem ho vo rové spi sovné češt iny.2 Tento
po jem je v praxi uitečný právě v nejnovější době, kdy se ob no vují
v české společnosti el ity, je byly před ro kem 1989 pot lačovány a je
právě tako vou češt inu potře bují a pouívají. Hned v úvodu je třeba
zdůraznit, e ex is tuje pevná pozice po jmu spi sov nost ve vědomí sou-
časné če ské společnosti3 a e chápeme po jem ho vo ro vost jako protěj-
šek kninosti.4 Článek, který kri ti zuje součas nou rozkolísa nost po jmů, 
je jedním z moných přís tupů k ho vo rové spi sovné češt ině a ke spi -
sovné češt ině vůbec a v nové společen ské situaci re ha bili tuje po jem
ho vo rové spi sovné češt iny, který má svůj původ u v době první re -
pub liky, pok oušíme se ho však napl nit novým obsa hem, jen spatřu -
jeme ve variety- based přís tupu, v út varovém po jetí češt iny. Tím se
lišíme od dnešních hlavně stylis tických teo re tických kon cepcí, které
vy cházejí z komu ni kačních situací, je však nelze in ven ta ri zo vat,
protoe jejich soubor je neo mezený; to, e tyto kon cepce opomíjejí
spi sov nost, po které je společen ská poptávka, je jejich hlav ním ne do -
stat kem. Ho vo ro vou spi sov nou češt inu povaujeme za struk turní út -
var, jak naznaču jeme aspoň u syn tak tické rov iny. Je za potřebí pře -
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2 Jsme si vědomi toho, že dnes přívlastek hovorový chápou laikové a někteří
lingvisté z Čech ve významu ´nespisovný´, proto důsledně připojujeme přívlastek
spisovný. Až se vžije, že hovorové projevy jsou spisovné, pak už nebude třeba
přívlastku spisovný užívat. Na rozdíl od české lin g vi sti ky se ve slovenské lin g vi sti -
ce běžně užívají pojmy ho vo ro vost, hovorová slovenština. V Rusku je uznáván po-
jem raz go vo r nyj jazyk. V obou těchto jazycích jde o útvary spisovné. Není v nich
podobný útvar, jako je v Česku obecná čeština. O jazykových útvarech (různotva-
rech) ve slovanských jazycích, zvláště hovorové slovenštině a ruštině srov. V. Bar-
net (1977). 

3 Svědčí o tom  c e n n é  s t a t i s t i c k é  ú d a j e  z celonárodního socio lin g vi stic-
kého výzkumu postojů ke spisovné češtině z roku 2010, kdy se pro spisovnou češtinu
vyjádřilo 72,1 % respondentů (J. Svobodová 2011a, s. 91; dále J. Svobodová a kol.
2011b). 

4 Pojem hovorové češtiny nelze zaměňovat s pojmem mluvené češtiny, protože
protějškem mluveného jazyka je jazyk psaný (písemný). Mluvený projev nemusí být
hovorový a naproti tomu hovorový projev může být i psaný (osobní ko re spon den ce),
srov. nejnověji Z. Hladká – O. Martincová (2012).

1 Na rozmanité, mnohdy až protikladné názory reagoval výstižně už A. Stich,
2004, s. 26n.



devším fun dovaných ma teriálových stu dií (chybí do sud mono grafie,
která by se zabývala ho vo ro vou spi sov nou češti nou, pro obec nou češt -
inu je jí příručka J. Hronka, 1972). Chceme ukázat, e vývoj lingvis -
tiky byl a je sloitý, ale e češt ina zák onitě směřuje k plnému kon sti -
tuování ho vo rové spi sovné češt iny a e při tom by měli pomáhat i
lingvisté.

V tomto příspěvku se budeme hlavně obecně zabývat  j a  z y k o -
v ý m  s y s t é m e m  ho vo rové spi sovné češt iny. Nejprve si všim neme 
postavení této češt iny v systému ja zyk ových út varů (oddíl 2), po drob-
ně se budeme věno vat dlouho dobému a sys te ma tickému rozkolísává-
ní obsahu něk terých lingvis tických pojmů- termínů, jako je např. po -
jem spi sov nost, ho vo rová (spi sovná) češt ina, běně mlu vený ja zyk aj.,
rozkolísávání, které vede k ne jed noznačnosti v út varovém chápání
češt iny (oddíl 3). Podáme vy mezení po jmu ho vo rové spi sovné češt iny, 
její normy a ko di fikace (4). V 5. oddílu si všim neme stručně něk terých 
em pirických dat, a to ho vo rových spi sovných prostředků na syn tak -
tické rov ině ja zyk ového systému. V 6. oddílu jde o zobecňu jící závěr.

2. Postavení hovorové spisovné češtiny v systému jazykových
útvarů

 Pos tu pu jeme od systému ja zyk ových prostředků (langue) k jejich
společen skému hod no cení ze strany uivatelů ja zyka na ose ja zyk -
ových út varů.5 Naším  m e  t o d o l o g i c k ý m  v ý c h o d i s k e m  j e  
s p i s o v n ý  j a  z y k.  Spi sovný ja zyk po jímáme v tom smyslu, e má
dy namickou spi sov nou normu, která se pro je vuje v ex is tenci vari ant
spi sovných ja zyk ových prostředků na jed not livých rov inách ja zyko-
vého systému. Vedle re gionálních, oblast ních (západních a východ-
ních, českých a mo ravských) vari ant6 jde pře devším o his toricky pod-

míněné jevy, vari anty, které ustu pují nebo nově nastu pují (Jed lička
1974, s. 70n.), jevy, které musí zazna menávat ko di fikace spi sovné
normy, je by měla re spek to vat prunou sta bilitu normy spi sov ného
ja zyka. 

Z á k l a d n í m i  j a z y k o v ý m i  ú t v a r y, které jsou ovšem jis-
tými ab strak cemi a které uivatel iden ti fikuje při hod no cení systému
ja zyk ových prostředků, jsou spi sovný ja zyk spolu s ho vo rovým spi -
sovným ja zykem,7 je mají ce lonárodní plat nost, prestinost a ko di -
fik ova nost normy, dále út vary běně mlu veného ja zyka včetně obecné 
češt iny (de finici běně mlu veného ja zyka viz níe pozn. 14) a dia lekt.8

Na rozdíl od jiných ja zyků se zdá tento systém út varů unikátní pře -
devším v tom, e obsa huje ho vo rový spi sovný ja zyk a obec nou češt -
inu,9 která se mu z út varů běně mlu veného ja zyka nejvíce při bliuje,
protoe něk teré ja zyk ové prostředky obecné češt iny jsou ce lonárodní,
ale tato češt ina na rozdíl od ho vo rového spi sov ného ja zyka nemá ko -
di fikaci. Třebae v současné době do chází k uvolňování vazeb mezi
ja zyk ovými út vary, kadý ja zyk ový út var má svůj  s y s t é m  j a  -
z y k o v ý c h  p r o s t ř e d k ů  gra matických, fonologických a lexi-
kálních. 

Autorem termínu- pojmu ho vo rový spi sovný ja zyk je B. Havránek,
který na zák ladě svých dobrých zna lostí o vývoji ja zyka a diskusí
v Kan celáři Slov níku ja zyka če ského ho vy mezil jako funkční ja zyk
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7 Při konstituování hovorové spisovné češtiny jako jazykového útvaru v 19.
století byly jisté kom p li ka ce, jak nejnověji píše z hlediska sociálně kulturního, sé-
miotického a mentálního německá slavistka Leeuwen-Turnovcová (2002, s. 179n.),
srov. i J. Štěpán (2004, s. 19). Dodnes z toho vyplývá ještě jistá ne sta bi l nost hovo-
rové spisovné češtiny, kterou by měli pomáhat odstraňovat lingvisté. 

8 Jiné systémy jazykových útvarů, které ovšem počítají s hovorovou spisovnou
češtinou, mají lingvisté s původní specializací diale ktolo gic kou, srov. spisovný jazyk
včetně hovorové češtiny, obecná čeština, in ter dia le kty a teritoriální dialekty (Krčmo-
vá, Chloupek 2002, s. 193), spisovný jazyk, hovorová vrstva, běžná mluva, obecná
čeština a moravština, in ter dia le kty, polonářečí mladá, tradiční nářečí (Utěšený 1980,
s. 13) aj. 

9 Tuto unikátnost bude třeba ještě ověřovat dalším výzkumem v jiných jazycích.

5 Na Havránkovu novátorskou koncepci jazykových útvarů především s obecnou 
češtinou navazuje P. Sgall (1990).

6 Např. v ortoepii skupina sh- na začátku slova vyslovovaná spisovně v Čechách
[sch] a spisovně na Moravě [zh] (Jedlička 1974, s. 73n.). Samostatně o oblastních
variantách spisovného jazyka srov. A. Jedlička (1971).



a funkční styl (1932, s. 42; 1942), v tom na něho navázala řada
lingvistů jako A. Jed lička (1974, s. 101n.; 1973, s. 95), M. Jelínek (1966,
s. 104n.) aj. Podle J. Hrbáčka (1983, s. 111) je ho vo rový styl dán
pouitím výra zových prostředků a nik oli funkcí. Na proti tomu F. Ko -
pečný (1949) ne pra co val se sty lem, ale de fi no val ho vo rový spi sovný
ja zyk jako ja zyk ový út var, srov. také M. Jelínek (1963). J. Bělič, který
uvauje o sty lovém út varu (1958, s. 59), nejvíce pro pa goval ho vo rový 
ja zyk, který by se lišil od spi sovné normy jen tím, e by ve svém rep er -
toáru neměl ja zyk ové prostředky kniní. Naše de finiční vy mezení ho -
vo rové spi sovné češt iny jako út varu uvádíme v 4. oddílu.

3. Rozkolísání základních pojmů při popisu češtiny spisovné,
běně mluvené a hovorové

Jak je známo z probíhajících diskusí, in teg rita spi sovné češt iny je
v současné době, kdy jsou zpo chybňovány normy vůbec, na rušována
pře devším zvnějšku, z pozic příznivců obecné češt iny (Čermák, Sgall, 
Vybíral 2005; Cvrček, Vybíral 2005; Sgall 2010; Cvrček a kol.
2010).10 Jejich ar gu menty proti současnému stavu spi sovné češt iny
jsou namířeny proti jejím rysům, které povaují za kniní, ale při tom
se jim ne hodí po jem ho vo rová spi sovná češt ina (Sgall, Hronek 1992,
s. 24). Vys tu pují jako tvůrci tzv. pro gre sivní (per spek tivní) češt iny, do
ní vnášejí prvky obecné češt iny, a přišli i s tzv. plu rali tou ko di fikací.11

Po jem spisovnost12, který se netýká jen mor folo gie, ale i dalších
rovin ja zyk ového systému, sice nelze systémově- lingvisticky exak tně

de fi no vat, ale vy plývá z důleito sti situací, ve kterých se pouívá. Spi -
sov nost, která je u nás zaloena na tra dici francouzsko- německé, spo -
jené se „spi sováním”, s lit era turou, je v poslední době nah ra zována
původně an glosaským po jmem stan dard. Termín spi sov nost vznikl
v době ro man tického zájmu o ja zyk v době národního obrození, kdy
roz ho du jícím pra me nem byla krásná lit era tura. Dnes u nejde o ter-
mín popisný, o „ja zyk spisů”, ale značk ový, který označuje ne jen ja -
zyk psaný, ale i mlu vený. Nelze však nah ra zením po jmu spi sovná
češt ina po jmem stan dardní češt ina skrývat přejímání jevů obecné
češt iny do stan dardní (spi sovné) češt iny, přičem u stan dardní češt iny
jde o zahr nutí „dia pa zonu mezi psaným a ne formálním mlu veným ja -
zykem” (Čermák, Sgall, Vybíral 2005, s. 107).13 V. Cvrček píše: 

Pouhé nahrazení pojmu spi so v nost za standard beze změny obsahu pojmu by nic
nevyřešilo (Cvrček 2006, s. 58). 

Po jem spi sov nost odmítá i nejnovější stylis tická teo rie J. Ho molá-
če a K. Mrázkové (2014), která pro gra mově vy chází od komu ni kační
oblasti běného dorozumívání. 

Brněn ská Příruční mluv nice češt iny (1. vyd. 1995) místo termínu
spi sovný ja zyk pracuje spíše s termínem ja zyk stan dardní jako se syno -
ny mem, nemění se tedy obsah po jmu, do spi sovné (stan dardní) češt -
iny se nev nášejí jevy obecné češt iny. Nepřijímáme kon cept tzv. plu ral -
ity ko di fikací, který by rozkolísal spi sov nou normu, a domníváme se,
e brněn ské po jetí má všechny před pok lady k tomu, aby se stalo no -
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představy spi so v no sti, ale z toho, že hlavním pramenem při zjišťování spisovné
normy jsou odborné texty (Štěpán 2009a, s. 66), protože jejich autoři záměrně uží-
vají spisovný jazyk. Dalším důležitým pramenem, jehož vliv vzrůstá v současné ko -
mu ni ka ci, jsou texty publicistické; v mluvených médiích je možné zkoumat složitou 
situaci, a to především za pomoci dobrých řečových vzorů (Palková 2008–2009,
s. 21). Speciální postavení mají hovorové texty v prostě sdělovacím styku. 

13 J. Horecký chápe standardní útvar, k němuž se F. Čermák – P. Sgall – P. Vybíral
(2005) odvolávají, jako útvar polooficiální (Horecký 1978, s. 64), jeho ztotožnění se
spisovným jazykem, k němuž u F. Čermáka a kol. dochází, vede ovšem k užšímu chá-
pání spisovnosti. Spisovná čeština však není jen prostředkem vyjadřování oficiálního, 
ale slouží i nenucené, přirozené, živé řeči.

10 Že jsou tato pojetí kritizována i v mimolingvistické veřejnosti, o tom svědčí
i článek spi so va te le L. Vaculíka (2008, s. 158–159).

11 Nejednoznačnosti v útvarovém chápání češtiny si je vědom i V. Cvrček (2012,
s. 104).

12 Pojem spisovnosti byl podrobně zkoumán v knihách A. Jedličky (1974),
J. Chloupka (1986), nejnověji J. Svobodové a kol. (2011b). Spisovný jazyk je defino-
ván čtyřmi rysy: kodifikovaností, slohovou mnohovrstevnatostí, vyšší komunikativní
funkcí a sebereflektující metajazykovostí (Chloupek 1995, s. 45). Důležitý je také
záměr uživatele jazyka (Chloupek 1986, s. 23, 83). Nevycházíme z apriorní (ideální)



vou, obecně přijíma nou ko di fikací češt iny po starší ko di fikaci B. Hav- 
ránka a A. Jed ličky (1988). Uvauje toti v rámci kul ti vované formy
národního ja zyka o formách stan dardních, do kterých patří ja zyk ové
prostředky neu trální, kniní, ar chaické, ale i ho vo rové. Nově pracuje
s prostředky sub stan dardními, jimi označuje výrazy a tvary, které
jsou velmi rozšířené a obecně uívané, ve veřejném pro jevu však
působí nevhodně (Příruční mluv nice češt iny 1995, s. 17–18). Bylo by
ovšem z hle diska nelingvis tické veřejnosti vhodné, kdyby tato mluv -
nice pra co vala s termínem ja zyk spi sovný. 

Praská Akade mická gra ma tika spi sovné češt iny (Štícha et al.,
2013, s. 17) nemá as pi race být ko di fikací spi sovné češt iny. 

K. Hausen blas v padesátých le tech mi nulého století povaoval
termíny obecná a ho vo rová češt ina za syno nyma (osobní sdělení
A. Jedličky). Později se čás tečně přik lo nil k Havránkovu po jetí spi -
sovné češt iny, ale své starší po jetí jen modi fiko val tak, e při vy -
mezení spi sov ného ja zyka psal o „vztahu vlast ních spi sovných pro -
jevů k pro jevům ho vo rovým, »běně mlu veným«” (Hausen blas 1971,
s. 27). Ho vo rové pro jevy u nepovaoval za obecně če ské. F. Daneš
začal uívat termín běně mlu vený jazyk ne pro označení nějakého ne -
spi sov ného út varu,14 nýbr situačně a funkčně „pro rep er toár všech
různých ja zyk ových prostředků (ne spi sovných, ale zčásti i spi sov-
ných, resp. společných), kterých se uívá v situacích, v nich se nepřed-
pokládá závazné uívání spi sov ného ja zyka” (Daneš 1969, s. 100).15

Toto po jetí běně mlu veného ja zyka pře ceňuje po jem funkce, co je
pro če skou lingvis tiku charak ter is tické, a ne do ceňuje struk turní po -
jmy út var a spi sov nost. Pro takto vy mezený běně mlu vený ja zyk se
uívá později také termínu běná mluva (Krčmová, Chlou pek 2002,
s. 193), nejnověji při strati fikaci češt iny na toto funkční po jetí na va -
zuje O. Bláha (2009). Běnou mluvu jako ja zyk ový út var chápe
O. Martin cová (1998, s. 16). Dále u F. Daneše nacházíme syn onymii
obecně český a ho vo rový ja zyk ový jev (Daneš 2004, s. 120). Dok once
uvauje o svém „otevřenějším” po jetí spi sov ného ja zyka (Daneš 2009, 
s. 91).16 

Po jem-termín ho vo rová spi sovná čeština vy mezený Praskou
školou byl tak pos tupně rozkolísáván něk terými našimi lingvisty, kteří 
vyuili toho, e laici uívají výrazu ho vo rová češt ina jako syno nyma
ne spi sovné mlu vené češt iny, protoe se domnívají, e jde o význa -
mový pro tik lad k původnímu významu termínu spi sovný ja zyk, jím
byl význam ‚ja zyk spisů‘.17 Pojem- termín ho vo rová češt ina v součas-
né če ské ja zyk ovědě zpo chybňuje v nejnovější době F. Daneš, podle
kterého vývoj směřuje k vyt voření jed notné „obecné češt iny” a který
proto ho vo ro vou češt inu jako ja zyk ový út var zásadně odmítl (Daneš
1988, s. 24) a označil ji jako „chiméru”; toto nápa dité, ozvlášt něné
označení předního lingvisty se hodně rozšířilo v de vadesátých le tech
mezi našimi ja zyk ovědci. Danešovo funkční a situační po jetí nejno-
věji pro sa zuje hlavně kniha S. Čmejrkové a J. Hoff man nové (2011),
která zdůrazňuje ob libu ne spi sovné spontánní řeči. 
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termín mluvený text. Vychází přitom z interakčního pojetí ko mu ni ka ce, které více
přihlíží k nadvětným jednotkám než k nižším jazykovým jednotkám a má blíže ke
sty li sti ce než ke gramatice. Nezmiňuje se o hovorové češtině. 

16 Domníváme se, že zde má na mysli otevřenost vzhledem k příznivcům obecné
češtiny. Před více než 50 lety napsal F. Daneš s P. Sgallem stať, v níž uvažuje o obec-
né češtině dokonce jako o běžně mluvené podobě našeho národního jazyka, která je na 
stejné úrovni jako spisovná čeština (Daneš, Sgall 1964, s. 26).

17 Přitom laici-Moravané a Slezané prakticky užívají v prostě sdělovacím styku
hovorovou spisovnou češtinu, a to pokud jde o morfologickou rovinu. 

14 B ě ž n ě  m l u v e n ý  j a z y k  v češtině chápeme ve shodě s A. Jedličkou (1974, 
s. 38) jako takové útvary mluvené češtiny, které stojí v přechodném pásmu mezi
vyhraněnými strukturními útvary, jimiž jsou spisovný jazyk a dialekt. Nejdůležitější 
postavení v tomto pásmu má obecná čeština, což je spe ci fi kum českého národního
jazyka, dnes je obecná čeština už o něco více než in ter dia lekt, dále jsou tam in ter -
dia le kty. Do běžně mluveného jazyka patří i městská mluva. Běžně mluvený jazyk
se uplatňuje ve vymezené komunikační sféře, v projevech prostě sdělovacího styku, 
které nemají prestižní charakter. V ruštině ne e xi stu je útvar podobný obecné češtině, 
a proto čeští rusisté rozumějí běžně mluveným jazykem mluvenou podobu spisovné 
ruštiny jako strukturní útvar (kolektiv rusistů UK, 1973, s. 27). 

15 K tomuto pojetí se hlásí ještě i dnes, srov. F. Daneš (2012, s. 53). O. Müllerová
(1994, s. 10) dokonce vůbec opouští útvarový termín běžně mluvený jazyk, zavádí



U v še desátých le tech 20. století bylo přes vědčivě v diskusi
s P. Sgal lem (1960) ukázáno, e při uívání češt iny v ja zyk ových pro -
jevech právě přes ho vo ro vou po dobu spi sovné češt iny proni kají jevy
z obecné češt iny a jiných inter dia lektů do psaného ja zyka spi sov ného
(Bělič, Havránek, Jed lička, Tráv níček 1961, s. 102n.). P. Sgall jako
pro pagátor obecné češt iny po jem ho vo rové spi sovné češt iny stále
odmítá (Sgall 2010, s. 82). Uívá termínu ho vo rové vy jadřování v ji -
ném významu, a to jako pro tik lad k vy jadřování písemnému (Sgall
2010, s. 79).18 Současně však slovo ho vor uívá v termínu běný ho vor
ve významu pro všechny běně dorozumívací pro jevy bez zře tele na
uitý ja zyk ový út var (Sgall 1994, s. 34). Sgallův pok račo vatel V. Cvr-
ček (2010) s ho vo ro vostí, s ho vo ro vou češti nou ne pracuje vůbec.

Po jem ho vo rové spi sovné češt iny v poslední době ob ha jo vali pře -
devším J. Kraus (1993), J. Hrbáček (1995), O. Uličný (1998–1999)
a R. Šrámek (2012). D. Davi dová (1995) uka zuje, e v Olo mouci, Os -
travě i v Brně vzniká ho vo rová spi sovná češt ina v určitých ok ruzích
mluvčích v kado denním ho voru. Češi na Mo ravě a ve Slez sku uívají 
spi sovný ja zyk ho vo rový v řeči mlu vené, která ne nese nebo ne musí
nést rys jasné důvěr nosti (Davi dová a kol., 1997).

I přes odmít nutí ho vo rové češt iny u F. Daneše a P. Sgalla, kteří pře -
ceňují roli obecné češt iny, se domníváme, e po jem ho vo rové spi -
sovné češt iny jako prestiního ja zyk ového út varu, který slouí veřej-
ným, kul turním a kul ti vovaným mlu veným pro jevům, má své opráv -
nění a e tato češt ina v poslední době po si luje ne jen na Mo ravě a ve
Slez sku, ale i v Čechách v sou vis losti se změnou společen ského kli -
matu po roce 1989, a to s ob no vením elit při rozvrstvení če ské společ-
nosti, co se mimo jiné pro je vuje při čin nosti nejrůznějších organi zací
(např. Amer ický klub dam), s náboen skou svo bo dou atd. Bylo by

uitečné po dat so ci olingvis tický výzkum současného společen ského
kli matu, v něm je zájem o ho vo ro vou spi sov nou češt inu. 

4. Vymezení hovorové spisovné češtiny, její norma a ko di fi ka ce

Ab stra hu jeme od toho, e ho vo rová češt ina je funkční ja zyk
a funkční styl spi sovné češt iny a ho vo ro vou češt inu chápeme s F. Ko -
pečným, M. Jelínkem a dalšími lingvisty jako ja zyk ový út var. De finu -
jeme ho vo ro vou češt inu jako ja zyk ový út var (podút var spi sovné češt -
iny), který je zbaven z jedné strany kniních jevů19 a který z druhé
strany neobsa huje jevy běně mlu veného (ne spi sov ného) ja zyka (jeho 
vy mezení poznámka 14). Pro tuto češt inu jsou charak ter is tické něk -
teré ho vo rové ja zyk ové prostředky.20 Ho vo ro vou spi sov nou češt inu
uívají mluvčí, kteří ak tivně ov ládají a uívají spi sovný ja zyk tak, e
mluví nenu ceně, ivě a při rozeně, ani by budili do jem ofi ciál nosti.
Tento út var se pouívá ve všech funkčních sty lech spi sovné češt iny
(prostě sdělo vacím, od borném, pub li cis tickém a uměleckém). V těch-
to sty lech se tak vyt vářejí ho vo rové spi sovné pro jevy. 

Ho vo rová spi sovná češt ina jako út var má své prostředky na fono-
logické, mor fologické a syn tak tické rov ině gra matického systému
a ve slovní zásobě a tyto prostředky vyt vářejí její  n o r m u. V gra -
matické normě všech rovin jsou ovšem jisté mez ery, protoe pro něk -

19 Knižní jevy, knižnost chápeme v polaritním vztahu k jevům hovorovým, ho -
vo ro vo sti. Přitom knižnost a ho vo ro vost považujeme za dva příznakové póly opozic 
knižnost – neutrálnost a ho vo ro vost – neutrálnost. Dříve šlo o široký význam pojmu 
knižní, tj. knižní bylo vše, co nebylo mluvené, tedy o opozici knižní (tj. psaný) –
mluvený. K nejednotnému vymezování knižnosti srov. A. Jedlička (1973). K pro -
blo u benějšímu zkoumání vztahu knižnost – ho vo ro vost byl A. Jedlička inspirován
J. Novotným (1970).

20 K protikladu hovorovost a knižnost je třeba ještě uvést: Zatímco hovorové
jazykové prostředky konstituují hovorovou spisovnou češtinu jako jazykový útvar,
jemuž odpovídají hovorové spisovné projevy, knižní jazykové prostředky vytvářejí
pouze knižní stylovou vrstvu spisovného jazyka, nikoli však knižní spisovnou češtinu
jako jazykový útvar (podútvar spisovné češtiny). Této vrstvě totiž neodpovídají
jazykové projevy, pro které by bylo užívání knižních prostředků specifické. 

18 Nejdůležitější je pro P. Sgalla pojem obecné češtiny, která, jak známo, je pro
něho hlavním pramenem češtiny spisovné. Do obecné češtiny zahrnuje dokonce
i nářečí, které označuje jako oblastní variantu obecné češtiny, srov. P. Sgall (2011,
s. 207). Souhlasíme s tím, že obecná čeština se jako útvar rozšiřuje, platí ovšem, že
je to teritoriálně podmíněný útvar národního jazyka, který se neužívá na většině
Moravy a ve Slezsku.
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teré gra matické funkce se prostě nepotře bují zvláštní ho vo rové pro-
středky. Nejčastěji se uvauje o ho vo rových a obecně českých mor -
fologických ja zyk ových prostřed cích, u nich jsou něk teré pro blémy
s jevy vágními, neostrými. Zvláštní situace je na fonologické (fonetic- 
ké) rov ině, kde volnější, nenu cená výslov nost je ho vo rová (splývavá
výslov nost něk terých hlásk ových sku pin), sloitější je situace „kni-
ních” ja zyk ových prostředků, které by chom charak teri zo vali spíše
jako vyšší, slav nostní výslov nost (nesplývavá výslov nost souhlásk -
ových sku pin); hraje zde roli rovně srozu mitel nost pro poslu chače.
Spe ci fické jsou poměry ve slovní zásobě. Ho vo rovými spi sov nými
prostředky niších ja zyk ových rovin se zabývala nejnověji J. Hoff -
man nová (2013), o ho vo rových spi sovných syn tak tických prostřed -
cích srov. níe odd. 5.

 Ho vo rová spi sovná norma je  k o d i f i k o v á n a  v zák ladních
mluv nicích a slov nících. Z této ko di fikace vy cházíme a kon ti nuitně by 
na ni měly na va zo vat i při pra vované ko di fi kační mluv nice a slov níky,
v nich  b y  m ě l  b ý t  z a c h o v á n  k v a l i f i k á t o r  ho vo rový,
protoe jeho nah ra zení jinými kvali fikátory (např. při přípravě nového 
výkla dového slov níku češt iny) by zby tečně v praxi kom pliko valo
pouívání ja zyk ových příruček u laických uivatelů, kteří jsou na
kvali fikátor ho vo rový v pro tik ladu ke kvali fikátoru kniní u zvyklí.21

Če ská lexiko grafie u dříve vy me zo vala a na zák ladě em pirie nově
kodi fiko vala něk terá slova, např. Slov ník spi sovné češt iny (1978) pře -
de fi no val mnohá slova obecné češt iny ve slova ho vo rové spi sovné
češt iny. Če ská mluv nice Havránka a Jed ličky ve svých různých vydá-
ních zpřesňo vala ko di fikaci ja zyk ových prostředků. 

5. Hovorové spisovné syntaktické prostředky 

Pro ne do statek místa necháme stra nou em pirická data ho vo rových
spi sovných prostředků fonologických, mor fologických a lexikálních,

které jsou často uváděny v pracích o ho vo rové (spi sovné) češt ině
a které jsou známy i z mluv nic a slov níků, a všim neme si jen seznamu
ja zyk ových prostředků na syn tak tické rov ině vět něčlen ské a souvět -
něčlen ské, protoe syn taxí se od borně zabýváme. U této rov iny se
uvádí, e v ní je situace ze všech rovin nejsloitější, protoe je zde dů-
leitý pře devším rozdíl mezi psa ností a mlu ve ností.22 Nenářeční mlu -
vená syn tax byla popsána pře devším u O. Mül le rové (1994), která se
nez abývala hod no cením mlu vených prostředků z hle diska spi sov nosti 
a ne spi sov nosti (s. 16). Nářeční mlu vené syn taxí se věno vali mo ravští
dia lek tolo gové (J. Chlou pek, S. Pro kešová, V. Mi chálk ová, J. Bal har,
M. Šipková). 

Necháme stra nou pro tik lad mlu ve nosti – psa nosti. Zajímají nás
zde spi sovné syn tak tické prostředky ho vo rové, které takto uivatel
společen sky hod notí, a to pře devším ve vztahu k prostřed kům kni-
ním. Na zák ladě dosa vadní syn tak tické lit era tury a svých gra matic-
kých zkuše ností s an alýzou bo hatého ma teriálu popíšeme syn tak tické
prostředky ho vo rové. 

Na souvět něčlen ské syn tak tické rov ině ja zyk ového systému (Ště-
pán 2012, s. 88) k ho vo rovým spi sovným syn tak tickým prostřed kům
patří spo jo vací výraz příčinný e (Svo boda 1972, s. 135; Štěpán 2013,
s. 43), srov. Jsem na tebe pyšná, es (neu trální protoe, kniní je -
liko jsi) jí to tak pěkně řekla (SYN2005), spo jo vací výrazy podmín-
kové jes tli a kdy (Karlík 1990, s. 195; Štěpán 2013, s. 68), srov. Jes tli
(neu trální jes tlie, pokud, dříve kniní paklie) dne ska zastřelíš
ještě jednu laň, tak za trest budeš sedět doma (SYN2005), Kluci, kdy
budete hodní, tak vám přečtu večer pohádku (Jelínek 1974, s. 44) aj.
V obou dok ladech jde o souvztané ho vo rové spo jo vací výrazy jes tli – 
tak, kdy – tak, které obsa hují fa kul ta tivní zájmenný výraz tak (Štěpán
2013, s. 59). 

V souvětí Přiběhl, e u lesa hoří včelín jde o ho vo ro vou kon strukci
se spo jo vacím výrazem e a s elip sou prostředku, který kvali fikuje

21 O kvalifikátoru obecněčeský v budoucím výkladovém slovníku češtiny srov.
K. Mrázková (2013, s. 152).

22 Rozdíl psanosti a mlu ve no sti býval zmiňován u dříve u syntaktických pro-
středků ve sty li sti ce (srov. Jedlička, Formánková, Rejmánková 1970, s. 101–144).
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obsah ved lejší věty jako cizí sdělení, např. Přiběhl se zprávou, e…,
Přiběhl a volal, e…(Jelínek 1974, s. 44). Jde o druh vět průvodních
ok ol ností (Štěpán 2013, s. 43), srov. A dne ska přišel, e ( s tím, e)
našel v rokli zah ra banej tank (Hlas 24). Spo jo vací výraz s tím, e je
původem z úředního stylu (Ma cháčk ová 1992, s. 141).

Za ho vo rové spi sovné prostředky bývají u dlouho povaovány
pře devším vztané věty s nesklonným co,23 srov. To je ta kniha, co se
mi líbila, kde můe být spi sovná neu trální věta se zájme nem která,
nebo i spi sovná kniní se zájme nem je. V ne spi sov ném běně mlu -
veném ja zyce nacházíme vztané věty s jak, které obsa hují re sump -
tivní zájmeno 3. osoby (Štěpán 2013, s. 33), srov. Nad ním je ještě da -
lajláma, jak se s ním ( se kterým, s ním) zná Havel (Pok orný 40).24 

V souvětích Ti kluci a holky měli všechno bez toho, aby (ani)
hnuli prstem (SYN2005), Vím, e jsme pět let ili bez toho, e ( ani) 
by chom vyměnili slovo, vzkaz, lís tek, nic (SYN2005) jde o vy jádření
nere ali zované ok ol nosti ved lejší větou. Tak ové ved lejší věty jsou
někdy odmítány (Hoff man nová, Ši mandl 2008, s. 120). Nově bylo
ukázáno na zák ladě postavení těchto vět v ja zyk ovém systému a jejich 
uívání v ja zyk ových pro jevech různých sty lových oblastí, e spo jo -
vací výrazy bez toho, aby/e pronikly z běně mlu veného ja zyka do
ho vo rové vrstvy ja zyka spi sov ného, a to v konkurenci se spi sovně
neu trální a kniní spo jkou ani (Štěpán 2009b, s. 192).

Ho vo rovým spo jo vacím výrazem je přís lovce ovšem v od poro -
vacím souvětí (Svo boda 1972, s. 81; Ma li novský 1996, s. 248n.), srov.
Číhal na vhodný okamik, Mari cal ovšem ( neu trální ale) na
oplátku bed livě hlídal jeho (2005). Kniními spo jo vacími výrazy jsou
ne, leč (Štěpán 2013, s. 95).

Ho vo rovým syn tak tickým prostřed kem je v důsledkovém souvětí
spo jo vací výraz tak (Štěpán 2013, s. 97), srov. Ráda bych pok račo -

vala, tak (neu trální proto) za se bou zavři zvenčí (Lanc zová 103).
Kniními spo jo vacími výrazy důsledkovými jsou tudí, proče. 

Na vět něčlen ské syn tak tické rov ině ja zyk ového systému vedle
tex tot vorné funkce je ex po nen tem ho vo ro vosti či spi sovné ex pre siv ity 
atribu tivní nebo do plňk ové on ve větách jako Ona Eva nepřijde (Ští-
cha 2005, s. 141). O ho vo rovém rázu zájmen ného podmětu (já vím, já
to tušil) a přív lastkového ten psal u V. Mathe sius (1947, s. 286, 185).
Ho vo rové jsou čás tice to, ono v jed nočlenných větách (to dnes prší)
(Havránek, Jed lička 1988, s. 455) apod.

6. Závěr

Cílem článku bylo na po zadí sloitého vývoje če ské lingvis tiky
ukázat, e při strati fikaci češt iny na út vary je termín ho vo rová spi sov-
ná češt ina ve vědeckém lingvis tickém popisu uitečný, protoe ho vo -
rové spi sovné prostředky dnes potře bují něk teré společen ské vrstvy.
Tato češt ina nemá kniní jevy a jevy út varů běně mlu veného ja zyka
(obecné češt iny, inter dia lektů), obsa huje něk teré spe ciální ho vo rové
prostředky. Upo zorn ili jsme na prostředky syn tak tické, prostředky
morfologickými a lexikálními by se měli zabývat od borníci, kteří se
spe ciali zují na mor folo gii a slovní zásobu. Ho vo rová spi sovná češt ina
má ce lonárodní, prestiní a ko di fik ova nou normu. V bu doucnu se bu-
de třeba zabývat ho vo ro vou spi sov nou češti nou pře devším v mlu -
vených médiích, protoe právě v mlu vených veřejných pro jevech přes 
ho vo ro vou po dobu spi sovné češt iny proni kají jevy běně mlu veného
ja zyka a zvláště obecné češt iny do ja zyka spi sov ného psaného. Ho vo -
rová spi sovná češt ina se díky el itám po roce 1989 kon sti tuuje, proto
by bylo dobře, kdyby na zák ladě vědeckého poznání spi sovné normy
se dále zpřesňo vala ko di fikace ho vo rových spi sovných prostředků.

Při popisu komu nikace se někdy příliš zdůrazňuje pro tik lad mlu -
ve nost – psa nost25 na úkor pro tik ladu ne spi sov nost – spi sov nost, který 

25 Uvauje se především o stylu projevu mluveného a psaného (Hoffmannová
2002a, s. 457), o hovorovém stylu spojeném s běnou komunikací včetně prostřed-

23 Za hovorové spisovné tyto věty poprvé označili B. Havránek a A. Jedlička
(1952, s. 104). F. Trávníček ve stejné době, později Slovník spisovného jazyka
českého a F. Kopečný je ještě povaovali za lidové, obecněčeské, tedy nespisovné.
Podrobněji o nich viz Svoboda 1967.

24 O ne spi sov no sti takové konstrukce srov. Grepl, Karlík 1986, s. 450.

151 152



je ovšem z jiné rov iny, ale který má stále svou důleitost.26 Re la tiv izu-
jí se po jmy při popisu češt iny tím, e se opomíjí ho vo rová spi sovná
čeština, běně mlu vený ja zyk se vy me zuje situačně. Přikláníme se
k Jed ličk ově út varovému po jetí běně mlu veného ja zyka. 

Ce lo společen ské vědomí stále uznává hod noty spi sovné češt iny.
S tím jsou však bohuel v jistém roz poru sniující se doved nosti ov -
ládání spi sovné češt iny, a to zvláště v její ho vo rové po době, co je pře -
devším vina naší školy. Je však potěšitelné, e dnes přev ládající po cit
leér nosti, nezávaznosti začíná va dit mladé gen er aci lingvis tické
i nelingvis tické a e se opět v médiích ve zvýšené míře ob je vují pořa-
dy a články, které jsou věnovány spi sovné češt ině.27 V lingvis tice se
v poslední době uka zuje, e nes tačí jen ob jek tivně popi so vat češt inu,
ale je správné, e lingvisté poadují ak tivní ov livňování vývoje češti-
ny (Adam 2009, s. 148; Be neš, Prošek 2011, s. 53n.). Toto prak tické
ov livňování je mnohdy ne právem jistými lingvisty zpo chybňováno
v teo re tických diskusích, a to za po moci něk terých zjed nodušu jících
termínů („nálepek”), srov. např. pre skripce, in ter vence, regu lace apod.

Soustředíme- li se na čistě vědeckou stránku pro blému ho vo rové
spi sovné češt iny bez ideo logických kono tací a názo rových an tipa tií
současného i mi nulého ob dobí, můeme kon sta to vat, e praská teo rie 
spi sov ného ja zyka,28 která se zabývala unikátní jazyko vou situací

češt iny, zdůrazňo vala pře devším prunou sta bilitu a funkčně sty lo vou
ro zliše nost spi sov ného ja zyka. Dnes vyzd vi hu jeme také út varo vou
dif er en ci aci češt iny. Ho vo rová spi sovná češt ina má při dnešní so ciální 
rozvrstve nosti všechny před pok lady k tomu, aby se šířila také za po -
moci médií od dobrých řečových vzorů a od elit a nositelů vzděla nosti
i do niších so ciálních vrstev současné če ské společnosti také v jejich
mlu vené komu nikaci prostě sdělo vací sty lové sféry a při blíila situaci
češt iny situaci v jiných vyspělých ev ropských ja zycích. 
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Ka tarzyna DEMB SKA

To ruń

Rola ne olo giz mów w kształtow aniu sys temu
języka czeskiego (na przykładzie nazw osób)

Ke y words: neo lo gisms, na mes of per sons, Czech lan gu a ge, Czech di c tio na ries
Słowa klu czo we: neo lo gi z my, na zwy osób, ję zyk cze ski, słow ni ki ję zy ka cze skie go, 

Abs tract

The article describes the problem of presence ne olo gisms in modern Czech
language on example names of persons.

The Author analyzes, how many ne olo gisms reg is tered in dic tion ary Nová slova
v češtině (1998) by Olga Martin cová are used in modern Czech language. On the basis 
of four dic tion ar ies of Czech language (Slovník současné češtiny (2011, Lingea,
Brno), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2013, Academia, Praha),
Slovník cizích slov (2002, SPN- Pedagogické nak la datel ství, Praha), Slovník ne spi -
sovné češtiny (2006, Maxdorf, Praha) and National Corpus of Czech the author looks
up the role of ne olo gisms in the forming of con tem po rary Czech language system.

Niniejszy artykuł porusza problem obecności w systemie współczesnego języka
czeskiego nazw osób, które zostały od no tow ane w słowniku ne olo giz mów Nová
slova v češtině (1998) pod redakcją Olgi Martin covej.

Ze słownika pod redakcją O. Martin covej wyekscer pow ano 438 nazw osób i prze -
prowad zono analizę ich rejes tracji w czterech następujących słownikach języka
czeskiego: Slovník současné češtiny (2011, Lingea, Brno), Slovník spisovné češtiny
pro školu a veřejnost (2013, Academia, Praha), Slovník cizích slov (2002, SPN-
 Pedagogické nak la datel ství, Praha), Slovník ne spi sovné češtiny (2006, Maxdorf,
Praha) oraz w Czeskim Korpusie Narodowym. 

Wyniki analizy pozwoliły na ocenę potencjału ne olo giz mów jako jednostek
biorących udział w kształtowaniu czeskiego języka lit er ack iego.

Ce lem ni nie j sze go ar ty kułu jest ana li za sto p nia usta bili zo wa nia
w ję zy ku cze skim neo lo gi z mów, któ re zo stały zare je stro wa ne w słow- 
ni ku Nová slo va v češtině. Slovník neologizmů opra co wa nym pod re -

dakcją Ol gi Ma r tin co vej (Aca de mia, Pra ha 1998). Zgro ma dzo no
w nim ma te riał le ksy ka l ny, któ ry po ja wiał się w cze sz czy ź nie w la tach 
1985–1995, prze de wszy stkim w ga ze tach, cza so pi s mach oraz wy po -
wie dziach tele wi zy j nych i ra dio wych, ale rów nież w ma te riałach info -
rma cy j nych (np. pro spe ktach i ulo t kach) (por. Martincová 1998,
s. 13–14). Jest to za tem le ksy ka obe c na w ję zy ku cze skim w okre sie
nie zwy kle wa ż nym dla roz wo ju Re pu b li ki Cze skiej. Jak pod kre śliła
we Wstę pie do wspo mnia ne go słow ni ka O. Martincová,

[...] v důsledku změn v politickém a hospodářském životě, v životním stylu, v způso-
bech veřejné ko mu ni ka ce, ve využití nové te ch ni ky v ko mu ni ka ci, ze j me na počítačů
atd., se setkáváme s nebývalým množstvím nových výrazu. Téměř před našima očima 
se přejímají nebo tvoří nová slova, slova užívaná dříve nabyvají nových významů,
jiné výrazy, které se užívaly v úzkém okruhu odborníků nebo byly vázány na jistá
sociální prostředí, se dostávají do širšího úzu (Martincová 1998, s. 13–14).

Cha ra kte ry styczną cechą neo lo gi z mów jest ich względ ność. Ten
fakt pod kre śla m.in. El ż bie ta Sę ko wska, twierdząc jed nak, iż „z bie -
giem lat al bo na stę pu je ich sta bi li za cja, al bo wy chodzą z obie gu ję zy -
ko we go” (Sę ko wska 2004, s. 99). W tym mie j s cu na le ży przy po mnieć 
pro po zy cję Te re sy Smółko wej, któ ra wy ró ż niła neo lo gi z my usta bili -
zo wa ne – po wszech nie uży wa ne le kse my ję zy ko we i nie usta bili zowa -
ne – ist niejące w ję zy ku, ale na po zio mie te ksto wym, tzw. le kse my te -
ksto we (por. Smółko wa 2001, s. 15). Nie usta bili zowa nie – według
T. Smółko wej – nie oz na cza za tem nie obe cno ści w ję zy ku, a je dy nie
przy na le ż ność do pla nu pa ro le (por. Smółko wa 2001, s. 15).

Wa r to za tem prze ana li zo wać aktu a l ny sta tus ów cze s nych (la ta
1985–1995) neo lo gi z mów w ję zy ku cze skim. Na pe w no są wśród
nich ta kie, któ re utrwa liły się w sy ste mie cze sz czy z ny oraz ta kie, któ -
re miały je dy nie cha ra kter oka zjo na l ny. Na szcze gó l ne zain tere so wa -
nie – w mo jej oce nie – zasługują na zwy osób, dla te go też właśnie te 
le kse my uczy nię cen trum mo jej ana li zy. 

Ba dając neo lo gi z my ję zy ka pol skie go, Te re sa Smółko wa stwier -
dziła, iż „człowiek nie jest obie ktem zain tere so wa nia ja ko jed no stka
psy cho fizy cz na. Na zwy okre ślające człowie ka ja ko in dy wi du um fun -
kcjo nują w te kstach prze de wszy stkim ja ko oka zjo nali z my i nie upo -
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wsze ch niają się” (Smółko wa 2001, s. 8). Ten pogląd wy da je się nie co
kon tro wer syj ny, cho ć by dla te go że to właś nie człowiek – ja ko kre a tor
no wej rze czy wi sto ści, jej ucze st nik oraz twó r ca wy po wie dzi – pod le -
ga roz wo jo wi w rów nym sto p niu jak (np.) te ch no lo gia, którą two rzy. 

Przed miot ana li zy zgro ma dzo ne go ma te riału sta no wią za tem naz-
wy osób mające w słow ni ku Ol gi Ma r tin co vej za rów no cha ra kter neo -
logizmów le ksy ka l nych (no wych słów, nie wy stę pujących w ję zy ku
cze skim przed 1985 ro kiem), jak rów nież neo lo gi z mów se man ty cz -
nych (form rese manty zo wa nych, no wych zna czeń ist niejących już
w ję zy ku le kse mów).

Ana lizą zo stały ob ję te – oprócz wspo mnianego słow ni ka Ol gi
Martin co vej – czte ry na stę pujące słow ni ki ję zy ka cze skie go1: Slovník
současné češtiny (2011, Lin gea, Br no), Slovník spisovné češtiny pro
školu a veřejnost (2013, wy da nie stu den c kie, re e dy cja zgod na z wy da -
niem 2003 ro ku, Aca de mia, Pra ha), Slovník cizích slov (2002, SPN,
Pra ha) i Slovník nespisovné češtiny (2006, Ma x dorf, Pra ha)2. Dzię ki
ta kie mu wy bo ro wi pu b li ka cji leksy kogra fi cz nych mo ż na uzy skać in -

fo r ma cje nie ty l ko o aktu a l nym sta tu sie ana li zo wa nych nazw w sy ste -
mie le ksy ka l nym cze sz czy z ny, ale ta k że w sfe rze „ję zy ka cze skie go
po to cz ne go nie lite rac kie go”3 (obecná čeština). Obe cność w tej od -
mia nie ję zy ka bo wiem mo że sku t ko wać upo wsze ch nie niem nie któ -
rych nazw i po ten cjalną zmianą ich sta tu su (za ist nie nie w sy ste mie).
Pa mię tając o wy ró ż nie niu przez T. Smółkową neo lo gi z mów nie usta -
bili zowa nych (te ksto wych), któ re – jak mo ż na przy pu sz czać – mają
pe wien po ten cjał sta bili zacy j ny, ana li zie pod da no ta k że obe cność
oma wia nych nazw w Cze skim Ko r pu sie Na ro do wym (Český národní
ko r pus – da lej: ČNK4).

Ze słow ni ka Nová slo va v češtině (Martincová 1998) wy bra no lo -
so wo 438 nazw osób. Ana li za ich re je stra cji w wy bra nych czte rech
słow ni kach ję zy ka cze skie go po twier dziła aktu a l ny sy ste mo wy cha -
ra kter czę ści z nich. Sta no wią je dwie pod sta wo we gru py: 

1. Nazwy związane z działalnością człowieka (wyko ny wa ny mi za wo -
da mi, pełnionymi fun kcja mi, spe cja liza cja mi – również te związa-
ne z nauką i sportem).

2. Nazwy cech cha ra kte ru człowieka odnoszących się do:
– zain te re so wań, 
– przy na le ż ności do sub ku l tu ry lub sto wa rzy szeń, 
– wyglądu, 
– za cho wa nia, 
– pre fe rencji se ksu a l nych,
– poglądów polity czno- gospo dar czych.

Z ogó l nej li cz by 438 neo lo gi z mów – nazw osób od no to wa nych
w pu b li ka cji pod re dakcją O. Ma r tin co vej (1998) – w czte rech wy bra -
nych do ana li zy słow ni kach zaob ser wo wa no re je stra cję na stę pujących:
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3 Termin ten został za pro pono wa ny w mo no gra fii zbiorowej Rozwój języka
czeskiego po aksa mi t nej rewolucji pod red. Mieczysława Ba lo wskie go (Racibórz
2005) jako polski od po wied nik terminu obecná čeština. 

4 Ilustracje tekstowe potwierdzające użycie w czeskich tekstach po szcze gó l nych
nazw analizowałam, korzystając z tzw. pełnego (wymagającego rejestracji) dostępu
do zasobów korpusu. Analiza została prze pro wa dzo na w styczniu 2014 roku.

1 Wybór ni nie j szych czterech słowników jest spo wo do wa ny (skro mniejszą niż
polska) czeską tradycją le ksy ko gra ficzną. Pierwszy słownik języka czeskiego
(Příruční slovník jazyka českého w 9 tomach) był pub li ko wa ny w latach
1935–1957. Za jego kon ty nu a cję można uznać 4-tomowy aka de mi cki Slovník
spisovného jazyka českého (1960–1971). Rok 1978 przyniósł jed no to mo wy Slovnik
spisovné češtiny pro školu a veřejnost Akademii Nauk Republiki Czeskiej, który na
długo zyskał miano naj bar dziej po pu la r nej i naj czę ściej wyko rzy sty wa nej w
procesie nauczania języka czeskiego pu b li ka cji leksy kogra fi cz nej. Jego wznowiona, 
po pra wio na i uzupełniona, wersja ukazała się dopiero w roku 1994, a kolejna – po -
pra wio na – w 2003. W roku 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 pub li ko wa no
jedynie reedycje tego osta t nie go wydania (również w postaci tzw. wydania stu den c -
kie go – tańszego w pu b li ka cji, o mniejszym formacie, miękkiej okładce i dru ko wa -
ne go na słabszej jakości papierze. Z takiego wydania korzystam na potrzeby ni nie j -
sze go opra co wa nia). Dopiero na przełomie listopada/grudnia 2011 roku na rynku
wy da w ni czym pojawił się nowy jed no to mo wy Slovník současné češtiny,
rejestrujący naj bar dziej współczesną leksykę języka czeskiego. 

2 W dalszej części artykułu dla tych słowników będę używać następujących
skrótów: SSoČ – Slovník současné češtiny, SSpČ – Slovník spisovné češtiny pro školu 
a veřejnost, SCS – Slovník cizích slov i SNČ – Slovník nespisovné češtiny.



Tab. 1. Nazwy związane z działalnością człowieka

Na zwa oso by

Slovník
současné

češtiny 2011

(SSoČ)

Slovník
spisovné

češtiny pro
školu a

veřejnost 2013
(2003)

(SSpČ)

Slovník cizích
slov 2002

(SCS)

Slovník
nespisovné

češtiny 2006

(SNČ)

akcionář + +

bavič +

bo dy gu ard + + (za pis: 
bo dy gard) +

bro ker +

ce le bri ta5 + +

civilkář +

čepičář +

da va j ka +

de aler + + +

designér + +

do kto rand + +

dydžej +

emi tent +

farmář + +

guvernér + + +

ha c ker + + (też: hekr)

kancléř +

kurýr + +

makléř + + +

ma nažer + + +

mi nistr + + +

moderátor + + +

om bu d s man + + +

pa pa raz zo + je dy nie fo r ma
pa pa raz zi

pa ra me dik +

pre zi dent + + +

promotér +

přednosta + +

přepážkářka +

převaděč + +

rosnička +

senátor + + +

spíkr + +

sty li sta + + +

tatér +

vicepremiér +

vi ce pre zi dent + +

vizážista +

zprávář +

Wśród 39 neo lo gi z mów – nazw związa nych z działal no ścią
człowie ka, któ rych re je stra cję zaob ser wo wa no cho ć by w jed nym
z czte rech ana li zo wa nych słow ni ków – 28 zy skało aktu a l nie cha ra kter 
sy ste mo wy. Są one no to wa ne w słow ni kach cze skie go ję zy ka lite ra c -
kie go: SSoČ lub SSpČ, a część z nich – w oby d wu. Do tej osta t niej
gru py na le ży 17 nazw: akcionář ‘akcjonariusz’, bo dy gu ard ‘osobisty
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5 Włączenie do grupy nazw związanych z działalnością człowieka rze czo w ni ka
rodzaju żeńskiego celebrita (pol. celebryta – rodzaj męski) wydaje się zasadne ze
względu na pewien stopień „za wo do wo ści” tej działalności, opartej na „byciu
znanym” i czerpaniu z tego korzyści majątkowych.



ochroniarz’, de aler ‘osoba prze pro wa dzająca trans akcje han d lo we za
pro wi zję, np. de aler sa mo cho do wy’, designér ‘osoba za j mująca się
wy stro jem wnętrz’, farmář ‘farmer, rolnik’, guvernér ‘wysoki urzęd -
nik cen tra l nej in sty tu cji bankowej’ (neo lo gizm semanty cz ny, zna cze -
nie pie r wo t ne ‘gubernator’), kurýr ‘pracownik fi r my ku rie r skiej, do -
sta r czającej prze syłki’ (neo logizm semanty cz ny6, zna cze nie pie r wo t -
ne ‘emisariusz’), makléř ‘makler’, ma naer ‘menedżer’, mi nistr ‘mi-
nister’, moderátor ‘prowadzi im pre zy, pro gra my ra dio we i TV, wy -
kwa lifi kowa ny konferansjer’, om bu d s man ‘czeski od po wied nik Rzecz-
ni ka Praw Oby wa te l skich, po wołane go w Cze chach po raz pierwszy
w 1999 roku’, pre zi dent ‘przewodniczący in sty tu cji, sto wa rzy sze nia;
prezes’ (neo lo gizm se man ty cz ny, zna cze nie pie r wo t ne ‘głowa pań-
stwa’), přednosta ‘naczelnik powiatowy’, převaděč ‘osoba nie le ga l -
nie prze pro wa dzająca przez granicę’ (neo lo gizm se man ty cz ny, zna -
czenie pie r wo t ne ‘urządze nie te ch ni cz ne: kon wer ter, przetwornik’),
senátor ‘członek senatu’, sty li sta ‘stylista’.

Ich sy ste mo wość po twier dzają ilu stra cje uży cia w te kstach, pub li -
ko wa ne w ČNK. Je dy nie fo r ma převaděč (ja ko na zwa oso by) cha ra -
kte ryzu je się skro mniejszą liczbą ilu stra cji – ty l ko w 5 zo stało wy ko -
rzy sta ne zna cze nie „oso ba prze pro wa dzająca nie le ga l nie przez gra ni -
cę”. ČNK po twier dza ta k że upo wsze ch nie nie fo r my bo dy gu ard (96
ilu stra cji) w od ró ż nie niu od upro sz czo nej fo r my bo dy gard (ty l ko
2 ilustra cje).

Kil ka nazw (9 z 28 re je stro wa nych w słow ni kach cze skie go ję zy ka 
lite ra c kie go) związa nych z działal no ścią człowie ka i od no to wa nych
w słow ni ku O. Ma r tin co vej ja ko neo lo gi z my, zo stało zare je stro wa -
nych do pie ro w SsoČ z 2011 ro ku: bavič ‘profesjonalny ko mik lub

wodzirej’, ce le bri ta ‘celebryta’, do kto rand ‘doktorant’, ha c ker ‘ha-
ker’, přepákářka ‘pracownica poczty’, rosnička ‘pogodynka’ (neo lo -
gizm se man ty cz ny, zna cze nie pie r wo t ne ‘żabka rzekotka’), tatér ’wy-
konawca ta tu a ży’, vicepremiér ‘wicepremier’, vizáista ‘wizażysta’.
Spo śród nich ČNK nie od no to wu je je dy nie na zwy přepákářka i pre -
zen tu je ty l ko jedną ilu stra cję te kstową dla na zwy tatér. Uży cie w tek-
stach po zo stałych nazw jest co naj mniej kil ku kro t ne (np. vizáista – 9).

Na le ży pod kre ślić, że dwie z ogó l nej li cz by 28 nazw od no to wa -
nych w któ rymś z ana li zo wa nych słow ni ków cze skie go ję zy ka lite ra c -
kie go, zo stały zare je stro wa ne w SSpČ (2013, re e dy cja zgod na z wy -
da niem z 2003 r.), jed nak nie od no to wu je ich SsoČ z 2011 r. Są to:
emi tent ‘osoba mająca upra w nie nia do emi to wa nia pa pie rów wa r to -
ściowych’ i vi ce pre zi dent ‘wiceprezydent fi r my, sto wa rzy sze nia, za-
kładu’. Po wszech ość ich wy stę po wa nia w te kstach jest jed nak po -
twier dzo na li cz ny mi ilu stra cja mi w ČNK: emi tent – 90, a wśród 971
ilu stra cji uży cia fo r my vic pe re zi dent, wy stę pują wie lo kro t nie połą-
czenia ty pu: vi ce pre zi dent fi r my; vi ce pre zi dent oddělení kreativního
programování; vi ce pre zi dent maso kom bi na tu.

Nie wielką gru pę nazw związa nych z działal no ścią człowie ka (5)
re je stru je wyłącz nie SNČ: civilkář ‘pracownik służ by cy wi l nej, który
od mó wił wy ko ny wa nia służ by wo j sko wej i „od pra co wu je” ją ja ko po-
moc w szpi ta lach, zakładach opie ki społecz nej itp.’7, čepičář ‘uliczny
sprze da w ca cza pek, szcze gó l nie sty li zo wa nych na rosyjskie’, da va j ka
‘prostytutka’, dydej ‘didżej’, zprávář ‘współtwó r ca wiadomości’.
Ich po to cz ny, nie li te ra cki cha ra kter po twier dza ČNK, pre zen tując za -
le d wie po jed nej ilu stra cji uży cia nazw civilkář i da va j ka oraz nie od -
no to wując wy stę po wa nia w te kstach ko le j nych nazw z tej gru py (če-
pičář, dydej, zprávář). 

Rów nież pięć nazw od no to wu je je dy nie cze ski słow nik wy ra zów
ob cych (SCS): bro ker (‘pośrednik, np. w sprze da ży mieszkań’), kan-
cléř (neo lo gizm se man ty cz ny – ‘osoba pro wadząca kan ce la rię pre zy -
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7 Możliwość takiego „od pra co wa nia” służby wojskowej pojawiła się jeszcze
w Czechosłowacji, w 1990 roku.

6 Niektóre z nazw osobowych będących neo logi z ma mi se man tycz ny mi można
również traktować jako przykład tzw. kalki se man ty cz nej, czyli zmiany se man ty cz -
nej uwa run ko wa nej wpływem wyrazu obcego, kiedy to „szata fo ne ty cz na –
podobna do szaty fonetycznej obcego leksemu lub też nie – pozostaje bez zmian,
natomiast treść se man ty cz na ulega mo dy fi ka cji” (Kleparski 2007, s. 122). Można
do nich zaliczyć choćby nazwę kurýr (fr. courier) lub prezident (ang. president
w znaczeniu: president of a company).



dencką’; zna cze nie per wo t ne – ‘wysoki urzęd nik pa ń stwo wy lub oso -
ba za j mująca się ad mi ni stracją i go spo darką, np. w szko le wyższej’),
pa pa raz zo ‘fotoreporter wy ko nujący zdję cia zna nych osób’, promotér
‘organizator im prez spo r towych, kon ce r tów itp.’, pa ra me dik ‘ratow-
nik medyczny’. Nie są one re je stro wa ne w po zo stałych słow ni kach,
jed nak ČNK nie od no to wu je uży cia w te kstach ję zy ka cze skie go je dy -
nie na zwy pa ra me dik. Czte ry po zo stałe zna j dują po twier dze nie wy -
ko rzy sta nia w cze skich te kstach, są za tem fo r ma mi po ten cjal ny mi,
mający mi szan se na upo wsze ch nie nie.

Re je stro wa na za rów no w SNČ, jak i w SCS na zwa spíkr ‘spiker,
oso ba pro wadząca pro gram, show, ka ba ret, kon cert itp.’, po mi mo bra -
ku re je stra cji w słow ni kach ję zy ka lite ra c kie go, zna j du je po twier dze -
nie wy stę po wa nia w cze skich te kstach w ČNK (9 ilu stra cji). Jest to za -
tem fo r ma, któ ra po ten cja l nie ma szan sę na sze r sze upo wsze ch nie nie.

Tab. 2. Charakterystyka człowieka

Na zwa oso by

Slovník
Současné

češtiny 2011

(SSoČ)

Slovník
Spisovné

češtiny pro
školu a

veřejnost 2013 
(2003)

(SSpČ)

Slovník cizích
slov 2002

(SCS)

Slovník
nespisovné

češtiny 2006

(SNČ)

azy lant + +

bar bie +

barbína +

be j va l ka +

bez do mo vec + +

depešák +

de si dent + + +

do mi na +

exot +

eu ro ske p tik +

exu lant + + +

fun da men tali sta + + +

gay + +

houmlesák +

cha ot +

kryp toko mu ni sta + +

lob bi sta +

mi grant +

na tu ri sta +

pa ko + + +

pankáč + + +

pa ra ly m pik +

pařan +

pen d ler + +

perníkář +

pohodář + +

po pu li sta +

punk + +

pun ker + +

raftař +

republikán + +

re sti tu ent +

se xi sta +

singl + +

skin + + + +

skin he ad + + +
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su per star +

surfař +

toxík +

ufo ske p tik +

úchyl +

útěkář +

vařič +

ve gan +

vozíčkář + + +

vy dražitel +

wor ko ho lik + +

wri ter +

Z 48 neo lo gi z mów – nazw cha ra kte ry zujących człowie ka – je dy -
nie 10 zo stało zare je stro wa nych w oby d wu słow ni kach cze skie go ję -
zy ka lite ra c kie go (SsoČ oraz SSpČ): bez do mo vec ‘bezdomny; uchodź-
ca’, de si dent ‘dysydent’, exu lant ‘emigrant’, fun da men tali sta ‘zwo-
lennik fundamentalizmu’, pankáč/pun ker ‘członek sub ku l tu ry punk’,
republikán ‘republikanin’, skin/skin he ad ‘przedstawiciel sub ku l tu ry
skinheadów’, vozíčkář ‘osoba nie pełno spra w na po ru szająca się na
wó z ku inwalidzkim’. Z tej gru py ČNK nie od no to wu je uży cia w tek-
stach je dy nie na zwy de si dent. 

Kole j ne 16 z gru py 48 nazw od no to wu je wyłącz nie SsoČ z 2011
ro ku: azy lant ‘osoba sta rająca się o azyl’, barbína ‘młoda uro dzi wa
dziewczyna’, exot ‘ktoś ró ż niący się od in nych, „dzi w ny”, mający nie-
konwe ncjo nal ne po mysły’, gay ‘homoseksualista’, lob bi sta ‘przed-
sta wi ciel, członek lobby’, pa ko ‘ktoś na iw ny, głupi’, pohodář ‘osoba
spo ko j na, zrównoważona’, po pu li sta ‘osoba głosząca hasła po pu li-
styczne’, punk ‘członek sub ku l tu ry punk’, raftař ‘osoba upra wiająca
ra f ting – spływ rze cz ny o ró ż nym sto p niu trudności’, se xi sta ‘sek-
sista’, singl ‘osoba żyjąca bez stałego pa r t ne ra, w pojedynkę’ (neo lo -

gizm se man ty cz ny, zna cze nie pie r wo t ne ‘płyta z jed nym lub dwo ma
utwo ra mi mu zy cz ny mi pro mujący mi za zwy czaj cały album’), su per -
star ‘bardzo po pu la r ny ar ty sta, naj czę ściej filmowy’, surfař ‘osoba
upra wiająca surfing’, ve gan ‘weganin’ wor ko ho lik ‘pracoholik’. Po -
twier dze nie po wszech ne go uży cia tych nazw sta no wią ilu stra cje te -
ksto we pub li ko wa ne na stro nach ČNK. Naj mniej ilu stra cji (7) po ja -
wia się przy na zwie ve gan. 

Tak jak wśród nazw związa nych z działal no ścią człowie ka, tak
i w gru pie 48 nazw sta no wiących je go cha ra kte ry stykę po ja wiły się
dwie fo r my, któ re zo stały zare je stro wa ne je sz cze w SSpČ, jed nak nie
od no to wu je ich SsoČ z 2011 ro ku: kryp toko mu ni sta (oso ba nie przy -
znająca się do swo ich komu ni sty cz nych in kli na cji) oraz vy draitel
(oso ba, któ ra zy skała coś na dro dze li cy ta cji). Pie r wsza z nich rze czy -
wi ście po ja wia się we współcze s nych te kstach je zy ka cze skie go rza d -
ko – ČNK od no to wu je ty l ko dwie ilu stra cje wy stę po wa nia, co mo że
świa d czyć o dez aktu ali za cji nie któ rych ele men tów cze skie go za so bu
le ksy kal ne go i mnie j szej po trze bie uży cia pe w nych nazw. Jed nak dla
dru giej z przy wołanych w tym mie j s cu form (vy draitel) ko r pus po da -
je 34 ilu stra cje.

13 z 48 nazw będących cha ra kte ry styką człowie ka jest re je stro wa -
na je dy nie przez Slovník nespisovné češtiny (SNČ): bar bie ‘młoda
uro dzi wa dziewczyna’, be j va l ka ‘była żona’, depešák ‘fan ze społu
Depe che Mode’, do mi na ‘kobieta grająca ro lę do mi ny w sado maso -
chi stycz nym akcie seksualnym’, houmlesák ‘bezdomny’, pařan ‘oso-
ba czę sto grająca w gry komputerowe’, perníkář ‘ktoś kto za ży wa me- 
tamfetaminę’ (neo lo gizm se man ty cz ny, zna cze nie pie r wo t ne ‘cukier-
nik spe cja li zujący się w wy ro bie pierników’), toxík ‘osoba odu rzająca
się sub stan cja mi toksycznymi’, ufo ske p tik ‘osoba, któ ra nie wierzy
w UFO’, úchyl ‘zboczeniec’, útěkář ‘uciekinier z wię zie nia lub do mu
poprawczego’, vařič ‘osoba pro du kująca na rko ty ki, go tująca per vi tin
– metamfetaminę’, pen d ler ‘osoba, która co dzien nie prze kra cza
w drodze do i z pra cy gra ni cę państwa’. Spo śród nich na stro nach ko r -
pu su (ČNK) nie od no to wa no ilu stra cji te ksto wej dla nazw bar bie (wy -
stę pu je ona ty l ko ja ko na zwa włas na Bar bie) i ufo ske p tik oraz brak
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ilu stra cji jed noz na cz nie po twier dzającej uży cie na zwy perníkář ja ko
okre śle nia oso by pro du kującej na rko ty ki. Bo ga tym ma te riałem ilu -
stra cy j nym jest na to miast po twier dzo ne uży cie na zwy úchyl – 46 ilu -
stra cji te ksto wych. Li cze b ność ilu stra cji uży cia ko le j nych nazw
przed sta wia się na stę pu ja co: útěkář – 23, pen d ler – 16, houmlesák –
14, pařan – 11, do mi na – nie wię cej niż 7 jed noz na cz nych ilu stra cji
(ho mo ni miczną do tej na zwy jest fo r ma do pełnia cza rze czo w ni ka do -
mi no – to ho do mi na), depešák – 6, vařič – 6 (np. vařič spe e du, vařič
per vi ti nu, l.m.: vařiči drog), toxík – 4, be j va l ka – 1 ilu stra cja. 

Wśród 48 nazw będących cha ra kte ry styką człowie ka, 7 zo stało
odno to wy wa nych wyłącz nie w Słow ni ku wy ra zów ob cych (SCS): eu -
ro ske p tik ‘osoba sce p ty cz nie od nosząca się do Unii Europejskiej’,
cha ot ‘ktoś, kto po wo du je cha os, nie porządek’, mi grant ‘imigrant,
uciekinier’, na tu ri sta ‘nudysta’, pa ra ly m pik ‘osoba nie pełno spra w na
ucze st nicząca w paraolimpiadzie’, re sti tu ent ‘osoba ubie gająca się
o zwrot majątku utra co ne go po 1948 roku’, wri ter ‘grafficiarz’. Dla
nazw eu ro ske p tik, mi grant, re sti tu ent mo ż na jed nak zna leźć ponad 30
ilu stra cji te ksto wych pub li ko wa nych w ČNK. Wy ko rzy sta nie w tek-
stach rze czo w ni ka na tu ri sta zo stało zi lu stro wa ne sie dmio kro t nie,
cha ot – 5, a wri ter (ja ko okre śle nie spe cja li sty od graf fi ti8) – 3. Je dy -
nie uży cia na zwy pa ra ly m pik nie zo stało po twier dzo ne żadną ilu -
stracją w ko r pu sie9.

Ogółem w wy bra nych czte rech słow ni kach z 438 neo lo gi z mów –
nazw osób zaob ser wo wa no re je stra cję 87. Z tej li cz by 56 nazw od no -
to wują słow ni ki cze skie go ję zy ka lite ra c kie go. Z po zo stałych 31
nazw, re je stro wa nych je dy nie w cze skim Słow ni ku wy ra zów ob cych
lub Słow ni ku cze skie go po to cz ne go ję zy ka nie lite rac kie go, 23 zna j du -
je po twier dze nie obe cno ści w cze skich te kstach po przez od no to wa nie
w Cze skim Ko r pu sie Na ro do wym. 

Od nosząc się do słów T. Smółko wej o oka zjo na l nym cha ra kte rze
nazw okre ślających człowie ka, mo ż na za tem stwier dzić, że w przy pa -
d ku ję zy ka cze skie go udział te go ty pu neo lo gi z mów w kształto wa niu
sy ste mu ję zy ka mo ż na uz nać za akty w ny i wy ra ź ny, a po ten cjał sy ste -
mo wy wie lu z nich wart jest da l szych ob se r wa cji.

Literatura

B a l o w s k i  M. (red.), 2005, Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji,
Racibórz.

K l e p a r s k i  G., 2007, Zmiana se man ty cz na przysłówka ‘dokładnie’: przykład kalki 
se man ty cz nej czy też przypadek elipsy kon te ksto wej, „Studia Anglica
Resoviensia 4” 47, s. 119–125.

S ę k o w s k a  E., 2004, Neologizmy słowotwórcze we współczesnej pol szczy ź nie
(wybrane tendencje), „Eslavística Com p lu ten se”, nr 4, s. 97–103.

S m ó ł k o w a  T., 2001, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków.
M a r t i n c o v á  O. (red.), 1998, Nová slova v češtině. Slovník neologizmů, Praha.

8 W ČNK nazwa writer jed no kro t nie występuje także w znaczeniu pisarz oraz
jako nazwa własna: Writer – edytor tekstu.

9 Zaob ser wo wa no natomiast 4 ilustracje potwierdzające występowanie tej nazwy
jako własnej, np. nazwy zespołu muzycznego Paralympik.

172171



Marie ČECHOVÁ

Praha

Věcné styly ve vzdělávání bohemistů- cizinců

Ke y words: fact sty le, bo he mist-fo re i g ners, cre a tion, re ce p tion, in ter pre ta tion of fa c -
tu al texts

Klíčová slo va: věcný styl, bohe mista -ci zi nec, tvor ba, příjem, in ter pre ta ce věcných
textů

Abs tract

In the higher stage of lin guis tic studies, including for eign ers, should occupy
a prominent place sub stan tive issues of factual styles, because the factual com mu -
niqué forms a major part of the pro fes sional activity of scientists, trans la tors, in ter -
pret ers and teachers. The study presents the ob jec tives, content, methods and forms of
activity in this dis ci pline based on the author’s ex pe ri ence with the teaching of for -
eign ers, most recently at the Institute of Czech Studies at the Faculty of Arts.

Ve vyšším stadiu ja zyk ovědného studia, a to i cizinců, by měla přední místo
zaujímat prob lema tika věcných stylů, neboť věcné komu nikáty tvoří převážnou část
pro fe sionální činnosti vědců, přek la datelů, tlu močníků a učitelů. Studie seznamuje
s cílem, obsahem, metodami a formami činností v této dis ci plíně na základě
autorčiných zkuše ností s touto výukou u cizinců, naposledy v Ústavu bo hemis tických
studií na Fi lo zofické fakultě UK.

Větši nová komu nikace mívá převáně věcný nebo/even tu elně
kontak tový charak ter, nere ali zuje se ve stylu uměleckém. Škola bez
uměleckého zaměření včetně vy soké by tak měla být zaměřena pře -
devším na zvlád nutí věcné komu nikace, proto povaujeme za po-
třebné věno vat se právě jí. V oboru stu dia bo hemis tiky by měla být
v cen tru po zor nosti, nebo  stu denti by si měli os vo jit tvorbu i příjem
věcných komu nikátů, a to i stu denti cizího původu. 

U stu dentů bo hemis tiky neče ského původu je zvláš  důleité, aby
ov ládli češt inu právě těchto komu ni kačních sfér, protoe v nich se bu -
dou pro fesně nejvíce reali zo vat, tudí je do jejich stu dijních pro gramů

začleněn kurs Věcné styly. Dis ci plína je určena pok ročilým stu dentům
na va zu jícího mag ister ského stu dia bo hemis tiky cizího, neče ského
původu, kteří ab sol vo vali bakalářský stu peň v oboru bo hemis tiky
nebo v něk terém z blízkých oborů, jeho ab sol vování jim umoňuje
pok račo vat ve vyšším stu diu bo hemis tiky. 

Vy cházíme pře devším ze zkuše nosti s touto výu kou v Ústavu bo -
hemis tických stu dií na Fi lo zofické fa kultě UK v posledních dvou le -
tech:

Dvouse mestrální kurs věcných stylů zařa zovaný do to hoto vyššího 
stupně stu dia plynule na va zuje na dis ci plíny bakalářského stu dia: sty-
lis tiku (obsahující i poučení o vari ant nosti češt iny) a cvičení z prak-
tické stylis tiky, ale i na dis ci plínu obec něji zaloenou, na teo re tické
pro blémy stu dia bo hemis tiky (zahr nu jící syn chronii a dia chronii,
lingvis tiku struk turní, funkční a kog ni tivní).

Vzhle dem k tomu, e do mag ister ského stu dia nastu pují i stu denti,
kteří ne ab sol vo vali tyto dis ci plíny, je nezbytné v první etapě nového
kursu od stupňo vat poadavky na ně kladené, aby pos tupně dostihli
své kolegy bakaláře- bohemisty. Sa mozřejmě by byla situace jed -
nodušší, kdyby vši chni byli bo hem isté, ale i tak by úroveň frekven -
tantů byla rozdílná, protoe kate dry/ústavy bo hemis tiky na různých
fa kultách mají svůj stu dijní pro gram, který se můe lišit a liší se od
jiných. Navíc k mag ister skému stu diu bo hemis tiky se nehlásí jen ab -
sol venti bakalářského stu dia v Če ské re pub lice, ale i bakaláři z bohe-
mis tických pra co viš  v různých zemích.

Cílem kursu věcné styly je zvládnout tvorbu běného věc ného ko-
mu nikátu, od borného popu lari začního, prak ticky i teo re ticky od bor-
ného, ad min is tra tiv ního a zpra vo dajského v jejich různých formách
a án rech/út varech, a po esej (jako styl i út var po hy bu jící se na
pomezí stylů věcných a stylu es tetického, s různým poměrem mezi ra -
cion ali tou a es tetičností). Dosa vadní praxe končící kurs po 1. se mestru 
zkouškou a po 2. se mestru zápočtem by bylo vhodnější obrátit a celý
cyk lus zak ončit zkouškou.

Na násle du jících stránkách při blííme právě v ča sopise „Bohemi-
styka”, věnu jící se češt ině i z hle diska potřeb a zájmů ciz inců, naše ak -
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tuální zkuše nosti z ve dení kursu věcných stylů, před pokládáme toti,
e těchto zkuše ností by bylo mono vyuít i jinde, včetně zah ra ničí.

Jako úvodní volíme témata Češt ina ne jen pro Čechy (prezen tace
s komentářem), Ko di fikace češt iny z poh ledu ciz inců (prezen tace
s výkladem) se zdůrazněním vztahu mezi sty lo vostí a spi sov ností
(jejich vzájemného ov livňování), nik oli jejich přímé závis losti.

Na počátku výuky se při pomínají zák ladní po jmy komu ni kační
a sty lot vorné fak tory a jejich vliv na vyznění komu nikátu; vy me zuje
se po jem věcný styl/věcné styly, jeho/jejich funkce, členění věcných
stylů a jejich vzájemné vztahy, pře sahy, průnik ová pásma, ho mo gen -
nost a het ero gen nost (nezáměrná i záměrná) pro jevu a v nich pouí-
vaných výra zových prostředků. Zák ladní me to dou v těchto tématech
je sa mo statné vstřícné stu dium od borné lit era tury (Současná stylis -
tika, komu ni kační/slo hové části učeb nice če ského ja zyka pro střední
školy) stu dované všemi, s pře dem stano venými úk oly a s následnými
otáz kami vyuču jícího, s jeho komentáři a do plňováním, s diskusemi,
v nich stu denti kla dou otázky, podávají náměty k de batám…

Prak tické čin nosti ve výuce spočívají v an alýze pro jevů věc ného
stylu, zvláště od borných, iden ti fikace jejich charak ter is tických rysů,
vyhledávání ne do statků a vad těchto textů, jejich úprav a oprav, vše se
zdůvodňováním, s věc nou ar gu men tací. K tomu mj. slouí texty, úryv-
ky z ivé komu ni kační praxe i ze stylis tických a komu ni kačních od-
dílů učeb nic a z ex cerpcí z věcných pro jevů (psaných i mlu vených,
veřejných i soukromých), poři zo vaných stu denty podle jejich vlastní
volby, a an alýza, prováděná nálezci, do plněná společným úsilím frek-
ven tantů a (je- li třeba) vyuču jícím. Tomu před chází ob jasnění smyslu
ex cerpční čin nosti, in strukce k jejímu provádění a před ve dení obsahu
ex cerpt a jejich pos tupu (na ukáz kách).

Zvládání (do plnění) zák ladních poznatků a kom pe tencí sty lis tic-
kých s pos ti hováním rysů přís lušných typů pro jevů ad min is tra tiv ních, 
zpra vo dajských a od borných pro jevů popisných, výkla dových a úva -
hových je do provázeno prezen tacemi (vyuívám mj. prezen tací před -
ve dených při svých přednáškách a re ferátech na kon fer encích a se-
minářích) témat výkla dových, např.: Posuny v řeči mod erátorů veřej-

no práv ních médií, Přesné vy jadřování při blinosti, a úva hových:
Úvahy po jmoslovné: jsme vrstev níci, současníci, stejná, nebo od lišná
gen er ace? Po jem gen er ace v lit erární vědě. 

S prezen tacemi ukázek jdou ruku v ruce pokusy stu dentů o sa mo -
stat nou tvorbu přís lušných typů komu nikátů, tedy ad min is tra tiv ních,
zpra vo dajských, popisných, výkla dových a úva hových. Pokusy jed -
not livců v prvním roce byly pře dem předány kadému členu semi-
náře, byl tedy vdy k dis pozici (před jeho předčítáním, an alýzou
a úpra vou) ostat ním, aby se mohli doma na práci v semináři při pravit.
Druhý rok to bylo i bez této předběné přípravy. Zku sili jsme i opačný
pos tup: stu dentský pokus před cházel učite lově prezentaci, a tak stu -
denti měli monost sle do vat shody a rozdíly mezi svým a před stave-
ným komu nikátem a svůj pokus dále zdok ona lo vat.

Něk terá témata vyvolávala ivý oh las, s násled nou, nebývalou
hloub kou zpra cování. K tak ovým náleely při porov návání verbální
a neverbální komu nikace pik to gramy u různých národů (ve vy brané
sféře); stu denti z Pol ska, Maďar ska, Ruska, Ukra jiny, An glie, Číny,
Ja pon ska překvapili důmyslnými sous tavami pik to gramů, porovná-
vali výstinost, průh led nost aj. vlast nosti pik to gramů z různých zemí.
Nejčastěji si vybírali do pravní značky a srov návali značky ze své
vlasti s těmi v Če sku, např. ukra jinští před stavili ori en tační značky při
olym piádě v Soči, jedna stu dentka, z An glie, se brala z různých zemí
(včetně ex otických) značky týkající se ori entace a iden ti fikace WC.
Vše bylo do provázeno komentáři autorů a diskusí ostat ních.

Do pro gramu byly zařa zovány i pro jevy mlu vené, a to i v jejich
kom bi naci s pro jevy psanými/tištěnými. Tak téma Obecná češt ina
v médiích mělo formu řízené diskuse s rozdělením so ciálních rolí mezi 
stu denty. K tématu se tak vy jadřo vala (imag inární) učitelka, novinář-
ka bulvárního tisku, starý pán… Po diskusních příspěvcích násle do -
vala de bata a závěr jednání se zápisem. 

Značný zájem vyvolávala volná témata na za daný út var/ánr, např. 
stu denti si volili: 

Tykání a vykání na střední a vysoké škole. Jak se cítí ab so l vent bo he mi sti ky, kdy
přijede stu do vat do Čech (a zná jen spi so v nou variantu češtiny).
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Frekven tanti kursu s chutí při jali úkol při pravit pro jekt, reali zo vat
a vy hod no tit in ter view na společně vy braný námět. Po delší diskusi
o tom, co by bylo vhodné takto zpra co vat, přišly na řadu úvahy o reali -
zo vatel nosti pro jektu z hle diska mod erátorů i z hle diska re spon dentů.
Nakonec jako reálný byl zvo len námět Jak přijímají Češi ciz ince
mluvícího če sky?

Mod erátoři se řídili in strukcemi k prove dení průz kumu a vyuívali 
seznamu při pra vených do tazů:

Máte zkušenosti s češtinou cizinců?
Jak poznáte cizince podle řeči? Co na ní oceňujete, co Vám na ní vadí?
Jaké problémy mají cizinci učící se češtinu? 
Proč se podle Vašeho názoru učí cizinci češtinu?
Co byste doporučili cizinci učícímu se češtinu?

Otázky byly jed notné (mohly však být do plněny dalšími), aby bylo 
mono vyvo dit nějaký (ale spoň poněkud) zobecňu jící závěr. Od -
povídal na ně vy braný vzorek re spon dentů z prostředí, v něm se stu -
denti po hy bují (pra co viště, střední škola, fa kulta, kolej…). (Od povědi 
neuvádíme, není smys lem to hoto příspěvku ana lyzo vat pos toje Čechů 
k ciz incům.)

Po seznámení s výsledky jed not livých mod erátorů násle do vala de -
bata se shrnutím zkuše ností z průz kumu a zápis z jednání.

Kadé téma, kadá komu ni kační čin nost byla uvo zována a pro-
vázena diskusí, do plňova nou výklady a dok lady, cvičením v jevech
patřících k probírané sty lové sféře, v kterých se vysky to valy vady
nebo si stu denti ne byli jisti jejich uíváním.

Řazení témat v semináři re spek to valo stu peň obtínosti zpra cování 
jistého typu pro jevu.

K jed noduchým, ale nor mov aným a pro uivatele češt iny nezbyt-
ným patří něk teré ad min is tra tivní formy, proto seminář zaměřil po zor -
nost na ádost a struk tu rovaný ivo topis (s jejich vy pra cováním). Tyto 
ad min is tra tivní út vary byly právě pro svou jed noduchou a stan dardi -
zova nou po dobu začleněny do počáteční fáze tvorby komu nikátů. 

K tvorbě od borného pro jevu neodmyslitelně patří bib lio grafie,
anotace, re sumé a rejstříky. Po seznámení s náleito stmi bib lio grafie

stu denti zpracovávali (s počátečními pro blémy je od lišit) ano taci
a resumé k jimi vy brané ča sopisecké studie. Poté násle do valy (takto
po sobě:) od borné pro jevy popisné, výkla dové a úva hové.

Do nejvyšší fáze byla zařazeny an alýza a pře pra cování textů hlá-
sících se k eseji, násle dované pokusy stu dentů o vlastní esej, jejich kri -
tika a úprava.

Obous tranné zkuše nosti, stu dent ské i učitel ské, mluví ve pro spěch
toho, aby se věcné styly staly ob li ga torní součástí mag ister ského stu -
dia češtinářů- cizinců (a ostatně by se to nemělo týkat jen stu dia ciz -
inců), protoe větši nová komu nikace má ráz věcný a kadý od borný
pra cov ník svou kvali fikaci os vědčuje právě zvlád nutím věcné komu -
nikace psané a mlu vené, veřejné i neveřejné. U mnohých bo hem istů-
-ciz inců pak text od borný, even tu elně zpra vo dajský (jeho tvorba a in -
ter pre tace) bude tvořit pod statu jejich pra covní náplně, pro jev vy ho to -
vo vaný v češt ině bu dou převádět do své mateřštiny, even tu elně nao -
pak.
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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

Milan HRDLIČKA

Praha

Někdo ver sus kdosi

Užití zájmen neurčitých je i díky jejich poměrně značné syn onymii velmi
zajímavé (srov. např. al ter na tivní způsob vy jádření důležito sti určité osoby Po zor, to
není jen tak někdo / leckdo! a četné další) a může svou pes trostí a séman tickou roz -
mani to stí činit ji no ja zyčným mluvčím ne malé potíže.

Vedle zák ladního rysu neurči to sti mo hou če ská neurčitá zájmena spo luvyt vářet
ce lou řadu dalších význa mových rysů. Může jít např. o lhos tejnost mluvčího nebo
o vyjádření libo vol nosti (Můžete to dát komuko liv = Dejte to, komu chcete, mně na
tom nezáleží; Napište tam coko liv = Napište tam, co uznáte za vhodné), dále o po -
dráždění, ex pre siv itu (Už je zase s čert víkým / bůh víkým! = Už je zase s neznámou
oso bou, ne souh lasím s tím, vadí mi to), o kvan ti ta tivní od stupňování počtu, resp.
množství (málokdo, sot vakdo = téměř nikdo, leckdo = poměrně velký počet, kdekdo =
téměř každý), o na voz ení ne formál nosti při před sta vování (Já sem nějakej / ňákej
Pro cházka), o značné či ne pa trné množství (Tam jsme se něco na cho dili!; Spadlo tam
prý něco dešťových kapek) nebo o vy jádření pes trého spek tra zahr nu jícího jak prvky
pozitivní, tak možná i nega tivní, pro blémové (Ve svém živ otě vyk onával vše li jaká po -
volání; V nočním pod niku se scházeli vše li jací lidé) apod.

Pokud jde o užití neurčitých zájmen, zmíníme ne vždy do statečně pop sané
případy konkurence zájmen někdo a kdosi a potažmo rovněž analogické dvo jice něco
– cosi, nějaký – jakýsi, něk terý – kterýsi.

Je známou skutečností, že tvary se sufixem -si mo hou vy jadřo vat „před stíra nou
neurči tost”, tedy případy, kdy mluvčí zná iden titu osoby, o níž je řeč, nepokládá
ovšem z nejrůznějších důvodů za nutné být konkrétní (Kdosi mi to před časem věno -
val) a od svých paralel s pre fixem ně- se liší jed nak sty lovým zabar vením (jde
o výrazy knižnější po vahy)1, jed nak menší čet ností výskytu. Ob vykle se ale za pomíná

na dva poměrně významné mo menty jejich řečové dis tribuce. Jde o tyto ok ol nosti
jejich užití v běžné komu nikaci:

1) Neurčitá zájmena s příponou -si nefigurují v otázce.
Můžeme se kupř. dotázat Je tu někdo?, niko liv však Je tu kdosi?, srov. i analogické
Měl u sebe něco? ver sus Měl u sebe cosi? apod.;

2) Zmiňovaných neurčitých zájmen se neužívá v budoucím čase.

Tuto skutečnost si jistě uvědomíme, podíváme- li se na výpovědi jako Ne bo jte se,
někdo tam na vás bude čekat oproti ne pravděpo dob nému Ne bo jte se, kdosi tam na vás
bude čekat atd.

Přestože se jedná o zcela zřejmou záležitost, ne vždy jsou dané skutečnosti v čes-
kých mluv nicích zachyceny. Bylo by proto vhodné na adekvát ním popisu užití růz-
ných řečových kom po nentů nadále pra co vat. 

Mi lan HRDLIČKA

Praha

Příte lové

Užijeme- li lexému přítel v čísle jed not ném, může jeho séman tika označo vat jak
osobu blíz kou, důvěrně známou1 (Můj dlouholetý přítel mi v těžké živ otní situaci ne-
zištně po mohl), tak (živ ot ního) part nera (Se svým současným příte lem se seznámila na 
loňské do vo lené).

K zajímavé situaci může ovšem do jít, má- li být užito daného po jme nování v no-
mi na tivu plurálu, event. i v dalších přímých i nepřímých pádech. Necháme- li stra nou
důvěrnější, resp. možné ma nipu la tivní řečnické oslovení většího kolek tivu ad resátů
(např. milí přátelé; vážení přátelé aj.), dochází totiž ke zúžení významu pouze na ony
naznačené blízké osoby (Naši společní přátelé nás poz vali na příští vík end na chatu),
a to pa trně z lo giky věci: je běžné, že má je di nec v našem civi li začním kon textu ob -
vykle více blízkých osob, určité přátel ské (ka marád ské) zázemí.

Vztažení zmiňované formy (přátelé) také na bývalé živ otní (in timní) part nery
není v komu nikaci dost dobře možné (srov. kupř. zavádějící výpověď typu Se svými
bývalými přáteli pře rušila jakéko liv styky), a to opět ze zřejmého důvodu, resp. z po-
h ledu etického, který zde jistě není třeba po drobně roz vádět.

180179

1 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Praha: Aca de mia 1998, s. 339) uvádí
následující definici: „1. kdo si s někým dobře rozumí a je mu příznivě nakloněn […], 2. sto u -
pe nec, příznivec […]”.

1 Upozorňujeme ovšem, že na jižní Moravě se běžně setkáme se spojeními typu No to bylo 
cosi! (= No to bylo něco výjimečného, pozoruhodného) a že v tamním dialektu plní roli seg-
mentu -koli(v) předpona bar- (barkdo, barco, barjaký; barkdy, bajak, barkde, barkam aj.).



Jak tedy v po dobných situacích, kdy jde o označení „mi nulých živ ot ních / in -
timních společníků”, v komu nikaci pos tu po vat2?

Současná řečová praxe tuto situaci řeší v nomi na tivu plurálu mimo jiné užitím
uzuálního tvaru příte lové (Její mi nulí příte lové byli vesměs atrak tivní a bo hatí), který
je – jak nám potvrdily dnešní pražské a plzeňské oborové bo hem istky – mezi mla dou
gen er ací poměrně běžně rozšířen. Pro blémem podle našeho názoru může být posta-
vení zmíněného tvaru mimo stan dard (což je ovšem v ne formální komu nikaci irele -
vantní) i neu jasněné (do po sud pa trně ne zcela ustálené) para digma uve deného novo-
t varu: řeklo by se např. Na své bývalé přítele nevz pomín ala v do brém; O svých
bývalých přítelích se nám nikdy nez mínila apod.?

Stoupenci domi nantní, resp. výlučné role úzu pro ko di fikaci spi sov ného ja zyka
pa trně jásají, my však spatřu jeme op timální komu ni kační řešení naznačené kauzy
v užití opisu, konkrétně v os vědčeném spo jení bývalí part neři.

Mi lan HRDLIČKA

Praha

Za pro mě výhod nou cenu

Kdyby někdo ještě před tak ovými třemi, čtyřmi de seti letími sdělil v ofi ciální
komu nikaci, lhos tejno, zda ve formě mlu vené či psané, že kupř. něco Kou pil za pro
něho výhod nou cenu (kdyby tedy ony pre pozice ku mu lo val, kdyby užil dvou
předložek násle du jících bez prostředně po sobě3), bylo by jeho vy jádření do za jista
pokládáno za zcela ne patřičné nebo ale spoň za stylis ticky (for mu lačně) velmi neo -
bratné. Snad jediné, co bylo tehdy v tomto směru ofi ciálně tole rováno a trpěno, byla
„Šmi lau erova” mod litba za v Pánu zemřelé. To, co se souvýskytu dvou pre pozic týče,
bylo v zásadě vše4…

Leč ja zyk ový vývoj nezas tavíš … Ani dom lu vami a zákazy, ani do po ručeními či
nařízeními, ani os větou, o hrubé síle, nát laku a sank cích nem luvě. A to je dobře, tak to
asi má být … Při pomínám v této sou vis losti slavný výrok Mathe siův: 

Cesta českého purismu za posledních 80 let je vroubena hroby příkazů a zákazů, které
jazyková prakse zašlápla (Ma t he sius 1932, s. 20).

Ať se to někomu líbí, či niko liv, zmiňovaný jev – tedy ona těsná ko ex is tence pre -
pozic – nabírá u nás v něko lika málo dekádách na neuvěřitelné síle a dy namice (srov.
vy jádření jako Přespal v pro něho nez vyklých podmínkách; Vzpomněli si i na v té době 
ne moc ného ka maráda atd.) a nezas taví ji ani po horšené poh ledy části bo hemis tické
obce, dok once ani přímé, pur is ticky laděné ataky něk terých z nich (srov. Jamkovo:
Jak je možné, že se po dobný nesmysl šíří tak vytrvale?, Ja mek 1998, s. 163).

Od pověď na Jam kův do taz hle dejme v sa motné pod statě předložek a v jejich
řečovém fun gování, ale rovněž v půso bení ak tuálního vět ného členění, na které pou -
ka zuje S. Ma chová (2000). Předložky se totiž – společně se spo jkami (a sa mozřejmě
s pádovými kon covkami jmen) – podílejí na vy jadřování vztahů mezi slovy v če ské
výpovědi; pre pozice a kon jukce tedy mají v tomto smyslu k sobě velmi blízko.
Postavení dvou spo jek vedle sebe, z nichž každá může při po jo vat ji nou větu3, bývá (a
bývalo) v češt ině naprosto běžné („Nezate le fono val, protože kdyby to udělal, prozra -
dil by se”, S. Ma chová, 2000, s. 33).

Teď se v ob dobné situaci o slovo hlásí (a dlužno do dat, že plným právem) i naše
předložky: S. Ma chová (tamtéž) to vidí násle dovně: 

Tlak, který na slo vo s led české věty vykonává aktuální členění výpovědi (centrum rématu je 
při objektivním slo vo s le du zpra vi d la posledním slovem výpovědi), mohl způsobit, že i bohatě
rozvitý shodný příslastek, který není centrem rématu, se začal masivně ob je vo vat před
dominujícím sub stan ti vem. […] A je-li dominující sub stan ti vum v předložkovém pádě, je pak
cesta k výskytu dvou předložek vedle sebe otevřena. 

Větši nou se tedy jedná o u nás (všímáte si?) stále čet nější způsob vy jádření an te -
ponovaného roz vi tého přív lastku předložkové sub stan tivní fráze.

O vy mezení nejčastěji se vyskytu jících séman tických tříd ve výpovědích obsa hu -
jících souvýskyt pre pozic se poku sila J. Pan evová (2003), v SYN 2000 našla 467 rele -
vant ních případů. Do spěla k závěru, že jsou jimi přís lovečné určení rozdílu s typickou 
předložkou o+Ak (Řešila spor s o pět let starším mužem) a přís lovečné určení
normy/měřítka s příznačnou pre pozicí podle+G (Neza pomenu na podle mého názoru
skvělou in scenaci).
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5 Nemusí to ovšem být nutně podmínkou, viz souvýskyt spojek typu až když, už když, ještě
když, vždycky když, a tak i když aj. Za nežádoucí naopak pokládám defektní (a v řečové praxi
dosti běžný) výskyt dvou „nesourodých” spojek: Když/Jestli bych (místo Kdybych) to koupil
atd. Ku mu lo vat lze ovšem i jiné slovní druhy, např. částice (vždyť přece, ba věru, dokonce i)
nebo ci tos lo v ce (bum bác, hehehe, ajajaj) atd. 

2  Srov. do určité míry ana lo gic kou situaci s tvary no mi na ti vu plurálu manželé (daná forma 
označuje jednak ženaté muže, jednak manželský pár) versus manželové (označení pouze pro
ženaté muže).

3 Mám zde na mysli pouze „hromadění” dvou vedle sebe stojících předložek, z nichž každá je 
součástí jiné předložkové fráze, nikoliv souvýskyt dvou (tří, popř. i více) prepozic souřadně
spojených spojkou nebo interpunkčním znaménkem (Hádali se před, na i po výletě).

4 Bylo by zajímavé zjistit, jak letitá jsou dodnes užívaná kolokviální spojení jako říkat
si/koledovat si vo přes (vopřes) hubu/vo přes (vopřes) držku.



R. No votná (2011), která v SYN 2010 pra co vala s 842 dok lady, zkou mala
význam druhé pre pozice z jejich souvýskytu. Po dro bila séman tickému rozboru 10
nejčastějších kom binací předložek, z nichž se na oné druhé pozici ob jevo vala pre -
pozice o, pro, v a do. Vys le do vala, že se pre pozice o+Ak užívá při srov nání (Počítal
s o den delší vari an tou), pro+Ak se vyskytuje ve významu „něco se děje pro někoho
v příznivé / nepříznivé situaci” (Pracuje s pro něj nes rozu mitelnými sym boly), v+L
uvozuje ča sová a místní určení (Nara zil na v Če sku nevídanou překážku) a konečně
do+G slouží k vy jádření tem porálních významů a k for mu laci něk terých frazémů (do
očí bijící, do nebe volající).

Na zák ladě těchto poznatků R. No votná (2011, s. 6) vyvozuje, že je význam druhé 
pre pozice do značné míry omezen (čás tečně pře durčen) a že se jejich dis tribuce týká
pouze urči tého ok ruhu témat.

Z. Komrsková (2013) ve zdařilé diplo mové práci zkoumá danou prob lema tiku na
pub li cis tických tex tech a v SYN 2009PUB nalézá 7234 (!) výskytů ku mu lace pri-
márních pre pozic… Nejpočet nější zas toupení má přís lovečné určení (6997 případů),
a to pře devším s významem srov nání, lo ka li zace, zře tele a tem po ral ity.

Jisté je jedno: nebude pokládáno za šťastné (a za žádoucí) opako vat tutéž před-
ložku (Mlu vili o o pět let starším bra trovi; Dívali se na na židli sedící babičku) či
užívat po sobě jdoucí předložky ryze kon so nan tické, které výrazně znes nadňují ply-
nulou výslov nost (Je to je den z nejlepších z v Če sku vyráběných výrobků). Na druhou
stranu je třeba zdůraznit, že výrazné pro cento ro dilých mluvčích nemá s porozumě-
ním žádné potíže a že po dobná vy jádření (viz výše) považují (a to v komu nikaci mlu -
vené i psané) za zcela při rozená.

V sou vis losti se souvýskytem českých předložek je možné zmínit i poměrně
velmi vzácné případy jejich splynutí (skládání): např. Je zez Plzně (Z. Hlubinková,
2012). Tak ové případy jsou dobře známé např. ze slovenšt iny (zponad, zpomedzi aj.),
kde jsou složené předložkové výrazy velmi frekven tované. V našem prostředí (jde ze- 
jména o vazby s pod stat nými jmény v míst ních určeních) se při pomínají jen nepříliš
užívané spi sovné pre pozice zpod+G (Vyn dal dopis zpod sešitu) a zpoza+G (Vyk oukl
na nás zpoza stolu) i další případy, nejčastěji nářečního původu (nejvíce z Va lašska):
po pod, zpo pod, ponad, zeza aj.

Za nářeční je považován i případ již zmíněné složené předložky zez+G, přičemž
se rozdíl mezi ní a mezi „nesloženou” předložkou primární z+G (zna me nající „smě-
řování z pros toru”) spatřuje ve „směřování děje zev nitř něčeho nebo z nějakého pros -
torového výcho diska” (Z. Hlubinková, 2012, s. 55).

Něk teří mnou dotázaní Plzeňané (resp. malý vzorek kan torek z tamních základ-
ních škol) hle dají původ vy jádření s posměšným (škád livým) náde chem zez Plzně
v tom, že se v Plzni (a v jejím blíz kém ok olí) ho jně říká místo shora a zdola také zez -
hora a zezdola aj., a pa trně odtud se „re dun dantní” ze analogicky pře neslo i na původ-
ní předložku z+G.

Jistě není třeba zdůrazňo vat, že bude nanejvýš zajímavé po zo ro vat další vývoj
v oblasti užívání českých předložek, které nám v bu doucnu možná při praví ještě ne -
jedno překvap ení. 
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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

Petr Auer, Ja zyk ová in terakce. Přek lad Jiří Nekvapil a kol.
Nak la datel ství Lidové noviny, Praha 2014, 305 s. 

ISBN 978–80–7422–26–9.

Ko le ktiv překladatelů vedený Jiřím Ne k va pi lem v rámci sociolingvistické edi ce
Nakladatelství Lidových no vin do češtiny ne je nom přeložil, ale s ohle dem na kon text
českého pragmalingvistického výzkumu také do plnil a ad ap to val mo no gra fii ně-
meckého lin g vi sty a psy cho lo ga Pe tra Au e ra Jazyková in ter akce. Celý text sestává
z dva ad va ce ti ka pi tol, v nichž jsou představeny autorské oso b no sti řazené dnes již ke
klasikům te o rie jazykového jednání. Au tor práce zde základní pro ble ma ti ku analýzy
jazykové in ter akce osvětluje na základě zavedení a důkladného představení klíčových 
pojmů, jež jsou s jednotlivými oso b no st mi tradičně spojovány. 

Ten to autorský i překladatelský počin pokládáme za mimořádně přínosný a uži-
tečný zejména pro to, že v současné době si ce na jedné straně zaznamenáváme me zi
stu den ty značný zájem o pra gma ti c ky orientovaný lingvistický výzkum, na druhé
straně se ale uka zu je, že nejvýznamnější práce, te o rie a kon ce pce z obo ru již nezřídka
zlidověly na to lik, že stu den ti je znají po uze „z do sle chu”, a pod po j mem pra gma ti ka
se pro ně slo vy au to ra: 

[...] skrývá povrchní lin g vi sti ka mluvních aktů, obohacená o zlomky zpopularizované kon-
verzační analýzy a o komunikační modely, u nichž si nikdo neklade otázku, zda jsou použitelné
(Auer 2014, s. 9–10). 

Stru ktu ra jednotlivých ka pi tol, v nichž se po stu pu je od au to ra k je ho dílu a v nichž 
je vždy akcentován je den klíčový po jem, se jeví ja ko ve l mi vhodně zvolená zejména
vzhle dem k to mu, že současná pra gma ti c ky orientovaná lin g vi sti ka vyrůstá z různo-
rodých a poměrně nekompatibilních teorií. V kni ze jsou tak v samostatných ka pi to-
lách představeny oso b no sti spojené s jednotlivými li nie mi výzkumu jazykové in ter -
akce, a to např. s jazykovědně zaměřeným přístupem k te x tu (Karl Bühler, Émile Ben -
ve ni ste), se sémiotickými kon ce pce mi směřujícími k vytvoření komunikačních
modelů (Cla u de E. Schan non) ne bo s teorií mluvních aktů (John L. Au stin, John
R. Se a r le) pro po je nou s konverzační analýzou, teorií řečového jednání a pojetím tváře 
(Her bert P. Gri ce, Max We ber, Ha r vey Sacks, Er ving Gof f man). Ten den ce přinést
ucelený a kompletní přehled po základním spe ktru pragmalingvistických témat
dokládají i ka pi to ly věnované literárněteoretickým a kulturněsémiotickým teoriím

(Mi cha il M. Ba ch tin, Mi chel Fo u ca ult) ne bo novějším antropologickým tématům
(Dell Hy mes, Pier re Bo ur dieu), a P. Au e ro vi se tak daří sy ste mati c ky a promyšleně
představit všechny významné ob la sti lingvistického výzkumu, v nichž je po zo r nost
věnována fungování ja zy ka v sociální in ter akci.

Úvodní ka pi to ly jsou věnovány prvním pokusům o vytvoření komunikačního
mo de lu ja zy ka a jazykových funkcí. Au tor do sku pi ny „průkopníků” komunikačního
pojetí lingvistického výzkumu řadí na prvním místě C. E. Shan no na a je ho mate mati -
c kou te o rii ko mu ni ka ce. P. Au er si je pochopitelně vědom všech ri zik, která by s se bou 
přinesla ap li ka ce to ho to mo de lu, jenž „se podobá spíše schématu elektrického za po-
jení” (Au er 20144, s. 17), na běžné komunikační akti vi ty, je ho zna lost je ale limitující
pro další výzkum jazykové in ter akce už pro to, že se vůči to mu to pojetí ko mu ni ka ce
více či méně kri ti c ky vymezují všichni další lingvisté orientovaní na ja zy ko vou in ter -
akci. Podobně zásadní je pro zkoumání ja zy ka a ko mu ni ka ce i (ne)zna lost „nástrojo-
vého” mo de lu ja zy ka K. Bühlera. Ten to rakouský psy cho log vy bu do val vlastní kon -
ce pci jazykových funkcí na sémiotickém základě, jazykový znak se mu te dy stává
východiskem a je ho třem dimenzím přiřazuje odpovídající jazykové fun kce s adek-
vátním repertoárem výrazových prostředků. P. Au er věnuje značnou po zo r nost kri tic-
kému zhodnocení Bühlerova po ku su o propojení schématu jazykového zna ku s odliš-
nými ob la st mi řečového jednání a tzv. ukazovacím a symbolickým po lem a poměrně
jasně uka zu je na všechny li mi ty, které z to ho to propojení vyplývají. Syntézu obou
přístupů, jak komunikačního, tak i znakového, pak představuje práce R. Ja ko b so na.
Fun kce jazykového zna ku to tiž ten to au tor od vo zu je právě z probíhajícího ko mu ni-
kačního aktu a P. Au er je ne je nom detailněji představuje, ale vždy se snaží vy me zit je -
jich místo v systému stávajících i navazujících komunikačních modelů. Čtveřici
úvodních ka pi tol uzavírá představení te o rie meta komu ni ka ce P. Wat z la wi cka. Je ho
zařazení do této sku pi ny je navýsost logické, ne boť ačkoli je právě ten to au tor výrazně 
ovlivněn zejména psychoterapeutickými po stu py a je ho pojetí je značně be ha vio ri -
stické (P. Wa t z la wick např. nerozlišuje me zi chováním a jednáním), na va zu je jak na
Schannonův komunikační mo del, který se mu daří obo ha ti ti o aspekt zpětnovazeb-
ného působení přijímatele na vysílatele, tak na Bühlerovo pojetí reprezentační a ex-
presivní, resp. apelové komunikační fun kce. P. Wa t z la wick věnuje značnou po zo r nost 
právě vztahové di men zi ko mu ni ka ce, ne boť právě ta předurčuje adekvátní dekódová-
ní obsahové složky výpovědi. Rozlišením „digitálních” (te dy obsahových) a „ana lo -
gových” (te dy spíše vztahových) znaků se tak P. Wa t z la wick za po ju je do li nie autorů
hledajících pod sta tu přenosu in fo r ma ce, mno hem výrazněji je ale u něj akcentována
metakomunikační složka výpovědi, díky níž ne l ze úplné pochopení komunikovaného 
sdělení ome zit po uze na adekvátní in ter pre ta ci jednotlivých slov, ale je k ní třeba při-
řadit i odpovídající zna lost vztahového pozadí aktuální in ter akce. Přechod od autorů
„komunikačních modelů” k autorům „fi lo zo fie ja zy ka” ve struktuře práce představuje 
ka pi to la věnovaná E. Ben ve ni sto vi, au to ro vi, jenž se z kon te x tu francouzské lin g vi sti -
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ky vymyká sna hou o překonání mezí strukturalistické kon ce pce. Novátorství je ho
přístupu je především v přehodnocení fun kce deiktických prostředků v promluvě a ve
vytvoření „lin g vi sti ky výpovědi” směřující zejména k dialogické podstatě výpověd-
ních rámců. Díky to mu se to mu to au to ro vi daří rozšířit zájem lin g vi sti ky i o te o rii ja -
zykového jednání a zejména o te o rii jazykového kon te x tu (právě akcentací úlohy
deiktických prostředků). 

Výraznou li nii pra gma ti c ky orientované lin g vi sti ky představují práce „filozofů
ja zy ka” L. Witt gen ste i na, J. L. Au sti na, J. R. Se a r la a H. P. Gri ce. Hi sto ri c ky prvním
au to rem, který se ve své práci zaměřil na fi lo zo fii běžného ja zy ka, byl L. Wit t gen ste -
in. V samostatné ka pi to le jsou představena základní východiska i te ze jak Traktátu,
tak Filozofických zkoumání a po zo r nost je věnována zejména konstituování významů 
jazykových jed no tek v komunikační in ter akci. Provázanost Witt gen stei no va pojetí
jazykových her s Au sti no vou teorií mluvních aktů se kon sti tuo va la až zpětně, byl to
ale právě Au stin, díky ko mu se otázky jazykového jednání sta ly respektovaným
tématem lin g vi sti ky i fi lo zo fie ja zy ka. Dnes již no to ri c ky známé a mnohokrát (často
ve l mi kri ti c ky) komentované pojetí jazykového významu, jenž nemůže být zužován
po uze na přiřazení pravdivostních hod not, stálo u zro du odlišení tzv. performativních
a konstativních výpovědí. J. L. Au stin věnoval ve svých přednáškách pro stor ne je nom 
pregnantnímu odlišení těchto výpovědních typů, ale také sy ste mati za ci nezdarů
a selhání, jež mo hou vést k neúspěchu právě performativních výpovědí; precizně také
propracovává oko l no sti, kdy je pronesení určitého ty pu per for ma ti vy realizováno
pomocí ilokučního slo ve sa či jiným způsobem (např. díky intonačnímu ztvárnění
výpovědi). Právě pro ble ma ti ce ilokučních slo ves je v ka pi to le věnována značná po zo -
r nost a P. Au er tu to ob last výzkumu funkčně rozšiřuje i na po stižení úměry me zi
užitím ilokučního slo ve sa konvencionalizovaným pro určitý typ výpovědního aktu
a je ho pregnantností a jednoznačností, a úměry me zi absencí to ho to slo ve sa a ná-
slednou vágností a interpretační volností konkrétní výpovědi. J. R. Se a r le na Au sti no -
vu kon ce pci navázal, přistoupil k ní ale ve l mi kri ti c ky a své pojetí mluvních aktů jed -
nak „očišťuje” od perlokučního aktu, třetí fáze mluvního jednání, jež je již plně v ko -
m pe ten ci adresáta, jed nak odmítá Austinův požada vek spo jit kla si fi ka ci mluvních
aktů s vytvořením repertoáru odpovídajících ilokučních slo ves. Díky to mu Se a r le
vytváří kla si fi ka ci mluvních aktů, která je univerzální a nezávislá na slovní zásobě
jednotlivých jazyků. H. P. Gri ce přesunuje zájem lin g vi sti ky do ob la sti výzkumu pra -
vi del každodenní ko mu ni ka ce. Velkým přínosem Au e ro vy in ter pre ta ce jsou v případě 
Gri ce o vy kon ce pce poměrně provokativní otázky směřující k po stižení „interpretační
odpovědnosti” po da va te le a adresáta výpovědi. Význam a in ter pre ta ce jsou zde vzta -
hovány mi mo jiné i k exi sten ci tzv. im p li ka tur, a to jak konverzačních, tak i kon ven-
čních, a P. Au er v této ka pi to le přemýšlí o apli kova tel no sti požadavků definovaných
Gri cem ja ko čtveřice tzv. konverzačních ma xim na každodenní ko mu ni ka ci.

Sociologickému aspe ktu stu dia ja zy ka jsou věnovány čtyři další ka pi to ly. Ústřed-
ním po j mem kon ce pce M. We be ra je jednání. Celkový smysl výpovědi je v je ho pojetí 
v propojení tzv. objektivního smy s lu, te dy smy s lu interpretovaného nezávisle na jed -
najících osobách a současně také osvobozeného od subjektivního pro ce su porozumě-
ní, a smy s lu subjektivního, pro je hož plné pochopení je třeba znát všechny další ele -
men ty spoluutvářející komunikační kon text. Te pr ve ta to zna lost komunikantům
umožní plně po cho pit ko m p lex jazykového jednání a We be ro vi se z po zic so cio lo gie
daří ter mino logi c ky odlišit prosté chování od sociálního jednání. Porozuměním We -
ber nazývá až uchopení celkového smy s lu. Význam se te dy ve Weberově kon ce pci
utváří skrze jednající oso bu a jde de fa c to o subjektivní smysl míněný právě aktivním
účastníkem ko mu ni ka ce. P. Au er na práci M. We be ra oceňuje zejména je ho zásluhu
na obrácení po zo r no sti od teoretických konstruktů ke konkrétnímu jednajícímu sub -
jektu, současně ale kri ti c ky hodnotí zúžení We be ro va zájmu na jednání, jež mají
účelovou a racionální pod sta tu. We be ro vo pojetí „míněného smy s lu” rozvíjí ve své te -
o rii každodenních typizací A. Schütz. Svého předchůdce A. Schütz překonává zejmé-
na v tom, že se mu daří opu stit výrazně individuálně zaměřenou per spe kti vu a smysl
jednání najít v ty pi za ci každo de nno sti. Je di nec se v je ho pojetí stává součástí spo le-
čenství vnějšího světa, jenž je ostatními in di vi dui reflektován a zpracováván ob dob-
ně; ačkoli vlastní vědomí a vědomí ostatních ne mo hou být zce la identická, je třeba
pra co vat s určitými idea li za ce mi, díky nimž lze sociální fa kto ry vnímat ja ko ob je ktiv-
ně platné. Kon cept každo de nno sti je pochopitelně determinován existencí společného 
jazykového kó du, je hož porozumění vyplývá z každodenního používání; sociální
vztahy se te dy konstituují zejména díky zkušenosti, jsou opakovatelné a je jich pod sta -
tou je sdílení v rámci idealizovaného sub je ktu MY. P. Au er vidí sla bi nu Schützovy
konce pce v opomíjení kontextualizačních funkcí ja zy ka. Podobně ja ko A. Schütz
i H. Ga r fin kel posouvá vědomí a in ter pre ta ci významů do ro vi ny sociálně objektivní
skutečnosti. Ga r fin kel z po zic etno meto do lo gie spo ju je pochopení smy s lu s in ter pre -
tací indexů a indexikálních výrazů (deiktických prostředků plně srozumitelných po -
uze na pozadí konkrétní komunikační si tu a ce). Postavení a hodnocení indexikálních
výrazů v lin g vi sti ce je ale sporné a často jsou odsunovány po uze do ro le „chudých pří- 
buzných” zodpovědných za vágnost a ne do ko na lost jazykového vyjádření. Druhým
zásadním po j mem Gar fin ke lo vy kon ce pce se tak ve d le indexikálnosti stává re fle xi v -
nost, díky níž je již ve výpovědi samotné ob saženo vodítko, jak by měla být in ter pre -
tována (a to i „na vzdo ry” přítomnosti vágních indexikálních výrazů) bez dalšího
vysvětlování ze stra ny po da va te le. Gar fin ke lo va me to da je radikálně kon stru kti vi stic- 
ká v tom, že smysl jednání je pod le ní konstituován až ze so u hry jednotlivých způsobů 
chování a situací. Význam to ho to přístupu výrazně vzrostl až je ho aplikací v etno me -
to do logické konverzační analýze. V jejím rámci probíhá na materiálu každodenních
rozhovorů výzkum interakčního uskutečňování inter subje kti vi ty, a právě analýza
autentických rozhovorů uka zu je, že indexikálnost vyjádření není překážkou vzájem-
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ného porozumění. Správnost porozumění navrhují představitelé konverzační analýzy
prověřit adekvátností formulací reaktivních výpovědí komunikačního pa r t ne ra. Kon-
verzační analýza, prezentovaná zde zejména tvor bou H. Sa c kse, se pak ve l mi in ten -
zivně věnuje výzkumu právě těch sekvencí, v nichž ten to me cha ni z mus kon tro ly
probíhá. Každodenní roz ho vo ry jsou pak ilustrativním do kla dem to ho, že smysl
jednání se utváří interakčně (právě so u hrou pre zen ta ce in ten ce mluvčího a pre zen ta ce
její in ter pre ta ce příjemcem). Ve společnosti se pak mo hou usta lo vat komunikační
vzo r ce, jež mají pod obu rutinizovaných dialogických sekvencí, které se stávají více
méně závazné. Ústředním po j mem etno meto dolo gic ky orientované konverzační ana-
lýzy se tak stává právě sekvenčnost ja ko organizační fo r ma roz ho vo ru. K dalším vel-
kým tématům Sa c kso vy analýzy patří opra vy a pro ces střídání mluvčích. Sy ste ma tic-
ká práce s autentickým dia lo gem prezentovaná právě tvor bou H. Sa c kse uka zu je, že
ob last pa ro le (ne bo také per fo r man ce) není ani zda le ka tak nestrukturovaná a cha o-
tická, jak by mo hly naznačovat názory „tradiční” lin g vi sti ky. Ja ko nesmírně plodný se 
ukázal i vztah me zi ty pi za ce mi jazykových jednání a je jich zapojením do komunikač-
ního kon te x tu. Nesporným přínosem me to dy konverzační analýzy pro lin g vi sti ku by -
lo mi mo jiné využití technické do ku men ta ce komunikačních událostí. 

Samostatný blok pak tvoří další čtyři ka pi to ly věnované především morálnímu,
etickému či rituálnímu aspe ktu ko mu ni ka ce. Ústředním po j mem kon ce pce so cio lo ga
E. Gof f ma na je tvář. Je ho pojetí tváře ja ko pozitivní sociální hod no ty (spojované
v tradičním pojetí se slušností, úctou, re spe ktem, důstojností, hrdostí apod.) výrazně
ov li v ni lo další pragmalingvistický výzkum v celém euroamerickém pro sto ru. Gof f -
man se ve svých výzkumech zaměřuje především na to, jak si účastníci sociálních
interakcí mo hou za cho vat vlastní tvář a při tom totéž umožnit i svým komunikačním
partnerům a ve svém pojetí rozlišuje úctu a dobré způsoby, jež se mo hou v in ter akci
pro je vit v pozitivní i negativní formě; zachování tváře pak hodnotí ja ko předpoklad
to ho, aby se je di nec ve společnosti mohl cítit jistě a dobře. Součástí Goffmanových
výzkumů jsou i si tu a ce, kdy dochází k ohrožení tváře, a stra te gie, ji miž lze porušení
rovnováhy mini ma li zo vat. Ve společnosti se ustalují fo r my chování, jež Gof f man
označuje ja ko rituály tkvící v „každodenních po vin no stech společenského živo ta”
(Au er 2014, s. 145). Au er v této kon ce pci vidí propojení rituálů každo de nno sti s nábo- 
ženskými ce re mo nie mi, na místo objektů uctívání v těchto ceremoniích ale staví člo-
věka/self. Od tud pak také vyplývá silný morální rozměr Gof f ma no vy te o rie. E. Gof f -
man propracovává také ty po lo gii sociálních interakcí a „účastnických rolí”, jež v nich
obsazují mluvčí a posluchač. Jednoduchý mo del ko mu ni ka ce je tak dekonstruován
a může fun go vat i při po pi su komplexních situací, ve kterých např. dochází při pre -
zen ta ci výpovědí dalších osob, při přecházení mluvčího od jed no ho adresáta ke dru-
hému, při zapojení účastníků do vedlejších interakcí apod. (hodnocené Gof f ma nem
ja ko změny účastnických rolí). Silný důraz na pro ces kon tex tua liza ce je patrný z prací 
J. J. Gu m pe rze. Ten to au tor svým zamřením na pro zó dii, ry t mus, in to na ci, mluvní

tem po a hla si tost spojované s konkrétním, v daném společenství ritualizovaným ty -
pem výpovědi (jakým může být např. výzva re vi zo ra v tra m va ji k předložení platných
jízdních dokladů) rozšiřuje ling vi stic kou pro ble ma ti ku o další aspekt kulturně podmí- 
něných komunikačních spe ci fik. Význam sdílení kontextualizačních konvencí se to -
tiž uka zu je např. v případě komunikačních selhání (např. při mezikulturní ko mu ni ka -
ci, kdy účastníci ovládají ja zyk, ale nedokáží užívat a in ter pre to vat odpovídající kon -
textualizační vodítka). Jak upozorňuje P. Au er, dochází tím v kon te x tu Gu m pe rzo va
díla k překročení hra nic čistě lingvistického výzkumu, upozorňuje ale na kulturně
konvenční spe ci fi ka, je jichž zna lost může být pro průběh úspěšné a efektivní ko mu ni -
ka ce limitující. Na provázanost ko mu ni ka ce s kulturně podmíněným kon te x tem uka -
zu je ve svém pojetí komunikačních žánrů i T. Lu c k mann. Exi sten ce žánrů je opo d stat- 
něná i při stu diu sociální in ter akce, uka zu je se to tiž, že určité okru hy vědění jsou v da-
né společnosti tradovány v podobě formálně ustálených textů. Komunikační žánry te -
dy svou pod sta tou navazují na „tra di ci mluvení”, jež je plně interpretovatelná po uze
na pozadí situačního kon te x tu. Lu c k mann se vědomě vyhýbá tradičním definicím
žánru a v kon te x tu lingvistického výzkumu s ním pra cu je ja ko s předstrukturovaným
komplexním průběhem jednání, které vyrůstá z hi sto rie daného společenství a určitou
měrou je pro ně již závazné. Přínosem Au e ro va pojetí je zařazení Luc k man no vy em -
pi ri c ky a so cio logi c ky zaměřené te o rie komunikačních žánrů do širších souvislostí
a její srovnání např. s přístupem Le vin s na, Ehli cha a Re h be i na. Po jem komunikační-
ho žánru má ve l mi blízko k per fo r man ci D. Hy me se. Hy mes zkoumá úměru aktivního 
ovládání jistých typů žánrů a tzv. komunikační ko m pe ten ce. Scho p nost v kon te x tu
dané společnosti roz po znat a také aktivně pro du ko vat určitý typ komunikační akti vi ty 
přiměřeným způsobem je limitující pro do sažení určitého společenského sta tu su.
Komunikační ko m pe ten ci je možno vnímat ja ko třístupňový pro ces, ve kterém zdárně 
proběhne pro ces poznání, porozumění, konání a podání – te dy per fo r man ce. Per fo r -
man ci lze hod no tit na základě obecně přijatých standardů ja ko více či méně zdařilou
a její pragmatický úspěch je podmíněn zejména přiměřeností. Propojení per fo r man ce
s komunikačními žánry je te dy dáno zejména je jich formální ustáleností vyplývající
z tra dic. 

Poslední část kni hy je věnována autorům spojeným s kulturněsémiotickými te o -
rie mi, jež výrazněji ov li v ni ly další vývoj lingvistického bádání. Spojnicí me zi před-
chozími, do značné míry empiricko-komunikativně zaměřenými ka pi to la mi a ka pi to -
la mi orientovanými na kulturní a literární ko mu ni ka ci představuje část věnovaná
C. Gee r t zo vi. Ústředním po j mem kon ce pce to ho to an tro po lo ga je to tiž ku l tu ra vníma- 
ná zde ovšem šířeji ja ko kon text, v němž se prostupují všechny kontextově relevantní
fa kto ry, ja ko např. kon ste la ce účastníků, místo a čas ko mu ni ka ce ne bo komunikační
žánry. To, jak lidé mluví (ne bo jak by mlu vit měli) a jaké žánry k to mu mají k di spo zi -
ci, se to tiž v jednotlivých kulturách mění. Význam výzkumů kulturní an tro po lo gie
narůstá právě v případě interkulturní ko mu ni ka ce. Ge ertz se ve své práci zaměřuje na
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kri ti ku kognitivní an tro po lo gie a usi lu je o vytvoření „veřejného” po j mu ku l tu ry, která
je osvojitelná a je možné ji předávat. Ge ertz po uka zu je na skutečnost, že při setkání
lidí odlišných ku l tur nutně dochází k „selhání” interkulturní ko mu ni ka ce, ne boť
mluvčí si v sobě ne sou kulturně podmíněné povědomí o tom, co je správné a co je
špatné, po kud ale doj de ke zprostředkování vědění o jiné kultuře, je úspěšnost ko mu -
ni ka ce přeci je nom pravděpodobnější. Au e ro vy komentáře Gee r t zo va pojetí ku l tu ry
ovšem směřují k vyvracení všech základních předpokladů, na nichž je zbudována. Ke
Gee r t zo vu pojetí ku l tu ry má ve l mi blízko Vološinův po jem ide o lo gie. Je ho vnímání
ide o lo gie je moderní zejména v tom, že pro něj neznamená „nad sta v bu” společnosti
v marxistickém smy s lu, ale spíše jde o so u bor domněnek a předpokladů, které se při
ko mu ni ka ci sdílejí. V pra xi pak platí, že určitá společenská uskupení konkrétní zna ky
používají s ideologickým nábojem, který je pro da nou sociální sku pi nu specifický
a po sti hu je určité aspe kty skutečnosti. S určitými zna ky jsou pak spojovány ide olo -
gic ky podmíněné významy a znak se může různým společenským vrstvám je vit
různě. Vološinovo pojetí ja zy ka je výrazně dialogické (exi sten ce zna ku je možná te h -
dy, po kud si je din ci porozumí v dia lo gu) a materialistické, znak pro něj exi stu je ještě
před vědomím, je hož individuální pod obu pomáhá fo r mo vat. Tvor ba M. M. Ba ch ti na
je v této kni ze představena především prostřednictvím je ho ideologického pojetí žán-
rů a in ter tex tua lity. Žánr chápe ja ko diskurzní tra di ce, které omezují a předurčují užití
řeči. I Ba ch ti no vo pojetí žánrů je ideologické, ne boť do nich promítají společenské
změny (a svými proměnami na opak mo hou společenské změny ini cio vat). In ter tex -
tua lita po sti hu je jak vzta hy obecné po va hy, díky nimž lze začlenit konkrétní pro mlu -
vu k již existujícím promluvám stejného dru hu, v konkrétní rovině se pak pro mlu va
vzta hu je i k předpokládané odpovědi, jež za se zpětně ovlivňuje její konkrétní podo-
bu. Každý text tak od ka zu je k diskurzní tra di ci jak te ma ti c ky, tak formálně, současně
ale do něj zasahují i další „hla sy” osob, k nimž se re fe ru je a je jichž re a kce lze an ti ci po -
vat. Ba ch ti no va te o rie in ter tex tua lity měla značný vliv ne je nom v ob la sti lin g vi sti ky,
ale také v literárněvědné analýze. Podobně i kon ce pce di sku rzu M. Fou ca u l ta se
ukázala být no s nou jak pro lin g vi sti ku, tak pro literární vědu. Fo u ca ult se snažil najít
pra vi d la formování di sku rzu a určit „diskurzní pra kti ky”. Mluvčí je při pro du kci
sdělení „regulován”, komunikační jednání je předurčenou fo r mou a pra vide lno st mi
daného di sku rzu a mluvčí v je ho rámci může ob sa zo vat po uze některé ro le. V po sled-
ní ka pi to le je představeno Bo ur die o vo pojetí jazykového trhu. Jednání komunikují-
cích subjektů je podmiňováno je ho indi vidu ali tou a společenskými třídními tla ky
a me zi oběma vzniká napětí. Na sociálním po li, je muž na rovině ja zy ka odpovídá ja -
zykový trh, vznikají vzta hy me zi účastníky ko mu ni ka ce, kteří jsou při svém jednání
motivováni především eko no mi c ky, vi di nou zi sku (který může mít i sym bo lic kou di -
men zi) a každý ko mu ni kant je přitom vy ba ven různě, a to právě v závislosti na svém
sociálním původu, který jej na jazykovém trhu předem zvýhodňuje ne bo znevýhod-

ňuje. Komunikační ko m pe ten ce a ovládnutí ja zy ka se stávají kulturním kapitálem,
který zvyšuje šance určitých sociálních sku pin.

Většinu z ka pi tol zařazených P. Au e rem do této kni hy lze vnímat ja ko úvod do
díla jednotlivých autorů či ja ko vhled do je jich zásadních koncepcí a teorií, tvor bu
jiných autorů (ja ko např. M. We be ra, T. Lu c k man na, M. M. Ba ch ti na, M. Fou ca u l ta
ad.) je možné k te o rii jazykového jednání přiřadit spíše okrajově a je jich práce je
představena ja ko je den z dílčích aspektů spoluutvářejících celé spe ktrum pra gma ti c ky 
orientovaného lingvistického výzkumu. Výběr autorů stejně ja ko klíčových pojmů
byl pod le našeho názoru pro ve den ve l mi citlivě právě s ohle dem na potřebu ne vy ne -
chat žádnou zásadní a úhelnou te o rii jazykové in ter akce a při tom neo po me no ut ani
„okrajové” či „hraniční” kon ce pce přesahující tradiční lingvistický výzkum do ob la sti 
an tro po lo gie, so cio lo gie či literární vědy. 

Pozitivně je ovšem třeba oce nit zejména mimořádně zodpovědný a erudovaný
přístup ko le kti vu překladatelů Jiřího Ne k va pi la, Pe tra Ka der ky, Mar ka Ne ku ly, Víta
Do va li la, Ivo Va si l je va a Mariána Slo bo dy. Po uze odborně zdatným a v obo ru již
zkušeným autorům se to tiž mo hlo podařit ne je nom přeložit, ale také zre vi do vat, do -
plnit a novému adresátovi zpřístupnit původní text, který je v podstatě za ložen na in -
ter pre ta ci již existující „sekundární” li te ra tu ry. Kni ha tak není po uze překladem, ale
spíše adaptací výchozího originálu. Překlad Au e ro vy kni hy do češtiny může být
podnětný hned v několika směrech – největší přínos vidíme ve sna ze poukázat na
interdisciplinární provázanost jednotlivých teorií a koncepcí. Ve d le se be se ocitají
jména autorů, kteří obo ha ti li a rozšířili výzkum jazykové in ter akce o podněty
z dalších společenskovědních disciplín, jsou zde ale představeni i autoři, kteří v kon -
te x tu české pra gma ling visti ky nepatří k nejčastěji citovaným. Kni ha tak může sloužit
ja ko zdroj poučení o teoriích a metodách výzkumu jazykového jednání, současně ale
také může na po mo ci při zařazení jednotlivých autorů a je jich koncepcí do
kulturněhistorického kon te x tu. 

Jindřiška Svobodová, Olo mo uc

František Čermák, Proverbs: The ir Le xi cal and Se man tic
Fe a tu res, Bu r lington, Ve r mont: “Pro ver bium” in coope ra tion

with the In sti tu te of the Czech Na tio nal Co r pus, The Uni ve r si ty
of Ve r mont, 2014, 234 s. ISBN 978–0–9846456–1–9.

Pre zen to wa na pra ca składa się z 12 ar ty kułów po dzie lo nych na trzy czę ści, w któ -
rych Au tor przed sta wia trzy aspe kty włas nej kon ce pcji sy ste maty za cji i opi su przy-
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słów cze skich1. Inspi racją do opra co wa nia no wej kon ce pcji opi su przysłów była kon -
fron ta cja de fi ni cji pare miolo gi cz nych, włączo nych do ar ty kułów hasłowych w pra-
cach Ro na l da Ri de o u ta i Clif for da Wit tin ga pt. En glish Pro verbs Ex p la i ned (Lon don
1969) oraz Ju dy Pe a r sal la i Pa tri cka Han ksa, The New Ox ford Di c tio na ry of En glish
(Ox ford 1998). Ponad to takie po dej ście do ba dań nad przysłowia mi wy ni ka z fa ktu,
że wcze ś nie j sze pra ce te go ty pu (zwłasz cza XIX - wie cz ne, np. F. Čelakovskiego) sku -
piały się prze de wszy stkim na re je stro wa niu cze skich pa re mii i opi su ich zna cze nia
(sto so wa no za sadę tzw. po ję cia klu czo we go czy jądra), funkcja zaś i właści wa im sfe -
ra komu nika cy j na ni g dy nie były prio ry te tem pa re mio lo gów (i et no gra fów). Kwe stia
ta wy da je się tym bar dziej wa ż na, kie dy we źmie się pod uwa gę glot tody da kty kę, po -
nie waż oso ba (np. za gra ni cz ny stu dent) na by wająca ko m pe ten cję ję zy kową (i ko mu -
ni ka cyjną) dru gie go ję zy ka w pod rę cz ni kach do na uki ję zy ka ob ce go czę sto spo ty ka
się z przykłado wy mi przysłowia mi. Ich fun kcję mu si ob ja ś nić le ktor, po nie waż słow -
ni ki pare mio logi cz ne w tym mu nie po mogą. 

Część I (Ge ne ral Aspects of Pro verb Me a ning and Fun c tion, s. 9–90) za wie ra trzy 
ar ty kuły (Pro verbs: Lin gu i stic and Lexi co gra p hic Ap pro a ches ve r sus Et no gra p hic,
Lo gi cal, Ono ma sio logi cal and Ot her, s. 9– 24; What One Can Do with Pro verbs in
Text, s. 25–46; Fre qu ent Pro verbs and The ir Me a ning: A Pro po sal of a Lin gu i stic De -
scri p tion, s. 47–90) i jest po świę co na ogó l nym za gad nie niom. Au tor na wiązu je tu taj
do współcze s nych te o rii pare miolo gi cz nych Mat tie go Ku u siego2 i Gre go ri ja J. Per -
mja ko va3. Pun ktem wyj ścia jest założe nie, że przysłowia od wzo ro wują mądrość i do -
świa d cze nie ludu, post rze ga ne ja ko nor ma ty w ne w da nej (na ro do wej) społecz no ści.
Ten ro dzaj ma po wa nia włas ne go mi kro świa ta w przysłowiach dał pod sta wę pa re mio -
lo gom i et no gra fom do dość „lu ź ne go” wy dzie le nia pól te ma ty cz nych, w któ rych
przysłowia sta no wią owe nor ma ty w ne wska zów ki. Tym cza sem kla sy fi ka cje, za pro -
pono wa ne przez in ne dys cy p li ny na uko we, jak np. fi lo zo fię, nie mają za sto so wa nia
w języ koz na w czym opi sie przysłów cze skich. Au tor więc pro po nu je za sto so wa nie
po ję cia rdzeń i me tod sta ty sty cz nych. Sta wia py ta nie o aktu a l ność wie lu przysłów,
pro blem syn chro nicz ne go i dia chro nicz ne go ich ba da nia, opi su przysłów, któ re
wyszły z uży cia lub są zna cz nie rza dziej uży wa ne niż kie dyś. W ten spo sób do cho dzi

do wnio sku, że czas na opra co wa nie no wej me to do lo gii we ry fi ka cji przysłów i no we -
go ich opi su.

Część II (Le xi con and Pra gma tics of Pro verbs, s. 91–182) obe j mu je pięć ar ty -
kułów (Le xi cal Fo un da tions of Pro verbs. Ba sed on Da ta from En glish. Ge r man,
French and Czech, s. 91–110; Usa ge of Pro verbs in Today’s Czech lan gu a ge: What
the Czech Na tio nal Co r pus Se ems to Sug gest, s. 111–132; Le xi cal Ori gins of Pro verbs
(Le xi con and Pro verbs), s. 133–146; Pra gma tics of Pro verbs: Ba sic Ty pes of Eva lu a -
tion, s. 147–156; Text In tro du cers of Pro verbs and Ot her Idioms, s. 157–182), któ re
wska zują na stro nę pra gma ling wi styczną pa re mii. Pun ktem wyj ścia dla Au to ra jest
mo de lo wa sy tu a cja komu nika cy j na, w któ rej naj waż niej szy mi ele men ta mi są: ko mu -
ni kat – lo ku cja (przysłowie), na da w ca (człowiek sta r szy i do świa d czo ny) i il lo ku cja
(in ter we n cja wer ba l na – ra da lub prze stro ga – na da w cy pod ję ta przed działaniem od -
bio r cy w sy tu a cji dla nie go kry zy so wej) oraz od bio r ca (z re guły człowiek młod szy
i mniej do świa d czo ny) i per lo ku cja (re a k cja na po ja wiający się pro blem – za sto so wa -
nie ostrze że nia czy ra dy).

Z tego względu właśnie sytuacja komunikacyjna powinna być punktem wyjścia
do opisu przysłów. Największy jednak problem stanowi lokucja, a dokładniej mó-
wiąc, dobór właściwego znaczenia do danej sytuacji komunikacyjnej: porady lub
ostrzeżenia przekazywanego przez doświadczonego nadawcę niedoświadczonemu
odbiorcy, który ma problem i czeka na pomoc w jego rozwiązaniu, ponieważ w XX
i XXI wieku wiele z przysłów (zwłaszcza prognostyk) się zdezaktualizowało, wska-
zując tym samym na „czasową ważność” (czy nieaktulaność i bezużyteczność) tego
typu form ujmujących ponadjednostkowe prawdy (mądrości), wynikające z wie lo let-
niego doświadczenia. Zatem nie mieszczą się one w wyżej wskazanym modelowym
schemacie aktu komunikacji. W tej sytuacji rozwiązaniem może być zastosowanie
metod statystycznych (np. weryfikacja przysłów w narodowym korpusie ję zy ko-
wym). Powstają więc dwie bazy przysłów: diachroniczna i synchroniczna. Każda ma
inny cel do spełnienia. Wyjściem z tej sytuacji więc byłoby – według F. Čermáka –
utworzenie stabilnego porządku na wzór wielofunkcyjnych lemmat, stosowanych
przy opisie leksemów danego języka w narodowych korpusach językowych. Uważa
on bowiem, że przysłowie funkcjonuje podobnie jak idiom czy – szerzej – fra ze o lo-
gizm. Z tego względu proponuje on stosowanie następującego opisu lemmatycznego
(szerzej na ten temat patrz: Slovník české frazeologie a idiomatiky…1983, 1988,
1994):

                     Subj (Atr) – V – (0) – ADV
            sub ject (ad je c ti val at tri bu te) – verb – (ob ject) – ad verb

Jed nak na prze szko dzie za sto so wa nia opi sa nej na sche ma cie stru ktu ry fo r ma l nej
stoi swo bod ny szyk w ję zy ku cze skim, to też pro to ty po wy meta ję zy ko wy opis pa re mii 
(zda niami oz na czającymi kla sę) mo ż na ująć za po mocą sche ma tu: 
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1 Za mie sz czo ne tutaj artykuły były wcześniej pub li ko wa ne. Ich miejsce pie rwo t ne go opub -
li ko wa nia podaje Autor zaraz pod tytułem artykułu. Warto jednak pod kre ślić, że są one roz -
pro szo ne, a w pre zen to wa nej pracy nie tylko są zebrane, ale także usze re go wa ne tak, aby
czytelnik otrzymał spójną koncepcję badań przysłów (czeskich).

2 Proverbia sep ten trio na lia: 900 Bal to - Fin nic proverb types with Russian, Baltic, German
and Scan di na vian parallels, Helsinki 1985; Mind and Form in Folklore: Selected Articles,
Helsinki 1994; The Place of Woman in the Proverbs of Finnland and Ovamboland. In: M. Kuusi, 
Mind and Form in Folklore: Selected Articles, red. H. Ilomäki, Helsinki 1994, s. 148–158. 

3 Grigorij L. Permjakov, Peter Grzybek, Die Grammatik der sprichwörtlichen Weisheit,
Schneider Verlag, Hohengehren 2000.



                       Tem (Atr) – V – (0) –ADV
            przed miot (atry but przy miot ni ko wy) – verb – (obiekt) – ad verb

W kolejnych artykułach F. Čermák konfrontuje swoją propozycję z teorią
M. Kuusiego i G. L. Permjakowa. Pierwszy z nich stworzył tzw. „Type-System”, dru-
gi zaś – logiczno-systematyczny system klasyfikacji przysłów. Dla M. Kuusiego pun-
ktem wyjścia była myśl zawarta w przysłowiu, czyli z jednej strony treść, a z drugiej
jego pragmatyczna potencja, pozwalające zakwalifikować dane przysłowie do
określonej grupy. Natomiast G.L. Permjakow uznał, że paremie należy klasyfikować
na podstawie sytuacji komunikacyjnej, w której mogą być użyte (por. Hose 1993,
s. 90). Zatem podobieństw między przysłowiami poszukiwał on nie na płaszczyźnie
wyrażania (Ausdrucksebene), lecz na płaszczyźnie treści (Inhaltsebene). W efekcie
uznał on, że krąg tematyczny przysłów jest wielowarstwowy i przy ich systematyzacji 
zastosował metodę par przeciwstawnych (przeciwstawnych pojęć abstrakcyjnych).

F. Čermák po szedł da lej. Za dał py ta nie o pod sta wo we spo so by „oce ny” rze czy -
wi sto ści w od nie sie niu do aktu ko mu ni ka cji. Zwró cił więc uwa gę na wa rian ty w ność
(skład le ksy ka l ny) przysłów i wska zał ich te ksto we ra my.

Osta t nia część (Pare mio lo gi cal Mi ni ma and Ot her Stu dies, s. 183–234) składa się 
z czte rech ar ty kułów (Dog and Cat Pro verbs: A co m pa ri son of En glish, Czech, Fin -
nish and Ot her Lan gu a ges, s. 183–196; Do Pro verbs Sug gest Wi s dom?, s.197–204;
Pare mio lo gi cal Mi ni mum of Czech: The Co r pus Evi den ce, s. 205–224; Pare mio lo gi -
cal Mi ni mum of En glish, s. 225–234). W niej pun ktem wyj ścia dla Autor była aktu a li -
za cja za so bu pare miolo gicz ne go ję zy ka cze skie go. Sko ro część przysłów wyszła
z uży cia lub zde za ktua lizo wała się, to na le żałoby je ująć w słow ni kach o fun kcji ety -
mo lo gi zująco- wy ja ś niającej, hi sto ry cz nych. Do da t ko wo dla glot tody da kty ki przy da -
t nym byłoby opra co wa nie mi ni mum pare miolo gicz ne go. Dla te go po no w nie za da je
py ta nie: Czy przyłowie za wie ra mądrość lu dową? Swo je wątpli wo ści uka zuje na ma -
te ria le dzie się ciu przysłów o ko cie i psie w pie r wszym z za mie sz czo nych tu ar ty -
kułów (przysłowia o psie i ko cie w ró ż nych ję zy kach, por. ta be lę na s. 190–192).
W za sa dzie wszy stkie z nich uka zują ce chy człowie ka, jed nak pod wzglę dem zna cze -
nia mo ż na by je podzielić na trzy gru py. Naj wię ksza od no si się bez po śred nio do
człowie ka i sy tu a cji, w któ rej się on znaj du je, w tym do zdo l no ści do ucze nia się,
skłonno ści do za gro że nia (skon tra sto wa ne z re a l nym działaniem), je go świa to poglą-
du, re a kcji na małe za gro że nia itp. (człowiek jest czę ścią me ta ję zy ka). Drugą tworzą
pa re mie, któ re odwołują się do sy tu a cji (głów nie) trud nych i nie przyjemnych. Osta t -
nią gru pę two rzy jed no przysłowie, w któ rym le ksem pies jest sy no ni mem lo ja l no ści.
Sta wia więc py ta nia: Dla cze go tak wie le cech przy pi sy wa nych psom i kotom jest za -
po mnia ne lub ma r gi nalnie po tra kto wa ne w przysłowiach, sko ro ce chy te są po twier -
dzo ne przez da ne ko r pu sów ję zy ko wych, a czę sto t li wość ich uży cia w in nych tek-
stach da ne go ję zy ka jest znacząca? Co więc sta no wi mądrość przysłów?

Au tor zda je so bie spra wę, że py ta nie o mądrość przysłów nie jest łatwe. Do cie ka -
nie bo wiem, któ re z przysłów moż na uz nać za mądre, jest da re mnym wy siłkiem, po -
nie waż wszy stkie przysłowia tra dy cy j nie (zwy cza jo wo) są uwa ża ne za esen cję
mądro ści lu do wej (społecz nej), choć nie któ re tę mądrość wy ra żają do bi t niej, in ne
mniej. Jed nak Ba dacz sta wia py ta nie o to, czy wszy stkie przysłowia wy ra żają (jakąś)
mądrość. Tak po sta wio ny pro blem wska zu je na ko nie cz ność po działu przysłów z jed -
nej stro ny na aktu a l ne (dziś uży wa ne), a z dru giej – na „do bi t nie mądre”. In ny mi
słowy F. Čermák wska zu je na ko nie cz ność opra co wa nia pare miolo gicz ne go mi ni -
mum z uw z ględ nie niem ich wa rian tyw no ści, co umo ż li wiają da ne uzy ska ne np. z cze -
skie go ko r pu su ję zy ko we go. Wa r to tu pod kre ślić ta k że fakt, że Au tor uświa da mia so -
bie po trze bę wyj ścia po za tra dy cy j ne języ koz na w stwo.

Każda część omawianej pracy jest bogato ilustrowana przykładami, to zwiększa
wartość nowej propozycji opisu przysłów, ponieważ wskazuje na jej praktyczne za-
stosowanie. Ponadto weryfikacja czeskich paremii z przysłowiami angielskimi, nie-
mieckimi, fińskimi i innymi podkreśla konieczność włączenia do badań ję zy ko z naw-
czych jednostek języka strukturalnie większych niż leksem, a se man tycznie im rów -
noważnych, metod analizy stosowanych przez filozofię, etnologię, folklorystykę
i kulturoznawstwo. Praca zatem jest ciekawą propozycją i na pewno zainspiruje wiele
osób do zajęcia się tym problemem.

Mie czysław Ba lo wski, Po znań
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K R O N I K A

75 růží pro pana profesora Františka Čermáka!

Dne 30. ledna se dožil 75 let přední český ja zyk ovědec, žák pro fe sora Vla dimíra

Ska ličky – Fran tišek Čermák. Pan pro fe sor vys tu do val na Fi lo zofické fa kultě Univer -
zity Kar lovy bo hemis tiku, anglis tiku a ned er lan dis tiku. Je zak la date lem a ře dite lem

Ústavu če ského národního kor pusu Fi lo zofické fa kulty Univer zity Karlovy. Lingvis -
tická od borná čin nost pana pro fe sora je im po zantní: je čle nem Pražského lingvis -

tického kroužku, Ja zyk ovědného sdružení Česko- slovenské Akade mie Věd, čle nem

So cie tas Lin guis tica Eu ro pae, čle nem Učené společnosti České republiky a čle nem
celé řady re dakčních rad domácích i zah ra ničních.

Také seznam pub lik ací pana pro fe sora je kolosální a jeho od borný záběr neuvě-
řitelně ši roký: vedle desítek pub lik ací z oblasti mor folo gie a para dig ma tiky (jako

např. Morféma tika a slo vot vorba češt iny, Praha 2012), syn tag matiky (jako např. Syn -

tag ma tika a para dig ma tika če ského slova I. Va lence a kolo kabilita, Praha 1982; Syn -
tag ma tika a para dig ma tika če ského slova. Sv. 2: Mor folo gie a tvoření slov, Praha

1990), séman tiky, lexik olo gie a lexiko grafie, včetně počítačové lexiko grafie (jako
např. Frekvenční slov ník mlu vené češt iny, Praha 2007; Lexikon a séman tika, Praha

2010; Per if erie ja zyka – Slov ník monok olo kabilních slov, Praha 2014), lingvis tické
me todolo gie (jako např. Zák lady lingvis tické me todolo gie – nás tin hlav ních prin cipů

na po zadí obecné teo rie vědy, Praha 1993; Ja zyk a ja zyk ověda, Praha 2011), frazeolo -
gie a idio ma tiky (jako např. Frazeolo gie a idio ma tika – če ská a obecná / Czech and

gen eral phra se ol ogy,  Praha 2007; Idio ma tika a frazeolo gie češt iny, Praha 1982), kor -
pu sové lingvis tiky (jako např. Kor pu sová lingvis tika: Stav a mode lové přís tupy, Praha 

2006; Jak využívat Český národní kor pus, Praha 2005), jsou i  četné pub lik ace o Praž-
ské lingvis tické škole. Sou pis všech pub likací pana pro fe sora najdeme v práci Ja zyk

a slov ník. Vy brané lingvis tické studie (na stránkách 509–525), ale zdůraznit je třeba
jeho ve doucí účast na nejvýznamnějším díle če ské frazeolo gie – čtyřdílném Slov níku

če ské frazeolo gie a idio ma tiky (díl 1. Při rov nání, díl 2. Výrazy slovesné, díl 3. Výrazy
nes lovesné, díl 4. Výrazy větné).

Od borný por trét pana pro fe sora Čermáka by ne byl úplný, kdy by chom u příležito -

sti jeho „třičt vrtěs toletí” nepři pomněli, že zůstane v his to rii če ské ja zyk ovědy navždy
zapsán jako vědec, který jako první přeložil z fran couzšt iny do češt iny kardinální dílo

zak la datele mod erní lingvis tiky Ferdi nanda de Saus sura – Kurs obecné lingvis tiky
(Praha 1989).

Vážený pane pro fe sore, bla hopře jeme Vám k poloku latým narozen inám. Tisk -
neme Vám po myslně ruku a pře jeme Vám plné zdraví a mnoho dalších vyni kajících
myšle nek!

Eva Mrhačová, Ostra va
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мы в польско-чешском переводном словаре ([w:] Homo Communicans III, Szczecin 2013),
Styl potoczny wobec innych stylów funkcjonalnych ([w:] Odmiany i style współczesnego języka
polskiego i rosyjskiego, Ka towice 2013), В поисках новых типов двуязычных словарей ([w:]
Hladanie ekvivalentností VI., Prešov 2013), О специфике перевода польских фразем на рус-
ский язык („Slavia Orientalis” 2014, nr 1), Korpus w słowniku, słownik w korpusie ([w:] Jazyk
a kultúra z kognitívneho aspektu, Nitra 2014). Adres e-mailowy: andrzej.char ci arek@ us.edu.pl.

MARIE ČECHOVÁ, pro fe sor, PhDr., DrSc., pro fe sor w Katedrze Bohemistyki Wydziału
Peda gogic znego Uniwersytetu im. Jana E. Purkyniego w Usti nad Łabą, pro fe sor w In stytu cie
Stu diów Bo hem istyc znych Wydziału Fi lo zofic znego Uniwer sytetu Ka rola w Pradze. Główne
zaint er esowania: styl istyka cze ska, frazeolo gia, mo rfolo gia języka czeskiego, współczesny
język cze ski, ling wo dy dak ytka. Ostat nio opublikowane prace: Řeč o řeči (Praha 2012), Čeština
– řeč a ja zyk (Praha 2011), Čtení a kultura vy jadřování (Ústí nad La bem 2011), Současná stil is -
tika (Pra ha 2008), Komunikační a slohová výchova (Praha 1998),  Didaktika češt iny (Praha
1989). Ad res e- mailowy: m-cechova@seznam.cz.

KATARZYNA DEMB SKA, dr hab., slawistka, rusycystka, bohemistka, językoznawczyni,
adiunkt w Kate drze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Główne zainteresowania: tendencje rozwojowe języka rosyjskiego i czeskiego, frazematyka
słowiańska, językoznawstwo korpusowe. Ostatnio opublikowane prace: »Słowa wykolejone«,
czyli o zjawisku kontaminacji we współczesnym języku rosyjskim (Łask 2011), Tendencje
rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego (To ruń 2012),
Bramkarka, architektka, polityczka… Kilka uwag o polsko-czeskich analogiach językowych (na
przykładzie nazw zawodowych kobiet) („Bohemistyka” 2013, nr 1), Об образовании фразема-
тических единиц русского языка путём контаминации („Slavia Orientalis” 2012, nr 1).
Adres e-mailowy: katarzyna.demb ska@umk.pl.

MILAN HRDLIČKA, doc. PhDr., Ph.D., dyrektor Instytutu Studiów Bohemistycznych
Uniwersytetu Karola w Pradze. W latach 1997–2000 i 2006–2007 był profesorem na Université

libre de Bruxelles, wykładał też na uniwersytetach w Berli nie, Lipsku, Wiedniu, Brukseli, Guen- 
cie, Oslo, Santiago de Compostela, Košicach, Bratysławie. Główne zaint er esowania: gramatyka
współczesnego języka czeskiego, lingwodydaktyka, teoria przekładu ar tystycznego. Ostatnio
opublikowane prace: Překladatelské miniatury (Praha 2014), Bo hemis tické miniatury (Praha
2013), Kapitoly o češtině jako cizím jazyku (Plzeň 2010), Gramatika a výuka češtiny jako cizího
jazyka (Praha 2009). Adres e-mailowy: Milan.Hrdlicka@ff.cuni.cz.

MONIKA KRZEM PEK, dr, językoznawczyni, bohemistka. Główne zainteresowania:
semantyka kognitywna, lingwistyka korpusowa, gramatyka współczesnego języka polskiego
i czeskiego, glottodydaktyka polonistyczna. Ostatnio opublikowane prace: Specyfika nauczania
języka polskiego w Czechach – typologia błędów językowych popełnianych przez studentów
(poziom zaawansowany) („Cieszyński Almanach Pedagogiczny”, 2015), Polski na A. Część II.
Podręcznik języka polskiego dla Słowaków (Bratysława 2015), Miejsce wykrzyknika w systemie
części mowy – wykrzyknik w ujęciu kognitywnym („Prace Filologiczne”, t. LXIV, 2014). Adres
e-mailowy: krzempek@gmail.com.

EVA MRHAČOVÁ, doc. PhDr., CSc., bohemistka, językoznawczyni, docent w Katedrze
Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego. Główne zainteresowania: frazeologia języków zachod -
niosłowiańskich, paremiologia słowiańska, semantyka, gramatyka porównawcza języków
słowiańskich. Ostatnio opublikowane prace: Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice
(Ostrava 2011), Česko-polské jazykovědné studie (Racibórz 2013), Účast číslovek na zápa do slo -
vanských frazémech („Studia Frazeologiczne” 2012), Przysłowia dawniej i dziś („Bohemistyka” 
2012, nr 1). Adres e-mailowy: eva.mrhacova@osu.cz.

JINDŘIŠKA SVO BO DOVÁ, PhDr., Ph.D., bohemistka, językozn awczyni, adiunkt w Kate-
drze Bohemistyki Uniwersytetu im. F. Palackiego w Ołomuńcu. Główne zainteresowania:
składnia języka czeskiego, stylistyka i teoria tekstu, pragmatyka. Ostatnio opublikowane prace:
Prostředky komiky ve sloupcích Karla Poláčka. In: Karel Poláček a žánry beletristické publi-
cistiky (Boskovice: ALBERT, 2012), Úloha jinojazyčných prvků v současné české próze („Usta
ad Albim BOHEMICA” 2011), Nezdvořilost jako prostředek komunikační strategie v tolk-show
na komerční televizní stanici („Bohemistyka” 2011), Úloha modálních prostředků v mediálním
dialogu. In: Svět kreslený slovem (Ústí nad Labem: Filozofická fakulta UJEP, 2011), Funkce
nezdvořilosti v talk-show na komerční televizní stanici. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach
III. (Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2011), So-called Chunks in Cour-
se Books for Students of Czech as a Foreign Language. In: Foreign Language Competence as an
Integral Component of the University Graduate Profile III. (Brno: Univerzita obrany v Brně,
2011), Pseudokoordinace v syntaxi češtiny (Svatava Škodová) („Jazykovědné actuality” 2011).
Ad res e-mailowy:svobodovaina@tiscali.cz. 

JOSEF ŠTĚPÁN, doc. PhDr., CSc., bohemista, językoznawca, emerytowany docent In stytu-
tu Języka Czeskiego i Teorii Komunikacji Uniwersytetu Karola w Pradze. Zainteresowania
badawcze: gra ma tyka języka czeskiego – składnia,  se man tyka, kultura języka czeskiego, ling -
wistyka kwantytatywna. Ostat nio opublikowane prace: Souvětí současné češtiny (Liberec
2013), K otázce souvětných členů (klauzí) („Slovo a slovesnost” 2012), Široce způsobové ved lej- 
ší věty zájmenně-částicové („Naše řeč” 2012), Postoje současných českých spisovatelů k mateř-
štině („Bohemistyka” 2012),  Široce způsobové vedlejší věty zájmenně-příslovcové. In: Korpus –
gramatika – axiologie (Praha 2012), Příčinnostní vedlejší věty z hlediska kvantitativního (na
materiálu vědeckých textů) („Jazykovědné aktuality” 2012), L. Vaculík, J. Škvorecký, M. Kun-
dera, P. Kohout a V. Havel  o češtině („Bo hem istyka” 2011, nr 1). Adres e-mailowy: stepan.jo -
sef@centrum.cz.
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