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Jasňa PACOVSKÁ 

Václav LÁBUS 

Sva tava ŠKO DOVÁ

Praha

Co lze „vyčíst z ruky”
aneb so ma tické frazémy v proměnách času1

Keywords: cogni ti ve lin gu i stics, so ma tic idioms, ba sic me a ning, fi gu ra ti ve me a ning, 
ide o lo gy, news

Klíčová slo va: kognitivní lin g vi sti ka, somatické frazémy, základní význam,
metaforický význam, ide o lo gie, zpravodajství

Abs tract 

The paper deals with somatic idioms based on Czech lexeme ruka (hand). For the
analysis a collocation v rukou (i.e. in hands) was chosen. Analyzed data come es pe -
cially from Czech Radio news 1977 and 1997 (from a demo version of the platform
being developed for automatic tran scrip tion and so phis ti cated access to his tori cal
audio archive of the Czech Radio), and from the Czech National Corpora. The
analysis should dem on strate a ratio between basic and figu ra tive meaning of the
chosen col lo ca tion, its semantic profiles, and should reveal potential ideo logi cal
implicit meaning. 

Příspěvek se zabývá tzv. so ma tickými frazémy, jež jsou založeny na bázovém
lexému ruka. Pro potřeby tohoto příspěvku bylo ana lyzováno užití jednoho konkrét -
ního spojení, a to v rukou. Jazykový materiál pro excerpci poskytl archiv mluvených
pořadů Českého rozhlasu, konkrétně zpra vo dajské pořady Rozhla sové noviny z roku
1977 a Ozvěny dne z roku 1997; pro porovnání byla využita i data z Českého
národního korpusu z týchž let. Cílem je pos tih nout poměr do slov ného a me ta fo -
rického užití vybrané vazby, kvali ta tivně ana lyzo vat séman tické profily, v nichž se
vyskytuje, a iden ti fiko vat případný ideo logický podtext.

Na přelomu tisíciletí, jak konstatují představitelky české ko g ni tiv-
ní lin g vi sti ky, se i v České re pu b li ce otevírají dveře kognitivním pří-
stupům k ja zy ku (srov. Vaňková 2003). Up ly nu lo další desetiletí a my
můžeme s potěšením kon sta to vat, že se ty to pomyslné dveře otevírají
stále víc a že patrně nic nebrání to mu, aby záhy by ly dokořán. Snad ty -
to stránky bu dou přesvědčivou výpovědí o pevném teoretickém pod -
loží těchto výzkumů. České stu die jsou inspirovány průkopnickými
díly amerických kognitivistů, je v nich však zřetelná re fle xe domácího 
kon te x tu. Jde ne jen o významnou tra di ci české lin g vi sti ky, ale o spe ci -
fi ka české hi sto rie a ku l tu ry. O této specifičnosti, řekněme svébytnos-
ti, vypovídá český jazykový ob raz světa. Ten je fixován v te x tech nej-
různějších typů; v běžné ko mu ni ka ci, ve folklorních te x tech, v ane k -
dotách, v pub li ci sti ce aj. Můžeme k němu dospět analýzou slovní zá-
soby, stu diem vztahů me zi slo vy, zejména sekundárních významů, de -
rivátů, etymologických poukazů, frazémů apod. (podrobněji viz: Vaň- 
ková a kol. 2005, Bar t mi ń ski 2007, Vaňková 2007).

Cenným a stále častěji využívaným zdro jem k odhalování ja zy ko-
vého ob ra zu světa jsou jazykové ko r pu sy, které nabízejí rozsáhlé so u -
bo ry jazykových dat spjatých s určitým obdobím a ko mu ni tou. Ta to
da ta skýtají po zna t ky o vývoji ja zy ka, který se proměňuje v závislosti
na společenském kon te x tu.

Ta to stu die primárně vychází z dat, která čerpáme z ko r pu su ve l mi
specifického, a to z Ar chi vu mluvených pořadů Českého roz hla su,2

který je veřejně dostupný na webových stránkách: https://www.ite.
tul.cz/spe e chlab/in dex.php/na ki.html. Jde o ojedinělou databázi, v níž 
jsou shromážděny záznamy mluvených projevů o ob je mu sto vek tisíc
ho din nahrávek. Pořady Českého roz hla su zpřístupňují kulturní dědic- 
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2 Tato databáze vznikla v rámci projektu Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu
pro sofistikované vyhledávání, konkrétně v Programu aplikovaného výzkumu a vý-
voje národní a kulturní identity. Projekt DF11P01OVV013 Mini ste r st va kultury ČR 
(výzkumný program NAKI) řeší Fakulta me cha tro ni ky, in for ma ti ky a me zio bo ro-
vých studií a Fakulta přirodovědně-humanitní a pedagogická Technické uni ve rzi ty
v Liberci. Hlavní řešitelem projektu byl profesor Jan Nouza z Ústavu informačních
technologií a in for ma ti ky Technické uni ve rzi ty v Liberci.

1 Příspěvek vznikl v rámci projektu Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro
sofistikované vyhledávání (č. DF 11P010VV013) v Programu aplikovaného výzku- 
mu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).
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tví, z něhož mo hou čerpat mnohé vědní disciplíny. V tu to chvíli je čle-
nům projektového týmu zpřístupněno v pracovní ve rzi zhru ba 7000
ho din nahrávek zpravodajských pořadů Českého roz hla su z let 1969–
–2005.

Těžištěm korpusové lin g vi sti ky by ly donedávna hlavně psané pro -
je vy. Databáze mluvených projevů je v porovnání s pro je vy psanými
výrazně chudší. Mluvené slo vo se až v poslední době dostává stále
častěji do středu po zo r no sti výzkumného bádání. Při zkoumání mlu -
vených projevů je kvůli paralelnímu ubíhání te x tu v reálném čase ve l -
mi obtížné zachycení konkrétních zkoumaných jevů. Vytváření ta ko-
vé databáze, jíž by mo hli využít představitelé různých oborů, je te dy
ve l kou výzvou. Současné počítačové te ch no lo gie analytická práci se
zvukovými nahrávkami si ce umožňují, ale zvukový záznam mlu ve-
ného slo va je stále těžko ana ly ti c ky uchopitelný. Z to ho to důvodu po-
řizování textových přepisů zvukových verbálních nahrávek je, a zřej-
mě i nadále bu de, standardní součástí zpracování dat, zvláště kvůli
možno stem je jich analýzy a in ter pre ta ce. 

Zveřejněním Ar chi vu mluveného slo va Českého roz hla su se zá-
jemcům otevřela nabídka akustického záznamu paralelně s je ho te x to- 
vým přepisem. Texty je možné paralelně poslo u chat i číst a uživa tel
není při vyhledávání v so u bo rech odkázán jen na zvuk, ale může jed -
noduše využít vyhledávání pomocí psaného te x tu, který jej následně
propojí i do zvukové sto py.

V to m to příspěvku využije me da ta z ar chi vu rozhlasových nahrá-
vek k ilu stra ci jedné ze stěžejních hypotéz kognitivní lin g vi sti ky, kte -
rou je tělesné ukotvení ja zy ka. Představitelé americké kognitivní lin g -
vi sti ky mluví o tzv. body cen tri s mu (Jo h n son 1987). Pod le kognitivistů 
je ja zyk pro dukt lidské zkušenosti a ta to zkušenost je zprostředkována 
lidským tělem. Přesvědčivé svědectví o provázanosti ja zy ka s lidským 
tělem podávají somatické frazémy, te dy ustálená slovní spojení, je -
jichž klíčový ko m po nent označuje nějakou část lidského těla.

Z množství psychosomatických frazémů se v našem příspěvku za-
měříme po uze na jed nu část lidského těla – na ru ku. Předpokládali
jsme, že ex ce r pce somatických frazémů bu de značně početná ne jen co 

do množství, ale též co do významů. Ten to předpoklad vycházel ze stu-
die představující ob raz ru ky v polštině a angličtině, v níž autoři dospě-
li k několika sémantickým ob la stem – profilům (Fi lar, Głaz 1996). Pod- 
 sta tou profilování je zvýraznění některého ze sémantických prvků da-
ného po j mu. V případě ru ky se můžeme se t kat s následujícími pro fi ly:3

1. R u k a  –  č á s t  t ě l a:
a) p á r o v o s t, pravá a levá: mít obě ruce levé;
b) u m í s t ě n í  p o  s t r a n á c h  l i d s k é h o  t ě l a – po pravé ruce 

vidíme….

2. R u k a  –  v z h l e d:
a) v z h l e d  z  h l e  d i  s k a  p ř i j í m a n é  n o r m y, resp. pokud jí

neodpovídá – mít ruce jako opice.

3. R u k a  –  l i d s k á  č i n n o s t:
a) r u k a  j a k o  v l a s t n ě n í  a  m o c,  s c h o  p  n o s t  u c h o p i t

a  d r ž e t, význam moci nad drženou věcí, vlivu, odpovědnosti
za něco – předat něco do něčích rukou, mít něco/někoho v rukou
být v něčích/dobrých/správných rukou;

b) r u k a  j a k o  p r á c e,  n á s t r o j  k  p r á c i  –  dílo vlastních ru-
kou, necítit ruce, upracované ruce, mít jen dvě ruce;

c) r u k a  j a k o  k o n t a k t,  m e z i l i d s k é  v z t a h y:
– s e  s v ě t e m  – hmat, dotyk: 
– p r o s t o r o v á  b l í z k o s t  –  mít něco po ruce/při ruce, na

dosah ruky, nedat něco z ruky;
– e v i  d e n  t  n o s t,  j i s t o t a  –  držet pevně v rukách,
– p o c i t y, c i t y –  lomit rukama, sprásknout ruce, mávnout nad 

něčím rukou;
d) r u k a  j a k o  p o z n á v a c í  o r g á n  č l o v ě k a  – ohmatat si

něco vlastníma rukama;
– s y m  p a  t i e,  s p o l u p r á c e  –  podat, sti sk no ut někomu ruku,

chytit někoho/držet někoho za ruku, jít někomu na ruku;
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3 Profilování může být ještě podrobnější v závislosti na zvoleném způsobu
vidění/perspektivě (Waszakowa 2010). Rovněž by se jednotlivé sémantické oblasti
rozrostly v případě, že bychom pracovali s deriváty (ruční, rukodělný…).         



– p o m o c  n ě k o m u,  o d p o v ě d n o s t  z a  n ě k o h o  –  podat
po mo c nou ruku, držet nad někým ochran nou ruku, vést někoho
za ruku;

– s ň a t e k  –  požádat dívku o ruku, ucházet se o něčí ruku, dostat
něčí ruku;

– n e g a t i v n í  v z t a h y  – vztáhnout na někoho ruku.

4. R u k a  j a k o  č l o v ě k  – mít něco z druhé ruky, potřebuje pevnou
ruku:
– d e g r a d a c e  n a  n á s t r o j  – být něčí pravá/pomocná ruka,

prodloužená ruka;
– v l a  s t  n o  s t i,  s c h o  p  n o  s t i  č l o v ě k a  – mít zlaté/dřevěné/

děravé… ruce, obě ruce levé;
– e t i c k á  s t r á n k a  č l o v ě k a  – mít čisté/špinavé ruce, ušpinit

si ruce;
– z á r u k a  –  ručit za něco, dát za něco/za někoho ruku do ohně,

ruku na to.
Jak je z výčtu patrné, lexém ru ka pokrývá značné množství séman- 

tických oblastí. Z to ho důvodu jsme se pro potřeby to ho to příspěvku
roz ho d li analýzu zúžit na jed no konkrétní spojení, a to na va z bu v ru -
kou. Vo l ba to ho to spojení by la motivována pe v nou provázaností sé-
mantického pro fi lu RU KA – LIDSKÁ ČINNOST, v němž se lexém ru ka
často vy sky tu je právě ve formě předložka v + 6. pád, s totalitní ide o lo-
gií a jejími pro je vy v ko mu ni ka ci.

Události, k nimž se publicistické a zpravodajské pořady vyjadřují,
jsou nahlíženy dobovým ideologickým pri z ma tem. Předpokládali
jsme, že významy, v nichž je spojení v ru kou v excerpované databázi
užito, bu dou indikátorem to ho to ideologického zatížení. 

Součástí pro fi lu RU KA JA KO LIDSKÁ ČINNOST je sémantická ob -
last, v níž do popředí vy stu pu je sémantický rys RU KA JA KO VLASTNĚ-

NÍ A MOC. Ru ka je nástrojem, většinou ve l mi pevným, jímž někdo
někoho ovládá, nad nímž má pe v nou moc. Ovládaný je zce la pasivní,
je zba ven své vlastní vůle, dostává se do područí svého vlastníka.

Zpravodajské pořady v ar chi vu rozhlasových pořadů Českého roz -
hla su poskytují přesvědčivé příklady to ho to sémantického pro fi lu.
Předpokládanou proměnu sémantických rysů v rámci to ho to pro fi lu

doku men tu je me na zpravodajství v rozmezí 20 let, v nichž se odehrála 
změna společenského zřízení, konkrétně z ro ku 1977, reprezentující-
ho dobový ideologický normalizační di skurs, a ro ku 1997, ilustrující-
ho demokratické proměny.

Primárním zdro jem dat pro sémantickou analýzu jsou zpra vo daj-
ské pořady Rozhlasové no vi ny (1977) a Ozvěny dne (1997). Dále byl
pro ilu stra ci šíře užívání va z by v ru kou použit Český národní ko r pus a
je ho ko r pu sy To ta li ta a pub 20 0 6 syn. Rok 1977 byl pro analýzu zvo len 
záměrně, je to tiž k di spo zi ci jak v pracovní ve rzi databáze archi vu
Českého roz hla su, tak v ko r pu su To ta li ta (Čermák a kol. 2010).

Oba zdro je poskytují kvalitativně srovnatelné in fo r ma ce,
kvantitativně se samozřejmě vymyká ko r pus syn 2006pub. Jde to tiž o
je den z nejrozsáhlejších referenčních korpusů (v roz sa hu 300 milionů
slov), přičemž více než 20 % textů využitých v to m to ko r pu su pochází
právě z ro ku 1997 (http://wi ki.ko r pus.cz/do ku.php/cnk:uvod; cit.
8.03.2014). 

Va z ba v ru kou ve zpravodajských pořadech Českého roz hla su4

V pořadech Rozhlasové no vi ny se v ro ce 1977 vy sky tu je va z ba
v ru kou 23krát, z to ho 21 výskytů odpovídá sémantickému pro fi lu RU-

KA JA KO VLASTNĚNÍ A MOC. 
Příklady:

[…] atomové zbraně <v rukou> jihoafrických rasistů…. 

   Vláda je však nadále <v rukou> klerikálů stejně jako státní rozhlas a… 

[…] plníme funkci důležitého nástroje <v rukou> strany a ztrátu… 

[…] intenzivní prací všech, <v jejichž rukou> je výsledek letošních žní… 

Metaforické užití zpra vi d la re fle ktu je domácí politicko-hospodář-
ské dění, přičemž se zdůrazňuje neotřesitelná zodpovědnost stra ny
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4 Do analýzy nebyly zahrnuty defektní výskyty vazby, pro jejichž porozumění by 
bylo třeba porovnat zvukovou a textovou stopu v rozsáhlejším kontextu. Au to ma -
tický přepis zatím dosahuje přesnosti 94,67 % u studiového čteného zpravodajství,
kompletní zpravodajské pořady vykazují prozatímní přesnost přepisu 86,86 %
(Nouza a kol. 2012, s. 27–38).



a jejích orgánů, li du, dělníků apod. za úspěšný roz voj socialistického
Československa. Dále se va z ba v ru kou užívá v pasážích zpravujících
o činnosti kapitalistických a pro/západních subjektů.

Pou ze ve dvou případech je spojení v ru kou užito v základním vý-
zna mu „ru ka ja ko lidská končetina”.

V pořadech Ozvěny dne z ro ku 1997 se va z ba v ru kou ob je vu je ve
24 případech. S 20 výskyty opět výrazně do mi nu je metaforické užití
v sémantickém pro fi lu „ru ka ja ko vlastnění a moc”. 

Příklady:

Po schůzi palestinského vedení to oznámily palestinské oficiální zdroje,
opatření se bude týkat pozemků palestinské au to no mie a východního Jeruza-
léma, které jsou <v rukou> samosprávy.

…ale po přestávce už byla režie zápasu pevně <v rukou> českých hokejistů.

Po provedení této operaci uvidíme, jak velká část ještě závazků zbude <v ru-
kou> samotných zdravotních zařízení.

Většina hlavních měst na jihu je <v rukou> povstalců.

Metaforické užití va z by v ru kou je v to m to období zba ve no svého
ideologického pod te x tu; nejčastěji se užívá pro objektivní po stižení
vztahů v domácí i zahraniční po li ti ce a své zastoupení má i ve spo r tov- 
ním zpravodajství.

Va z ba v ru kou je v základním významu RU KA JA KO LIDSKÁ KON-

ČETINA užita po uze čtyřikrát. 
Z kvantitativního i kvalitativního hle di ska jsou so u bo ry z let 1977

a 1997 srovnatelné. Mírně se proměňuje poměr metaforického a ne -
metaforického užití. Nízká četnost výskytů však ne u možňuje činit zá-
věry z fa ktu, že metaforické užití va z by v ru kou do sa hu je v ro ce 1977
91,3 %, zatímco v ro ce 1997 činí 83,3 %. Sémantická analýza všech
výskytů ale samozřejmě od ha lu je měnící se ob sa ho vou náplň séman-
tického pro fi lu RU KA JA KO VLASTNĚNÍ A MOC. Mění se zpra vo dajské
hod no ty, zpravodajství postrádá ideologické zabarvení ve prospěch
jasného a neutrálního sdělení.5

Vazba v rukou v Českém národním korpusu

Pro srovnání uvádíme výsledky z korpusů To ta li ta a syn 2006pub.
V obou případech byl pro potřeby výzkumu vytvořen sub ko r pus, a to
z let 1977 a 1997 (do taz: [word="[Vv]"] [tag!="N.*"]{0,1} [word=
"ru kou"]). 

V ko r pu su To ta li ta (sub ko r pus 1977) má va z ba v ru kou 260 výsky- 
tů, z to ho k sémantickému pro fi lu RU KA JA KO VLASTNĚNÍ A MOC ná-
leží 250 výskytů, tj. 96,15 %, a k pro fi lu RU KA JA KO LIDSKÁ KONČE-

TI NA 10 výskytů, tj. 3,85 %.
Jak ze sta ti sti ky, tak ze sémantické analýzy opět vyplývá, že va z ba

v ru kou je užívána výrazně více v přeneseném významu než ve význa-
mu základním. V rámci sémantického pro fi lu RU KA JA KO VLASTNĚ-

NÍ A MOC lze vy s le do vat zejména dvě sémantické ob la sti specifikující
ideologický kon text:

1) s p o l e č e n s k o - p o l i t i c k á  o b l a s t, 
2) o b l a s t  h o s p o d á ř s t v í,  p ř e d e v š í m  p r ů m y s l u  a  s t a -  

v e b n i c t v í.

Ad 1. Dobový tisk vyz d vi hu je a ob ha ju je socialistické zřízení,
v němž je vláda, kapitál, výrobní prostředky v ru kou li du, dělníků,
pracujících, stra ny apod. A na opak kapitalistický svět kri ti zu je, že ty-
též prostředky a sta t ky jsou v ru kou úzké sku pi ny kapitalistů, statkářů, 
buržoa zie apod. Metaforické užití popisované va z by se v dobových
te x tech stává jednoduchým a účinným prostředkem, který slouží
k mani pu la ci čtenářů a který fo r mu je žádoucí po stoj k dobovému zří-
zení. Je zce la dominantním sémantickým pro fi lem, v němž se po pi so -
vaná va z ba užívá. 

Příklady:

Díky tomu, že jsou všechny výrobní prostředky a všechny zdroje soustředěny 
<v rukou> státu, společnosti, je možno řídit národní hospodářství pláno-
vitě…

So cia li s mus odstraňuje všechny překážky stojící v cestě její re a li za ci, proto-
že <v rukou> pracujícího lidu jsou všechny prostředky informací i názorné
agitace.
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Tyto ko r po ra ce mají <v rukou> vše: su ro vi ny, patenty, vynálezy, s jejichž
pomocí proměňují su ro vi ny v hotové výrobky,…

Protože kon cen tra ce moci <rukou> finanční monopolistické oli ga r chie je
všeobecným jevem v průmyslově rozvinutých zemích ka pi ta lis mu… 

Tytéž závěry potvrzují i sta ti sti ky kolokací – nejčastější pravá do-
plnění va z by v ru kou (lem ma ta pod le MI - s co re) jsou ty to: statkář,
buržoa zie, ka pi ta li sta, soukromý, stát, dělnický, proletariát, pracující, 
dělník, socialistický…

Ad 2. Tisk ko men tu je řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů,
v prostředí socialistického plánování mno h dy problematických,
socialistické soutěžení apod. Vyskytují se tak např. konstatování, že
plnění plánu je v ru kou dělníků, v ru kou brigádníků apod.:

Zdejší strojaři mají <v rukou> odpovědnost za to, zda se podaří uskutečnit
záměr, o němž snily ge ne ra ce.

Mezi věkově staršími pracovníky zase probíhá soutěž o stan da r tu stavební
odborové rady, nyní je <v rukou> betonářů Ja ro s la va To l ma na z úseku vý-
stavby výrobního bloku.

Mi mo ideologický kon text se spojením v ru kou vy sky tu je v ob la sti
spo r tu. I zde vystupují do popředí sémantické vla st no sti odpovídající
obecnému sémantickému pro fi lu RUKA – LIDSKÁ ČINNOST.

V ko r pu su syn 2006pub (sub ko r pus 1997) má va z ba v ru kou 1220
výskytů. Metaforické užití v sémantickém pro fi lu RU KA JA KO VLAST-

NĚNÍ A MOC do ku men tu je 1088 výskytů, tj. 89,18 %, zatímco ne me ta -
fo rické 132 výskytů, tj. 10,82 %.

Stejně ja ko rozhlasové pořady Ozvěny dne z ro ku 1997 také so uhrn 
dat z ČNK, sub ko r pu su 1997, po tvrzu je dominantní užívání va z by
v rukou v jejím metaforickém významu. Va z ba v ru kou neo bsa hu je
sekundární ideologické, manipulativní sémantické ry sy. Son da do kor-
pusových dat ukázala, že se nemění ani sémantické pro fi ly, jed no-
značně převažuje pro fil RU KA JA KO VLASTNĚNÍ A MOC. Va z ba v ru kou
ilu stru je no vou ro li zpravodajských médií reagujících na změnu spo -

lečenských poměrů a na dobové politické a hospodářské události. To
se pro je vu je otevřeným informováním o nejrůznějších kauzách násil-
né, majetkové a hospodářské kri mi na li ty a ko ru pce; va z ba v ru kou se
dále vy sky tu je v těchto významových okruzích: eko no mi ka a její trans-
fo r ma ce, pri va ti za ce, činnost po li cie a soudů, zdravotnictví, domácí
a mezinárodní po li ti ka, probíhající válečné kon fli kty, te ro ri s mus a sa -
mozřejmě sport. Změněná ro le hromadných sdělovacích prostředků
a je jich ide olo gi c ky nezatížené zpravodajství, zbavené předlistopado-
vé frázovitosti a klišé, pravděpodobně stojí za nárůstem ne me ta fo ric-
kých výskytů va z by v ru kou po ro ce 1989. Do určité míry to po tvrzu je
i son da do početně výrazně menšího so u bo ru výskytů ze zpra vo daj-
ských relací Českého roz hla su (8,7 % přímého užití v ro ce 1977 opro ti 
16,7 % v ro ce 1997, viz výše).

Příklady:

„Nemohu zveřejnit žádné prohlášení, otázka bu dou c no sti Tatry je především
<v rukou> akcionářů,” řekl tiskový mluvčí au to mo bil ky

V září 1995 byla uzavřena, následně vy kli ze na a její další osud spočívá
<v rukou> FN v Pra ze- Mo to le

Švýcarský di p lo mat dále ujistil, že značný počet zbraní <v rukou> civilního
čečenského oby vate l st va není hrozbou pro nadcházející hlasování. 

Toto uvolnění se ovšem netýká měst <v rukou> rebelů, tedy Vlory , Gji ro ka -
ste ru , Fieru a Beratu.

Závěrem

Ex cerpce spojení v ru kou, ja ko typického zástupce somatických
frazémů s bázovým lexémem ru ka, z ar chi vu Českého rozhlasu a ČNK
nám da la nahlédnout do konkrétního výseku českého jazykového ob -
ra zu světa. Ukázalo se, že na pro sto dominantním sémantickým pro fi -
lem, v němž se spojení v ru kou vy sky tu je, je metaforický význam
RUKA – LIDSKÁ ČINNOST. Excerpce z období, kdy česká společnost
procházela významnými politickými proměnami, od ha li la, jak by ly
chápány konkrétní události v dobovém zpravodajství. Zprávy totalitní 
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éry, poplatné komunistické ide o lo gii, de mon strují užívané ma ni pu la -
tivní stra te gie. Metaforické užití va z by v ru kou ve výskytech z ro ku
1977 po la ri zu je svět na „správný”, v němž jsou výrobní prostředky
a moc soustředěny v ru kou li du, dělníků a stra ny, a „zlý”, v němž jsou
na opak v ru kou kapitalistů. Metaforické užití va z by v ru kou do mi nu je
i ve zpravodajství z ro ku 1997, avšak zde je význam analyzovaného
spojení od ideologického nánosu oproštěn.
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Markéta MATUROVÁ

Praha

Ja zyk ová krea tivita při tvoření názvů
nových prostředků čin nosti

Ke y words: de ri va tion, co m po si tion, na mes of ap p lian ces and to ols, neo lo gi sing
Klíčová slo va: de ri va ce, ko m po zi ce, názvy prostředků a nástrojů, neologizování

Abs tract 

The present article in ves ti gates ways in which new words are formed to name
objects which do not have es tab lished names in the Czech language. In par ticu lar the
author focuses on vo cabu lary related to the Dedra e-shop, mainly kitchen ap pli ances
and objects related to cooking. The vo cabu lary is examined through the prism of
Jaroslav Kuchar’s seminal study Word Formation in the Czech Language and the
author pays attention to all ways of word- formation, including blending. The author
concludes that most words in the examined vo cabu lary were com pos ites, both from
local Czech words and hybrids combining a Czech word with a foreign one; de riva -
tives using the “ator” suffix were quite common too. As far as the formal/col lo quial
level is concerned, some words were neutral while others were col lo quial, which – the 
author points out – seems to have been driven by a desire to be witty. The author also
points out that it is not possible to assess how viable the new words will be. 

Vývojové tendence současné české slo vot vorby jsou lingvisty sledovány dlouho -
době a velmi zevrubně. Slovní zásoba jazyka je proměn livá a rychle reaguje na dy-
namické změny ve společnosti. Důležitým faktorem je bezesporu i vliv cizích jazyků,
dnes především an gličt iny, která proniká do mnoha oblastí současné slovní zásoby.
Některé studie se věnují utváření nových po jme nování na chatu, v e-mailové a SMS
komu nikaci (např. Svobodová 2005, Jandová 2006), jiné se zabývají komu nikací na
diskusních fórech (např. Lišková 2008, Chejnová 2009), pozornost lingvistů vzbuzují 
také ne olo gismy na so ciálních sítích.

V této stati si budeme všímat relativně nových názvů prostředků činnosti, jež
vznikly pro účely inter ne tového obchodu Dedra.1 Naším záměrem je ukázat, byť na
omezeném množství lexikálních jednotek, čím byly motivovány, které slo vot vorné

postupy se při vytváření po jme nování uplatnily a které slo vot vorné prostředky byly
přitom využity.

Zák ladní poučení o jmé nech prostředků čin nosti podává obsáhlá
studie Ja ro slava Kuchaře v pub lik aci Tvoření slov v češt ině 2 (Daneš,
Doku lil, Kuchař 1967). Jména prostředků po jme novávají sub stance,
tj. věci, předměty, látky aj., sloužící nějaké čin nosti, a proto k této čin -
nosti trvale určené. Pokud jsou určeny k čin nosti samé, od vozují se
přímo od sloves, případně dějových jmen, pokud jsou určeny k čin -
nosti vzhle dem k sub stanci, tedy předmětu, k němuž se čin nost přímo
vzta huje, pak se od vozují od sub stan tiv. Výrazným jed notícím prv-
kem obecné ono maziologické struk tury jmen prostředků je úče lová
modi fikace vztahu mezi ono maziologickou bází a ono maziologickým 
příznakem, tedy mezi tím, co se po jme novává, a tím, k čemu se báze
ori en tuje (srov. Daneš, Doku lil, Kuchař 1967, s. 171). Úče lové po jetí
je spe ci fické zejména pro věci, předměty. Převažují mezi nimi věci
konkrétní, které slouží zejména k pra covní čin nosti (Daneš, Doku lil,
Kuchař 1967, s. 174 a 175). J. Kuchař dále zdůrazňuje, že ono mazio-
lo gický příznak sub stancí určovaných modi fikací úče lového vztahu
může být buď jed noduchý, ale dif er en co vatelný, nebo složený. Po jem
účelu je spjat s po jmem děje, a to záměrné čin nosti. Vzhle dem k tomu, 
že vztah sub stance k ději je přímý, je kate go rie nositelů dějového vzta- 
hu i nejpři rozenější zák lad nou jmen prostředků. Úče lová modi fikace
se však up latňuje i v něk terých po jme nováních po jmů založených na
vztahu sub stance k sub stanci, jsou tedy také nositeli předmět ného
vztahu. Protože vztah sub stance k sub stanci je vždy nepřímý, zpro-
středkovaný, urču jící sub stance nevys tu puje jako ono maziologický
příznak sa mo statný, nýbrž jen jako urču jící složka složeného přízna-
ku, jako jeho mo tiv. Určova nou složkou příznaku je v tom případě dě-
jová modi fikace vztahu, kterou vzhle dem k její obec nosti není třeba
vy jadřo vat (Daneš, Doku lil, Kuchař 1967, s. 177). Z kom plexní po -
vahy ono maziologické kate go rie úče lové tedy vy plývá, že fun du jícím
zák ladem jmen prostředků mo hou být jak verba, tak sub stan tiva. De -
verbální zák lady ovšem mají postavení do mi nu jící (Daneš, Doku lil,
Kuchař 1967, s. 190).
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Ze slovesných zák ladů se názvy prostředků čin nosti tvoří jed nak
pro duk tiv ními sufixy, jako jsou -č (typ rýč, šle hač, vysa vač), -čka
(myčka, pračka, vařečka), -ka (stěrka, škrabka, utěrka), -dlo (opěrad-
lo, rýso vadlo, spla cho vadlo), -tko (chránítko, kružítko, razítko), jed -
nak středně pro duk tiv ními sufixy, jako jsou -ník (cedník, nárazník,
výměník), -ák (kluzák, ot vírák, smeták), jak uvádí M. Doku lil v Mluv -
nici češt iny 1 (1986, s. 247–257).

Pro duk tiv nost sufixů -č a -čka se pro je vuje i vznikáním nových
názvů prostředků, např. provzdušňo vač, zastřihávač, vy pa lo vačka či
dobíječka (viz Martin cová 1998, 2004). Z kon ver tovaných názvů jsou
nejčastější od voz en iny bez sufixu (ob vaz, výtah) nebo zak ončené na
-a (brzda, opěra), ale i složen iny (otáčkoměr, tla koměr, vlhkoměr). 

Něk teré z uve dených sufixů mo hou výji mečně tvořit jména pro-
středků i od sub stan tiv, např. -čka: suko vačka ‘stroj na vyvrtávání su-
ků’, pařezačka ‘m otyka na pařezy’ (srov. Daneš, Doku lil, Kuchař
1967, s. 202–203) aj. Po dobně i sufix -dlo s vari an tami -adlo, -idlo
tvoří od sub stan tiv názvy prostředků, avšak zřídka: zu badlo, vru tidlo
(Kuchař 1967, s. 208). J. Kuchař ve svém ma teriálu uvádí také poly -
funkční příponu -ák, kterou se od sub stan tiv ních zák ladů tvoří po jme -
nování prostředků ve větším množství: např. názvy hřebů (fošňák,
laťák), nožů (dužinák, řípák), vozidel (hno ják, popelák), nádob
(kafák, uhlák) aj. Velký počet jmen prostředků se tvoří z ad jek tiv ních
zák ladů dvouslov ného názvu univer bi zací: do bytčák, mo torák, nákla-
ďák atd. (Daneš, Doku lil, Kuchař 1967, s. 226 a 228). Méně často se
k tvoření názvů prostředků od sub stan tiv využívá přípona -ka s různý-
mi vari an tami: be tonka, šin delka, uhelka apod. (Daneš, Doku lil, Ku-
chař 1967, s. 239). J. Kuchař uvádí ještě další sufixy, jimiž je možná
de ri vace názvů prostředků od sub stan tiv, např. -ník, -o vník, -nice
a rozšířené -o vnice. Nez miňuje však sufix -č a jeho vari antu -ovač, se
kterými v posledních dva ceti le tech vznikla celá řada názvů prostřed-
ků čin nosti, jež můžeme najít ve Slov níku ne olo gismů (Martin cová
1998 a 2004), např. jogur to vač, pa lačinko vač, send vičo vač, vločko -
vač.

V současné slovní zásobě se vedle přejímání ho tových slov (pře -
devším z an gličt iny) stále up latňuje tvoření nových slov z domácích,
příp. cizích zák ladů ob vyklými způsoby po mocí od vo zování a skládá- 
ní. Názvy prostředků čin nosti (no mina in stru menti) označují věci
sloužící konkrétní čin nosti, jejichž spe ci fickým ry sem, jak už bylo ře-
čeno výše, je vy jádření účelu ve vztahu k nějakému nás troji. Zahrnují
tedy názvy nejrůznějších nástrojů, nářadí a náčiní, nádob, domácího
zařízení, přístrojů, strojů a vozidel (srov. Doku lil 1986, s. 245n).        

Názvy prostředků čin nosti cizího původu byly a jsou ve slovní
zásobě češt iny početné, avšak mnohé z nich byly pře jaty už jako ho -
tová po jme nování. U něk terých z nich je zřejmý vztah ke slovesu nebo 
k dějovému sub stan tivu cizího původu (Doku lil 1986, s. 256). Z cizích 
přípon jsou nejčastější z latiny převzaté -or s vari an tami -tor, -átor
(kon ver tor, re pro duk tor, sta bilizátor), vzta hu jící se k cizím dějovým
jmé nům a často současně i k adap tovaným slovesům (kon ver tor – ke
kon ver to vat i kon verze, re pro duk tor – k re pro duko vat i re pro dukce
apod.). Z fran couzšt iny po chází adap tovaná přípona -ér (adaptér, kon -
di cionér, mixér) s vari an tami -tér (ex trak tér), -atér (fixatér) a z an -
gličt iny převzatá přípona -er (kon tejner, trajler).

Soubor názvů prostředků čin nosti zís kaný z inter ne tového ob cho-
du De dra je co do mo ti vace a způsobu ut váře nosti roz manitý. Zís kaná
po jme nování prostředků jsme rozdělili podle způsobu tvoření, zák la -
dových slov a slo vot vorných prostředků do čtyř sku pin, pátá skupina
má ok ra jový charak ter.

1. Názvy prostředků odvozené z domácích slovesných základů
domácími sufixy

Začneme- li po jme nováními od voz enými, pak u domácích sloves-
ných zák ladů byl využit sufix -dlo. Vznikl tak de ver ba tivní název pro-
středku neprskadlo od neprskat. Je to pok lice na pánev, užívaná za
úče lem zabránit prskání omastku. Po dobně je od slovesa nec in tat
utvořen další název nec in tadlo, podložka pod vařečky a naběračky,
aby se pra covní plocha v kuchyni udržela čistá. Sloveso cin tat SSJČ
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označuje jako obecněče ské s významem ‘sli ntat, bryn dat’ (Havránek
1989, s. 212). Vařečky a naběračky je možné odložit také na odpo-
čívadlo. Výraz v tomto případě nevzniká nově, je užit me ta fo ricky.    

Od zák la dového slovesa odtučnit byl příponou -ák ut vořen název
prostředku odtučňák ‘oddělo vač tuku’. U této přípony proniká ex pre -
sivní od stín. Stylis ticky neu trální je název ut vořený z ne dok onavého
slovesa odtučňo vat po mocí přípony -č, tedy odtučňo vač, avšak tento
for mant využit ne byl. V ma teriálu kor pusu SYN2015 se po jme nování
odtučňo vač vyskytuje dvakrát, avšak v ji ném významu.2

Prostře dek k roz válení těsta po jme novaný roz váleček měl pa trně
za zák lad sloveso roz válet. Demi nu tivní přípona 2. stupně -eček
vznikla složením for mantů -ek + -ek. Před lo hou bylo jistě i sub stan ti -
vum vál, které má primární demi nu ti vum válek a sekundární váleček.

Zák ladem desub stan tivní od voz en iny může být sub stan ti vum
v předložkovém pádě. D. Šlo sar zařa zuje tak ové de riváty do kate go rie 
nositelů ok ol nost ních příznaků (srov. Karlík, Nekula, Rusínová 1995,
s. 154n). Tak vznikl např. název podložky pod hrnec, podhrn cov ník,
od voz en ina předponově- příponová. Více de rivátů z domácích verbál-
ních, případně sub stan tiv ních zák ladů inter ne tový ob chod De dra ne-
nabídl, zato však byly využity cizí zák lady a cizí for manty, nebo do-
mácí zák lady a cizí for manty.

2. Názvy prostředků utvořené z cizích sub stan tiv cizími sufixy

Po su zovaný soubor názvů „kuchyňských po moc níků“ po skytl růz- 
né možnosti, např. spo jení cizího sub stan tiv ního zák ladu nedějového
původu s cizím sufixem -átor. Vznikla po jme nování typu ananasátor
‘kráječ na ananas’, cit rusátor a džusátor ‘odšťavňo vače cit ru sových
plodů’, flaškátor ‘va kuový uzávěr lahví’, nanukátor ‘forma na výrobu 
domácích nanuků’, pi rohátor ‘forma na plněné taštičky’. Názvy
označují prostředky, jejichž zák la dovým slovem je sub stan ti vum,
s nímž se jistá čin nost koná, aniž by byla po jme nována. Přesto jsou

srozu mitelné a působí neotřele. U těchto typů se cizí sufix při po jil
k plnému kmeni sub stan tiva. V ma teriálu kor pusu SYN2015 se zatím
nevyskytuje žádný z těchto názvů.

3. Názvy prostředků odvozené z domácích sub stan tiv cizími
sufixy

Cizí sufixy -átor, -ér je možné spo jo vat s če skými sub stan tiv ními
zák lady. Vzni kají hy bridní od voz en iny tvořené z domácích sub stan tiv 
a cizích sufixů. Inter ne tový ob chod nabízí čes nekátor nebo čes nekér,
který usnadňuje loupání čes nekových stroužků, dále hra nolkátor
sloužící k ručnímu krájení bram borových hra nolků, jed nohub kátor
vyt vářející domácí jed nohubky a ka napky3, chlebíčky, send viče, taš-
tičkátor určený k vyk ra jování taštiček z těsta. Názvy prostředků re -
pro du kují tvoření podle cizích vzorů.

Pouze jediné po jme nování s příponou -átor je od voz eno z domácí-
ho zák ladu verbálního, totiž na pařátor, určený k vaření a ohřívání po-
krmů v páře. 

4. Názvy prostředků utvořené skládáním

Výraznou skupinu tvoří složené názvy prostředků čin nosti, kom -
pozita. Kom pozita vyni kají kon den zova ností své formy a ex plic it -
ností svého výrazu. Proto před sta vují výhodné lexikální jed notky pro
vy jadřování od borného stylu vědeckého i popu lari začního (Doku lil
1986, s. 451). Ono maziologická po vaha vztahu mezi kom po nenty slo- 
žen iny je různá. Vztah členů může být nezávislý, souřadný, tak jsou
tvořena koor di na tiva, nebo závislý, podřadný, tak vzni kají de ter mi na -
tiva (Doku lil 1986, s. 452). Ono maziologickou pod sta tou této kate go -
rie je, že první člen, kom po nent složen iny, určuje, spe ci fikuje, modi -
fikuje druh ob jektu označovaného zadním čle nem, kom po nen tem, ale
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3 Pojmenování kanapka je v polštině kalk z francouzského canape a do češtiny
se dostalo z polštiny. Název obsahuje publikace Zdeňky Sochové a Běly Poštolkové 
(1994).



může to být i nao pak, např. u kom pozit s prvním čle nem verbálním.
Přední člen je se zadním spo jen konek tem. Oba kom po nenty složeni-
ny jsou buď domácího původu, případně se za domácí pokládají pro
svou dlouho do bou začleněnost do če ského lexikálního systému, nebo
jsou cizího původu, anebo je den kom po nent je domácí a druhý cizí,
takže vzniká složen ina hy bridní.

4.1. Názvy prostředků složené ze dvou domácích komponentů

Typ S–V (s prvním čle nem sub stan tiv ním a druhým verbálním).
Verbální zák lady spo luvyt vářejí s prvním čle nem názvy kon ver tované 
s kon covkami podle vzoru hrad: vejco var ‘na přípravu ztra cených va -
jec a va jec nat vrdo’, těs to vi not vor ‘na výrobu těs to vin’. Něk teré názvy 
jsou ut vořeny verbálními zák lady ze sub stan dardní slovní zásoby: ma -
sošťouch ‘nás troj s hroty užívaný k propi chování masa’, vzducho cuc
‘va kuová nádoba’. Vznikla i de ri vační kom pozita, např. ble skošk rab-
ka, salátoždímadlo ‘ruční od stře divka’, obsa hu jící zadní kom po nent,
který může stát sa mo statně (škrabka, ždímadlo). Lze tedy v tomto pří-
padě uvažovat o čisté, vlastní kom pozici. Složen ina ble skošk rabka
vyjadřuje prvním kom po nen tem dějo vou ok ol nost (škrábe ze len inu
jako blesk). Názvy prostředků klikošlehátor (šlehá otáčením klikou)
a vajíčko- nepraskátor (propích nutím chrání vejce před prasknutím při 
vaření) je možné pokládat za de ri vační kom pozita z domácích kom po -
nentů s cizím sufixem.

Typ S–S (s oběma členy sub stan tiv ními): složen ina ma somlýn nah -
ra zuje sousloví mlýn(ek) na maso.

K typu V–S (s prvním čle nem verbálním a druhým sub stan tiv ním)
řadíme složen inu fcucpok lice (ke vzduchotěsnému uzavírání hrnců a
mís), jež patří k výrazům sub stan dardním.

4.2. Názvy prostředků složené ze dvou cizích komponentů

Do této skup iny patří kon ver tovaný název cit ru sosprej užívaný
k postříkání po travin šťávou z cit ru sových plodů. Přední člen je ad jek -
tivní a de ter mi nuje člen zadní.

4.3. Názvy prostředků s jedním domácím a jedním cizím 
ko m po nen tem, hybridy

První kom po nent je cizí, druhý domácí s domácími sufixy: citro-
ždímadlo, termo- chňapadlo ‘ochranná chňapka’, tur bokved lačka ‘ruč-
ní šle hací metla’.

První kom po nent je cizí, druhý domácí, ale s cizími sufixy: citroli-
sátor ‘lis na cit rony a li metky’, maxisekátor, min isekátor ‘pro krájení
a sekání ze len iny’.

První kom po nent je domácí, druhý cizí, s cizím sufixem: jíd lo -
transportér ‘dóza na pře pravu pokrmů’.

První kom po nent je sub stan tivní, buď domácí, nebo cizí, druhý
kompo nent je rovněž cizí. Jde o slovesný zák lad -mat, který po chází
z řecké složen iny automa tos ‘sa mo hybný’ a má původ v in do ev rop -
ském kořeni *men- ‘myslit’. Byla tak ut vořena dvě po jme nování:
ptáčko mat a roládo mat, ‘silik onové pásky pro přípravu ma sových
ptáčků a rolády’. Vzorem pro tvoření to hoto typu byla složen ina auto -
mat. Užívala se v sousloví s přív lastky ne shodnými: auto mat na ban -
kovky, auto mat na kávu apod. Z víces lov ného názvu se začal užívat
druhý kom po nent složen iny -mat a sub stan tivní zák lad přív lastku ne -
shodného bank-. Vznikla systémově náležitá složen ina ban ko mat. Ja-
zyko vou hrou pak vzni kaly další po dobné složen iny: kávo mat, mléko -
mat a řada dalších, které mo hou půso bit nez vykle, byť jsou tvořeny
náležitě (Šrámková 2012). 

Lze v tomto případě uvažovat o tzv. blend ingu? V an gličt ině je
tento způsob tvoření slov oblíbený a pro duk tivní. Nové slovo (a blend
word, a blend) se vyt voří z částí dvou nebo více jiných slov. Větši nou
se vy nechává konec první složky a začátek druhé, např. break fast
‘snídaně’ + lunch ‘oběd’ křížením dává brunch ‘vy datná snídaně,
lehký oběd nebo svačina mezi snídaní a obědem‘; smoke ‘kouř, dým’
+ fog ‘mlha’ – smog apod. Někdy se mo hou kom bi no vat i začátky
slov, např. cyber netic organ ism ‘ky ber netický or gan is mus’ – cy borg.
J. Ši mandl při pouští, že blend ing se po dobá mechan ickému krácení,
ale s význa movým rozdílem. Při blend ingu je záměrem učinit narážku
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na „konkrétní výcho disk ová slova“ a v tomto smyslu jde o idio matic-
ké tvoření slov. S blendy se lze set kat tam, kde vzniká poptávka po
neotřelých a krea tiv ních po jme nováních. V poznámce 11 téhož textu
uvádí, že slovo ban ko mat ana lyzováno jako blend má struk turu bank-
 omat. Vznikla však řada dalších výrazů s kom po nen tem -mat pro nej-
různější de notáty, které něco dávají snadno a rychle (slevo mat, půjčko -
mat), takže došlo k per in te graci bank- o- mat (Ši mandl 2012). Ši mandl
dále upo zorňuje, že v kor pusu se nachází asi dva cet slov s -mat, jejichž 
status není vždy jasný (Ši mandl 2012). U slova ban ko mat uvažuje
o přik lonění. Naše út vary ptáčko mat, roládo mat i výše jme nované
nejnovější dok lady mají první kom po nent nez krácený, vstu puje do
no vot varu téměř celý, druhý kom po nent -mat se stal sufixoi dem. Do-
mníváme se, že nejde o typický blend ing.

5. Spřežky

Vzni kají formálním srůs tem členů fun du jících syn tag mat, který
není do provázen mor fologickými změnami jejich kom po nentů (Do-
kulil 1986, s. 468). Patří k nev last ním složen inám. Daný inter ne tový
obchod nabízí prostředky ut vořené spřažením větných syn tag mat
v původním pořadí v je den ustrnulý výraz sub stan dardního charakte-
ru. Jsou to tzv. citátové (větné) spřežky: vod nesúk lid ‘no sič úk lido-
vých prostředků’ a vod nes fšecko ‘chladicí pod nos s víkem’.

* * *

Vzhle dem k omezenému roz sahu příspěvku jsme se zabývali pou-
ze jed nou skupinou prostředků a nás trojů, jež se užívají v mod erní
kuchyni. Nejvíce názvů prostředků čin nosti vzniklo skládáním. Počet- 
ná byla jak kom pozita typu S–V z domácích kom po nentů (vejco var),
tak kom pozita hy bridní s jedním kom po nen tem cizím a druhým do-
mácím (termo- chňapadlo, tur bokved lačka; citrol isátor, maxisekátor). 
Ho jně se up lat nily od voz en iny z cizích nebo domácích sub stan tiv do-
t vořené cizím sufixem -átor (ananasátor, nanukátor, pi rohátor; čes -
nekátor, hra nolkátor, taštičkátor). Něk teré názvy prostředků jsou sty -

lově neu trální (těs to vi not vor, salátoždímadlo), jiné jsou sty lově pří-
znak ové (ble skošk rabka, fcucpok lice, vzducho cuc).

Toto mod erní ne olo gi zování s využitím kom bi na to riky různo -
rodých slo vot vorných prostředků svědčí mimo jiné také o snaze vy -
jádřit se výstižně a hu morně. Na zák ladě an alýzy pouhého vzorku ex -
cer povaného ma teriálu lze soudit, že mnohé re la tivně nové od voz en -
iny a složen iny přes urči tou neob vyk lost a nevžitost už pronikly do ja -
zyk ového úzu. Jejich živo taschopnost můžeme však jen stěží od had -
nout.
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Jo sef ŠTĚPÁN

Praha

Ho vo rové spi sovné pro jevy v mlu vených médiích

Keywords: col lo qu ial stan dard dis co u r ses, com mon Czech, eve ry day lan gu a ge, na tu -
ra l ness, re spon sibi li ty, spo ken me dia

Klíčová slo va: hovorové spisovné pro je vy, obecná čeština, běžně mluvený ja zyk,
přirozenost, odpovědnost, mluvená média

Abs tract

The article deals theo reti cally with col lo quial standard dis courses in media. It
adduces examples of col lo quial standard means on the in di vid ual levels of the
language system. The pro duc tion of col lo quial standard texts, in which natu ral ness
together with re spon si bil ity of the speaker play an important role, is generally
described. This pro duc tion is char ac ter ised in a com pli cated situation of spoken
media. „Good speech models”, necessary after res to ra tion of social elites after 1989,
are important in media for the broad strata of popu la tion and should become a subject
of lin guis tic research more often.

Článek se zabývá ho vo rovými spi sov nými projevy v médiích teo re ticky. Uvádí
příklady ho vo rových spi sovných prostředků na jed not livých rovinách ja zyk ového
systému. Obecně se popisuje produkce ho vo rových spi sovných textů, kdy se protíná
při roze nost a od pověd nost mluvčího. Konkrétně se charak teri zuje tato produkce
v složité komu ni kační situaci mluvených médií. „Dobré řečové vzory”, které jsou
potřebné s obnovením společenských elit po roce 1989, jsou v médiích důležité pro
nejširší vrstvy oby vatel stva a měly by být častěji než dnes předmětem lingvis tického
výzkumu.

0. Před více než čtvrtstoletím F. Daneš, který už dříve uvažoval
o obecné češt ině jako o běžně mlu vené po době našeho národního ja -
zyka, jež je na stejné úrovní jako spi sovná češt ina1 (Daneš, Sgall 1964, 
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1 F. Daneš di sku to val na zasedáních Jazykovědného sdružení hovorovou spisov-
nou češtinou, jak tam jednou kon sta to va la J. Hlavsová, naše přední odbornice na
mluvenou češtinu.

Martincová O. a kol., 2005, Neologizmy v dnešní češtině. Praha: UJČ AV ČR.
S o c h o v á  Z.,  P o š t o l k o v á  B., 1994, Co v slovnících nenajdete. Novinky v sou-

časné slovní zásobě. 1. vyd. Praha: Portál.
S v o b o d o v á  D., 2005, K některým současným vývojovým trendům v oblasti české

slovotvorby. In Západoslovanské jazyky v 21. století, 2. svazek), eds. J. Svo-
bodová, D. Svobodová, E. Höfflerová. Praha: PF Ostravské univerzity,
s. 129–136. 

Š i m a n d l  J., 2012, Z nepravidelného tvoření slov: mechanické krácení a přiklánění
slov, blending. On-line: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/
ujc/veda-vyzkum/vyzkum/grama tika -a-ko r pus/pro ce e dings-2012/konferen-
cni -pri spev ky/SimandlJosef.pdf [cit. 8.05.2016].

Š i m a n d l  J., 2013, Mechanické krácení a mechanické skládání; blending. On-line:
http://www.lexiko.ujc.cas.cz/studie/Problemi_na_neologiiata_v_slavianskite_ 
ezici_109.pdf [cit. 8.05.2016]. 

Š r á m k o v á  Z., 2012, Máme se bát jazykové automatmánie? On-line: http://www.
muni.cz/komentare/3004-mame- se-bat-ja zykove-au tomatma nie [cit. 4.05.2016].
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s. 26), označil ho vo ro vou spi sov nou češt inu jako chiméru (Daneš
1988, s. 24). Dnes je možno toto tvrzení nově po soudit,2 protože če ská 
společnost je v druhém de seti letí 21. století od lišná od společnosti to -
tal itní, která sice spi sov nost in sti tu cionálně pre fero vala, ale která ne -
byla tak dif er en covaná jako společnost současná, v níž velkou váhu
mají el ity. Od elit se ho vo rová spi sovná češt ina očekává. 

Pokud jde o  ú t  v a r  h o  v o  r o v é  s p i  s o v n é  č e š t  i n y, je
třeba se zmínit o po jmech ho vo ro vost a spi sov nost. Po jem ho vo ro vost
nelze chápat jako mlu ve nost, jde o pro tik lad knižnosti. Ve společnosti
se po si luje pozice po jmu spi sov nost, o čemž svědčí násle du jících pět
skutečností. Ce lonárodní reprezen ta tivní so ci olingvis tický výzkum
pos tojů ke spi sovné češt ině, který se týkal všech vrstev če ské
společnosti, roku 2010 ukázal, že 72,1 % pro cent re spon dentů uznává
její význam v psané i mlu vené po době (Svo bo dová 2011, s. 91; Svo -
bo dová, Adámková, Bo goc zová, Jan dová, Me telk ová, Svo bo dová
2011). Jiná je ovšem otázka pok lesu ak tivní zna losti spi sovné češt iny,
na čemž má vinu i naše škola, třebaže mnozí učitelé- češtináři s od -
povědným vzta hem ke spi sov nému ja zyku mají zájem o otázky ko di -
fikace. Za druhé se nepotvrdilo, že by se obecná češt ina stala běžně
mlu ve nou po do bou češt iny na stejné úrovni jako češt ina spi sovná, což 
v poslední době dokázal pře devším R. Šrámek, který se při dlouho -
dobém výzkumu mlu vené češt iny soustře dil na složitost strati fikace
út varů češt iny a ukázal na rozdíl nost západního a východního pros toru 
če ského ja zyka. Na západě niv eli zace nářečí vedla ke vzniku a šíření
obecné češt iny jako mlu veného pro tik ladu ja zyka spi sov ného,
zatímco na východě je struk tura ja zyk ové situace jiná a obecná češt ina 
je tam odmítána ne jen jako mlu vená po doba češt iny, ale i jako (jediný) 
zdroj vývo jových ino vací spi sovné normy (Šrámek 2007, s. 26). Na
východě se do pozic ja zyk ového út varu sto jícího nad míst ním dia lek -

tem i nad inter dia lek tem, který z něho vyrůstá, do stává út var, který
silně ten duje ke spi sov nosti. Tento út var před sta vuje mlu ve nou, ná-
řečně více nebo méně pozna me nanou vari antu spi sov ného ja zyka,
který má dvě velké před nosti: jed nak není nářeční (tedy komu ni kačně
omezený), jed nak je při roze nou, živou, ak tivní součástí kul turního
(vzděla nost ního, společen ského) pro filu jeho uživatelů, který R. Šrá-
mek nazývá „út var mlu vené spi sov nosti” (Šrámek 2007, s. 29). V naší
ter mi nolo gii jde o ho vo ro vou spi sov nou češt inu. Za třetí se po malu
zvyšuje počet lingvistů, kteří navzdory pro pagátorům obecné češt iny
ak tivně ov livňují vývoj češt iny pře devším spi sovné, a to jak teo re -
ticky (Adam 2009, s. 148; Be neš, Prošek 2011, s. 53n.), tak prak ticky,
srov. pro běžné uživatele a školy nedávno vy daná obsáhlá kniha ko-
lektivu ve deného M. Pravdo vou a I. Svo bo do vou (2014), která ko di -
fikuje spi sov nou normu a která na va zuje na Inter ne to vou jazyko vou
příručku. Za čt vrté v médiích se častěji ob je vují pořady a články, které 
jsou věnovány spi sovné češt ině.3 A konečně čeští spi so vatelé, kteří
vždy ve značné míře měli kladný poměr ke spi sovné češt ině, mají ta-
kový poměr i v součas nosti (Štěpán 2011a; 2011b, s. 108n.). V pro gra -
mové stu dii (Štěpán 2015a) byl podán za použití roz sáhlého seznamu
lingvis tické lit era tury po drobný popis ho vo rové spi sovné češt iny jako
ja zyk ového út varu, popis, lišící se od in terakční lingvis tiky, která je
post struk tu ral is tická, jak se tam konkrétně uvádí. 

Cílem to ho to článku je  t e o r e t i c k ý  p o  p i s  h o v o r o v ý c h
s p i s o v n ý c h  p r o j e v ů  (textů) v mluvených médiích.4 Ty to pro -
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3 Před několika lety se oprávněně kon sta to va lo, že chybí jazyková osvěta v mé-
diích a konsekventní výuka mluvené spisovné češtiny ve vyšších školách (Bayero-
vá, Nerlichová 2004, s. 191). V poslední době byla užitečná propagace češtiny v te- 
levizi, srov. např. publikace M. Pravdové i J. Saturkové (2007, 2008, 2010), J. Krá-
líka a kol. (2009), dále popularizační kniha M. Pravdové (2012). I v současné době
se o češtině mluví a píše v médiích především díky pracovníkům oddělení jazykové 
kultury, ono ma sti ky, gramatiky a dia le kto lo gie Ústavu pro jazyk český AV ČR. 

4 Jsem si vědom toho, že je třeba mluvený jazyk zkoumat i empiricky, a to také
socio ling visti c ky. Článek je však míněn jako výzva k diskusi, která je potřebná, proto- 
že dnes je v češtině a v české lingvistice už jiná situace, než byla v 60. a 90. letech

2 Už J. Hrbáček (1995, s. 60–61) doporučuje neo sla bo vat postavení spisovné
češtiny, držet dál spisovnou a hovorovou češtinu pod jednou střechou a rozvíjet
mluvnou formu spisovné češtiny, protože čeština obecná se zřejmě nestane
celonárodním komunikačním útvarem a „demo kra ti za ce” veřejných projevů
směrem k ne spi sov no sti by se neměla přehánět.



je vy chápeme nově ve vzta hu k pojmům přirozenost a odpovědnost
mluvčího. Ne j pr ve stručně uve de me některé příklady hovorových
spisovných prostředků na jednotlivých rovinách jazykového systému, 
které jsou v hovorových spisovných pro je vech užívány (1), popíšeme
obecně pro ble ma ti ku pro du kce hovorových spisovných textů (2)
a všimneme si konkrétně této pro du kce v současných mluvených mé-
diích (3).

1. Hovorové spisovné prostředky

Hovorové spisovné prostředky jsou kodifikovány na všech ro vi-
nách jazykového systému a vymezitelné vždy především v pro ti kla du
ke spisovným prostředkům knižním, některé hovorové prostředky se
už neutralizují.5

Na fonologické rovině bývá hovorové í (ý) pro ti knižnímu é v zá-
kla dech slo vech líp, míň, oblíknout se, kolíbka a ve zdrobnělinách
kamínek, plamínek, kolínko, křidýlko, plátýnko; u adverbií dochází
k odsouvání kon co v ky -e, srov. výšeuvedené líp, míň, dále víc.

V mo r fo lo gii jsou to:
– zájmena: navštívil m o j i / t v o j i / s v o j i  sestru; s m o j í,  t v o j í,

s v o j í  sestrou (ne jen mou, tvou, svou), navštívil jsem h o  (nemusí
být jej); obejdeme se b e z  n ě j  (nemusí být bez něho);

– číslovky: třech, čtyřech (ne jen tří, čtyř);
– slovesa: peču, můžu; pečou, můžou (ne pouze peku/pekou; mohu/

/mohou); říct, moct (ne jen říci, moci); děkuju, děkujou (ne jen
děkuji, děkují); klepnul (ne jen klepl); nesem, tisknem, jedem (vedle
neseme, tiskneme, jedeme);

– sub stan ti va: di p lo ma ti, lidi (ne jen diplomaté, lidé);
– ad ver bia: radši (ne jen raději), taky…

 Syntaktické hovorové prostředky ro vi ny jazykového systému by-
ly na základě empirického výzkumu podrobně popsány jin de (Štěpán
2015a, s. 149–152). Patří k nim i mnohé další, např. eli p sa střední věty 
v podřadném souvětí (srov. Rozhlédl se na ho ru, ko mu hlas patří), kte-
rá se liší od výchozího souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět
(srov. Rozhlédl se na ho ru, aby zji stil, ko mu hlas patří), jež má již cha-
ra kter neutrální až knižní (k to mu podrobněji Štěpán 2015b).

V le xi ko lo gii jsou hovorovými prostředky především univerbizá-
ty: češtinář, angličtinář; státnice; generálka; dálkař, výškař, tyčkař.
Ty jsou nesporné z hle di ska spi so v no sti. Příznakové jsou už uni ver bi-
záty panelák, Václavák, ne j sou hovorovými spisovnými prostředky.

Většina uvedených hovorových spisovných prostředků jazykové
no r my je kodifikována v základních mluvnicích a slovnících. By lo by
třeba, aby to mu by lo i nadále. Je však znepokojující, že autoři připra-
vovaného Akademického slovníku současné češtiny zavádějí ve zve-
řejněné kon ce pci nový kvalifikátor kolokviální (Kochová, Opavská
2016, s. 71n.),6 snad aby se ulehčila práce lexikografům. Ten to kva li -
fikátor je míněn pro označení jed no tek příznačných pro mluvený
neformální ja zyk, a to pro slo va v dosavadních slovnících označovaná
ja ko hovorová (spisovná) a obecně česká (nespisovná) ve d le kva li fi-
kátorů dia lekt., re gion., apod. Termínem kolokviální by nový slovník
ne jen mátl uživa te le dosavadních slovníků, kteří často požadují in fo r -
ma ci o tom, zda jisté slo vo je spisovné ne bo nespisovné, ale do ko di fi -
ka ce by se tak do sta la i slo va obecné češtiny a tím by se os la bi la in te -
gri ta spisovné češtiny. 

2. Produkce hovorových spisovných projevů

Po uvedení hovorových spisovných prostředků na jednotlivých
rovinách jazykového systému (lan gue) přejdeme nyní k řeči, k pro du -
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6 Jde o termín F. Čermáka (srov. Čermák, Hronek, Machač 1994, s. 16), který
dlouhodobě usiluje o pospisovňování (standardizování) postředků obecné češtiny.

minulého století. Někteří čeští lingvisté se však takové diskusi brání. Věřím však,
že se postupně prosadí pluralita názorů na mluvený jazyk.

5 Kodifikace hovorových spisovných prostředků je složitá záležitost. Vycházíme
z kodifikace B. Havránka i A. Jedličky (1988). Bude třeba tuto kodifikaci dále zpřes-
ňovat výzkumem současné češtiny na celém území Česka (viz Uličného kritérium
spisovnosti, jímž je všeobecná regionální přijatelnost), citlivě posuzovat, nakolik
prostředky obecné češtiny (např. Angličani, oblíknout se, tisknul, zbyde) pronikly do
hovorových spisovných projevů tak, že už patří do útvaru hovorové spisovné češtiny.



kci spisovných projevů (textů).7 Při této pro du kci prvky spisovného
jazykového systému vstupují při dané komunikační potřebě do kon-
krétních jazykových projevů a získávají sty li stic kou cha ra kte ri stiku
na ose knižnost – neutrálnost – ho vo ro vost. Hovorové spisovné pro je -
vy (te x ty) vznikají ja ko sig na li za ce8 přirozenosti a odpovědnosti
mluvčího z prostředků hovorové spisovné češtiny ja ko útvaru a dal-
ších prostředků spisovné češtiny vy j ma prostředků knižních. Vědomě
abs tra hu je me od sty lu jazykového pro je vu9 a od míšení kódů, které
nemůže být rozhodující při po pi su hovorových spisovných projevů.10

Pro popis ho vo rových spi sovných pro jevů jsou závažné již uve -
dené po jmy při roze nost a od pověd nost při užití ja zyk ového systému
v řečové komu nikaci. Oba po jmy jsou v kom ple mentárním vztahu.
P ř i  r o z e  n o s t11 je v poměru k autorovi a je spo jena s mlu ve ností
a s uvolněností mluvčího, s nenu ceností, bez prostřed ností, s využívá-

ním prostředků osob ního kon taktu a s vy jádřením určitých pocitů,
s při rozeným způso bem řeči. Na proti tomu  o d  p o v ě d  n o s t12 ve
vztahu k užívání ja zyka je so ciální jev, rozumíme jí vědomí závaznosti 
spi sovné normy,13 je v poměru pře devším k ad resátovi a je spo jena
s vzděláváním školním i mi mošk olním a s kul ti vováním ja zyka. Od -
pověd nost k ja zyku není dána nějakými příkazy lingvistů, ale vnitřním 
ztotožněním se (in te ri ori zací) mluvčího s his toricky vznik lou spi sov -
nou nor mou a ko di fikací. V tom smyslu je od pověd nost také ve vztahu 
k autorovi, k němu samému. Od pověd nost mají pře devším mluvčí,
kteří mají k češt ině vztah pro fe sionální, jako jsou mod erátoři, komen-
tátoři, spi so vatelé, novináři, poli tici, učitelé, kněží, apod. Pro fe sionál-
ní mluvčí znají a dodržují ko di fikaci. Je ve lice důležité, že po jmy při -
roze nost a od pověd nost mají stupňo vitý charak ter, což zna mená, že
každý z nich má na jedné straně maximální hod notu, na straně druhé
hod notu minimální. Při tom se oba po jmy do plňují, pře devším od -
pověd nost „ko riguje” při roze nost14 v tom smyslu, že být maximálně
od povědný je nepři rozené ve výše vy mezeném smyslu, tak ový mluvčí 
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nosti, keď je materinským jazykom všetkých členov jazykového společenstva, t.j.
všetci si ho osvojujú prirodzeným sp?sobom ako preferovaný jazyk (jazykový
útvar), pokial niet pri ro dze nej motivácie na pre fe ro va nie iného jazyka (útvaru)”
(Dolník 2010, s. 224). V zahraniční jazykovědě existují i další teorie přirozenosti
(Dressler, May er t ha ler, Panagl, Wurzel 1988). Patočkův filozofický koncept „přiro- 
zeného světa” se v kognitivní lin g vi sti ce chápe jako korelát jazykového (naivního)
obrazu světa na rozdíl od vědeckého obrazu světa (Vaňková 2005, s. 26). Obecně je 
tedy pro ble ma ti ka pojmu přirozenost dost složitá.

12 Jazykovou odpovědnost postulovalo už první číslo „Slova a slovesnosti”, orgán
Pražského lingvistického kroužku (Havránek, Jakobson, Mathesius, Mukařovský,
Trnka 1935, s. 3). O odpovědnosti za kulturu vlastního vyjadřování psala nedávno
výstižně renomovaná odbornice na mluvenou češtinu M. Krčmová (2009, s. 181). 

13 Příznačná je stále nechuť „protivníků” spisovné češtiny užívat základní pojem
jazyková norma, jak užitečně konstatoval už R. Adam (2007a, s. 187).

14 O. Uličný (2007, s. 176) ukazuje, že přirozenost komunikace „je možné spatřo-
vat i v dnes stále běžnější vulgarizaci soukromé i veřejné komunikace” a že se „tzv.
přirozenost musí, chce-li být mluvčí úspěšný, v soukromé i veřejné oblasti podřídit
socializaci.”

7 Pro spi so v nost je ovšem důležité i očekávání posluchačů, které se mnohdy liší
od záměru nebo scho p no sti mluvčích.

8 K pojmu signalizace v lingvistice srov. K. Svoboda (1972, s. 18).
9 Podle P. Trosta (1939) jazykový projev „je strukturní celek sui generis”.
10 Styl jazykového projevu a míšení kódů různých jazykových útvarů jsou často

předmětem popisu interakčních lingvistů. Zkoumání míšení kódů především v mlu-
vené a internetové komunikaci má z hlediska jazykové kultury smysl jen tehdy, jestli-
že se popisuje, jakým způsobem působí nespisovné jazykové útvary na jazyk spisov-
ný a naopak. 

11 Pojem-termín přirozenost chápeme podobně jako P. Sgall (2005; 2010, s. 87),
který při zaměření na morfologii uvažuje o přirozenosti autora vůči sobě samému
(nedělat si komunikační násilí, do ničeho se nenutit, mluvit, jak jsem zvyklý, tedy
i nespisovně). Také podle M. Krčmové (1999, s. 222), která uvažuje o ne jednoduché
tvarové soustavě češtiny, „většina komunikace probíhá mimo oficiální situace, a tak si 
osvojujeme přirozenou cestou jednu nebo více neprestižních variet národního
jazyka”. Jinak chápe přirozenost u morfologických jevů R. Adam (2007b, s. 114), po-
dle kterého neplatí, že „přirozenosti odporují prostředky knižní”, protože někdy vní-
matel projevu jako nepřirozené naopak pociťuje prostředky nespisovné. Dodejme, že
např. mladí lidé v některé konkrétní situaci mohou používat s jistou ironií knižní
prostředky jako přirozené. J. Dolník pojímá přirozenost ve slovenštině, kde spisovný
jazyk má vysokou prestiž, takto: „Stav pri ro dze no sti jednotlivca koreluje se stavom
pri ro dze no sti spisovného jazyka. Spisovný jazyk je vtedy v ideálnom stave pri ro dze -



užívá totiž knižní, popř. hy perko rek tní ja zyk ové prostředky, být
maximálně při rozený je zase v médiích neod povědné, mluvčí se na
veřejnosti vy jadřuje po mocí ne spi sovných ja zyk ových prostředků. 

Při kla si fikaci textů, jejichž počet je ne konečný, můžeme kon sta to -
vat, že jsou dva póly s maximálními hod no tami ex is tu jícími tak, že
jes tliže se maximální od pověd nost v textu snižuje, zvyšuje se při roze -
nost, a tak od pověd nost přechází v při roze nost a nao pak.  M a x i -
m á l n í  o d  p o v ě d  n o s t  autora nacházíme ve veřejných, při prave-
ných, psaných tex tech od borných, a to vědeckých, protože právě věd-
ci před sta vují tak ové uživatele ja zyka, kteří se celoživ otně vzdělávají
a v rámci to hoto vzdělávání od povědně a záměrně užívají spi sovný ja -
zyk, a to ja zyk mateřský a dnes i an gličt inu. Tato maximální od pověd -
nost není v sou ladu s užíváním prostředků běžně mlu veného ja zyka
a s jazyk ovými prostředky sub stan dardními (Příruční mluv nice češ-
tiny 1995, s. 18). Maximální od pověd nost se ve vědeckých tex tech
pro je vuje ne jen po stránce mor fologické, ale i fonologické, syn tak -
tické a lexikální. Na proti tomu  m a x i m á l n í  p ř i  r o z e  n o s t  au-
tora je v neveřejných, nepři pra vených, mlu vených tex tech, které
ovšem jsou nejrůznějšího druhu, přík ladem může být pře devším ne -
spi sovný ja zyk ový pro jev v rod ině (o spontánní mluvě stře doče ské
rod iny z hle diska út varového Štěpán 2004). Při roze nosti od po rují
podle našeho názoru ja zyk ové prostředky knižní (srov. Jed lička 1973)
a hy perko rek tní (srov. Chromý 2007). Maximální při roze nost se pro -
je vuje opět na všech rov inách užívání ja zyk ového systému. Důležité
je, že tam, kde se  p r o t í n á  o d  p o v ě d  n o s t  a  p ř i  r o z e  n o s t
m l u v č í h o, tam s e  v y s k y t u j í  h o  v o  r o v é  s p i  s o v n é  p r o  -
j e v y  (t e x t y)  mlu vené češt iny, v nichž nejsou ja zyk ové prostředky
knižní. V dalším výkladu nás zajímá prostředí, v němž se tyto pro jevy
reali zují, a to veřejné pro jevy.

Dříve než se budeme zabývat češt inou v mlu vených médiích v uve-
deném smyslu, upo zorníme na to, že podrobná kla si fikace hlavně dia-
logických žánrů mlu vených diskursů v kon frontaci se psanými zvláště 
z hle diska in terakční lingvis tiky, kla si fikace, jež je opřená o důk lad -
nou zna lost zah ra niční vědecké lit era tury, je v publik aci S. Čmejrkové

i J. Hoff man nové (2011) jistým vyvr cholením mno ha letého kolek tiv -
ního výzkumu oddělení stylis tiky a lingvis tiky textu Ústavu pro ja zyk
český a je popisem, který zazna menává nepře berné a různo rodé množ- 
ství komu ni kačních situací z řady hle disek. Tento týmový in terakční
výzkum mlu vených diskursů zdůrazňuje ob libu ne spi sovné spontánní
mlu vené řeči s její nepři pra ve ností, ne formál ností,15 s její bez pro-
středností, živostí a nenu ceností v médiích. In terakční lingvis tika je
dnes u nás nejv liv nější kon cepcí při zkoumání mlu vené češt iny.
V rámci plu ral ity lingvis tiky však mo hou být i jiné názory na mlu vený 
ja zyk. 

3. Produkce hovorových spisovných projevů v médiích

Média16 jako prostředky veřejné komu nikace mají vedle školy vel- 
ký vliv na for mování úrovně komu nikace ve společnosti.17 V médiích
fun guje konkurence, boj o poslu chače a diváka, ne vždy však v úsilí
o kulti vované pro jevy, ale ve většině médií spíše v hledání „sen zač-
ních” témat a pro gramů. Jistě nech ceme, aby v rozhla sových a tele viz- 

15 Dvojice neformálnost – formálnost jazykových projevů už předem hodnotí
spisovné projevy jako formální. Vhodnější je dvojice spontánnost – odpovědnost.
Zdůrazňováním toho, že se dnes posiluje neformálnost ko mu ni ka ce, se odvádí po-
zornost od potřeby spisovného vyjadřování. 

16 Už před válkou se B. Havránek (1936, s. 132n.) zabýval sociální nosností spi-
sovného jazyka v novinách a rozhlase. Nově se vztahem spisovného a nespisovného
jazyka z hlediska medializace veřejné a soukromé komunikace zabývá především na
mluvené češtině J. Jirák (2006), který se dotýká pravidelností a komunikačních
zvyklostí oblasti tzv. mediální komunikace, tedy (para)sociálních komunikačních
aktivit, jejichž povahu určují funkční, organizační a technologické možnosti a ome-
zení tzv. masových médií.

17 Zde nám jde o média, v nichž se uplatňuje mluvená čeština. Té byl věnován sbor- 
ník (Čmejrková, Hoffmannová 2003), monotematické číslo 1–2/08 časopisu „Čeština 
doma a ve světě”, soubor článků v „Jazykovědných aktualitách” č. 3 a 4 – 2008 a nej-
nověji monografie (Čmejrková, Hoffmannová 2011). O psané češtině v médiích z hle- 
diska lexikálněstylistických prostředků srov. nejnověji B. Junková (2010), kde je uve- 
dena rozsáhlá lingvistická literatura o publicistických textech psaných i mluvených. 
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ních relacích byla jen spi sovná češt ina,18 jsou typy me diálních relací,
ve kterých se dnes často veřejná a privátní sféra komu nikace pros tu -
pují a v nichž je tedy na místě užívání ne spi sovných ja zyk ových pro-
středků. V rozhlase a tele vizi je však celá škála zajímavých pořadů od
zpra vo dajských přes naučné a vzdělávací až k dia logům i monologům
významných osob ností naší vědy, kul tury, po li tiky atd., které mají
charak ter komu ni kačních situací veřejných, v jejichž mlu vené češt ině
mají místo  h o  v o  r o v é  s p i  s o v n é  p r o  j e v y.19 Veřejná média20

plní totiž in te gru jící funkci, protože ce lému národu patří z ja zyk ových
út varů jen spi sovná češt ina, jejíž mlu ve nou po do bou v médiích je prá-
vě ho vo rová češt ina.

Před ro kem 1989 podávala média ofi ciální obraz re al ity, pro gramy
byly přísně řízeny, takže ne byl pros tor pro spontánní roz ho vory, ja zyk
byl téměř zcela spi sovný (He din 2005). Spi sovná češt ina byla nepří-
znak ovým kódem, prvky obecné češt iny byly vždy příznak ové.21

V současné době je pa trné rozšíření spek tra druhů dia logických

pořadů zejména o ty, v nichž je ne spi sovné vy jadřování spíše nepří-
znak ové. Proto v posledních le tech bývají če ské veřejné mlu vené dis-
kursy často zkoumány v celé své šíři a bývá kon sta továno, že se po si -
luje ten dence „od formál nosti k ne formál nosti”.22 Nejčastěji se to vys -
vět luje ar gu menty, které po dala I. Ne be ská, podle níž „za posledních
60 let se pod statně změnily normy chování” (od se be ov ládání k bez -
prostřed nosti) a „v řadě dílčích společen ství je prestiž spi sov ného ja -
zyka nízká” (Ne be ská 1996, s. 105). Dnes na rozdíl od de vadesátých
let mi nulého století je tato prestiž vyšší, jak uka zují výsledky exaktní-
ho reprezen ta tiv ního so ci olingvis tického výzkumu pos tojů ke spi -
sovné češt ině z roku 2010 (viz úvodní oddíl článku 0). Prestiž spi sov -
ného ja zyka je spo jena s návratem k hod notám hu manit ního vzdělání,
jak tvrdil už po roce 1989 J. Kraus (1993, s. 146), ale od de vadesátých
let do dneška došlo ještě k výrazné změně, společnost se po pro ce sech
pri va ti zace dif er en co vala a znovu v ní vys tu pují do popředí nejrůzněj- 
ší etik ety, při bližuje se svou so ciální struk tu rova ností společnosti
první re pub liky, která vyt vořila jis tou ofi ci al itu, civilní pa tos, normy
myšlení a chování, jis tou etik etu spo je nou s etikou. Společnost se však 
od té doby také proměnila; v dnešní době, která má i elek tronickou vi -
zuální (inter ne to vou) i au diální (mo bilní) komu nikaci, po zo ru jeme
v živ otě větší rychlost a v tele vizi a rozhlase ne jen kon ver zační uvol-
něnost, ale v kom erčních médiích také in flaci blábo lení, které nah ra -
zuje umění kon ver zace.23 Po ob dobí společnosti, která byla řízena
z jed noho cen tra a kdy se češt ina v médiích niv eli zo vala, do chází nyní
k její značné dif er en ci aci. Ne jenže se šíří obecná češt ina, ale v Če-
chách v něk terých vrstvách společnosti roste také prestiž spi sovné

22 Tato tendence je patrná i v psané beletrii, v níž především od šedesátých let
po zo ru je me u jejích významných představitelů (Hrabal, Škvorecký aj.) odvrat od
spisovné češtiny. Protože spisovná čeština plní vyšší komunikační funkci, proto se
pociťuje jako jistá forma patosu, jenž je základem všech ideologií a abstraktních
zobecnění, naproti tomu obecná čeština posiluje dojem au ten ti ci ty textu (Štěpán
2011a, s. 6). 

23 O umění konverzace psal i s využitím starší odborné literatury podrobně J. Hrbá- 
ček (1983).

18 Na Moravě a ve Slezsku, kde vadí obecněčeské prvky v mluvené češtině
médií, je ovšem velký zájem o spisovnou češtinu v médiích. Mnozí herci a herečky
(jistě i další profese) z Moravy a ze Slezska, kteří v běžném dorozumívání jsou
zvyklí od dětství používat hovorovou spisovnou češtinu (viz výše Šrámkův útvar
mluvené spi so v no sti), přispívají i po příchodu do Prahy v médiích ke konstituování
hovorové spisovné češtiny, i když tlak obecné češtiny na ně po jejich příchodu do
Prahy je v soukromém životě značný.

19 V mluvených médiích je pro vztah spisovnosti – ne spi sov no sti ovšem zásadní
zřetel k žánrovému a dalšímu rozlišení (např. zpravodajství čtená, komentáře a pří-
spěvky čtené, připravené nebo tvořené ad hoc, polemiky atd.).

20 N. Bermel (2010, s. 27) ukázal, že v Čechách posiluje především dimenze ve-
řejná – soukromá sféra při poměru novodobé spisovné češtiny k běžně mluvenému
jazyku.

21 V revoluční době hned po roce 1989 měly výrazy norma, normalizace konotaci
krajně negativní, a to i ve vztahu k jazyku asi ve všech postkomunistických zemích.
Byly vytěsněny požadavkem tolerance, často bezbřehé. V současné době se právem
uvádí u řady lingvistů pojem norma jako klíčový pojem českého jazykovědného
myšlení. Bohužel u některých jazykovědců přetrvávají stále ještě negativní postoje
k jazykové normě.
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češt iny i při mlu vené komu nikaci. Na Mo ravě a ve Slez sku je tato
prestiž již tra dičně vyšší. 

V mlu vených pořadech současných médií někdy sílí trend uvolně-
nosti, nenu cenosti, hravé spontán nosti a „ležér nosti”, dok once něk teří
pro fe sionální mluvčí, jako jsou pře devším herci, dále rozhla soví nebo
tele vizní novináři, kul turní pra cov níci atd., se styli zují do nonkon -
formních póz, snaží se na vo dit „in timní” situaci, ale také půso bit „ne-
nuceně” nebo se styli zo vat do „lidového tónu”. Užívají obec nou češt -
inu ne příležito stně, ale důsledně a vědomě v ofi ciálních veřejných
pro jevech. Poslu chači to pak po suzují nik oli jako te ma ti zaci obsahu
řeči, ale jako te ma ti zaci výji mečnosti kódu mluvčího. A proto zase sílí 
pře devším ve veřejném pros toru zájem o spi sov nou češt inu (srov.
výše pozn. 3).

Dnes už ex is tuje bo hatá ja zyk ovědná lit era tura, jež se zabývá mlu -
ve nou češti nou v médiích (viz poznámky 16, 17). V mi nu losti se často
tato prob lema tika zkou mala z hle diska ja zyk ové kul tury, kri ti zo vala
se nízká ja zyk ová úroveň něk terých veřejných pro jevů; těmto starším
pracím se nebudeme věno vat.24 V době velké nadvýroby dušev ních a
pseu do dušev ních pro duktů (např. něk teré tele vizní se riály), o které je
značný zájem mezi diváky a poslu chači, ale jejichž hod nota je po -
chybná, je třeba se však zabývat také těmi mluvčími, kteří i  v  z á -
b a v n ý c h  p r o  g r a  m e c h25  v e d l e  p ř i  r o z e  n o s t i  v y s  t u  -
p u j í  t a k é  s  o d  p o v ě d  n o s t í  k užívání ja zyka, ja zyk není pro ně 
jen nekul ti vovaná hra se slovy a póza, ale užívají při rozeně spi sov nou
češt inu, je to výraz jejich opravdového a niterného prožívání ja zyka a
komu nikace. Uvědo mují si totiž, že také spi sovná češt ina, kterou
mnohdy zís kali díky vyni kajícím učitelům až ve škole, je jejich vlast -
nict vím. 

V rámci po si lování in teg rity spi sovné češt iny je třeba se věno vat
zkoumání dia logických i mo nologických mlu vených spi sovných ja -
zyk ových pro jevů v médiích26 z hle diska využívání prostředků ho vo -
rové spi sovné češt iny, protože právě tak ové mlu vené pro jevy ov liv-
ňují význam nou měrou upevňování spi sovné normy ve společnosti.
Užitečné je spo jení řečový vzor, jak ho užila v or toepickém po jednání
Z. Palk ová (2008–2009, s. 21), když do mluvní kom pe tence člověka
zahr nula vedle vlastní mluvní čin nosti také řeč, kterou člověk slyší ve
svém ok olí od lidí, které považuje za autority. Půso bení to hoto vzoru
si často neuvědo mu jeme. Po jem řečový vzor Z. Palk ové si adap tu jeme 
v tom smyslu, že nás zajímají v médiích jen „d o  b r é  ř e č o v é
v z o r y” pro nejširší vrstvy oby vatel stva.27 Tyto vzory užívají ko di -
fik ova nou spi sov nou češt inu včetně češt iny ho vo rové ne jen na rov ině
fonetické (fonologické), ale i na ostat ních rov inách ja zyk ového sys-
tému. Jak ukázal reprezen ta tivní so ci olingvis tický výzkum (Svo bo -
dová, Adámková, Bo goc zová, Jan dová, Me telk ová, Svo bo dová 2011,
s. 90), naše veřejnost za přík lady dobrých vzo rových uživatelů spi -
sovné češt iny ze současných před sta vi telů po li tiky, médií a kul tury
v nejširším smyslu považuje nejčastěji Václava Klause, Marka Ebe-
na,28 La dislava Špačka a zesnulého Václava Havla. Dále jsou uváděni
Zdeněk Svěrák, zesnulý Ra do van Lu kavský, Aleš Cibulka, Václav

26 Ty se shromažďují v korpusech mediálních veřejných mluvených projevů. Na
základě mluvených debatních (dialogických) projevů televizních se vytváří již delší 
dobu korpus DIALOG (Čmejrková, Jílková, Kaderka 2004), který se zkoumá z inte-
rakčního hlediska. Nověji se kon sti tu u je korpus monologických rozhlasových
nahrá- vek především zpravodajských pořadů MONOLOG (Štěpánová 2011), který 
má sloužit zejména k výzkumům z fonetického (ortoepického) pohledu. 

27 V ger ma ni sti ce se pro vzory v médiích užívá termínu modelový mluvčí a pisatel
(Dovalil 2006, s. 98). Protože jde u modelových mluvčích především o produkování
jen připravených jazykových projevů zpravidla moderátorů zpravodajství, je v nich
jistá distance mezi produktorem a recipientem. Starší je pojetí V. Ertla (1929, s. 42n.),
který zjišťoval dobrého autora v beletrii. 

28 M. Eben je považován za nejoblíbenějšího moderátora, protože v českém pro-
středí je vysoko hodnoceno jeho vyjadřování a konverzování kultivovaným způso-
bem (srov. Čmejrková, Hoffmannová 2011, s. 289).

24 Z těch nejnovějších upozorňujeme jen na příspěvek P. Vybírala (2008),
v němž se zabývá kritickými připomínkami diváků k jazykové kultuře zpra vo daj-
ství České televize. V psané češtině médií čtenáři ještě více očekávají spisovný
jazyk.                

25 K propojení zábavy s informacemi, politikou, vzděláváním a výchovou v mas-
médiích srov. M. Pravdová (2003).
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Moravec,29 Tomáš Halík a Hana Ma ciuchová. Bude třeba ještě dalším
výzku mem rozšířit uve dený seznam těchto pro fe sionálních uživatelů
češt iny v tele vizi a rozhlase (mod erátorů, komentátorů, re dak torů,
přek la datelů, učitelů, po li tiků, kněží a jiných).30 

4. Závěr 

Cílem článku bylo ukázat, že po jem/termín ho vo rová spi sovná
češt ina je při plu ral itě názorů na mlu vený ja zyk užitečný ve vědeckém 
lingvis tickém popisu, protože jde o ja zyk ový út var, prostřed nict vím
kterého ve veřejných mlu vených pro jevech působí běžně mlu vený ja -
zyk, a to pře devším obecná češt ina, na ja zyk spi sovný. 

Při út varovém zkoumání češt iny v mlu vených médiích, které je
byto stně so ciálně podmíněné, je ve veřejné komu nikaci důležitá od -
pověd nost mluvčího při užívání ja zyka, tj. vědomí závaznosti spi -
sovné normy, která se nechápe jako dik tát, ale jako vnitřní ztotožnění
mluvčího se spi sov nou nor mou, což považujeme za zák lad naší kon -
cepce. Tato od pověd nost musí však být nutně spo jena s při roze ností;
při roze nost spo jená s mlu ve ností je pro jevem dy namiky ja zyka, pro-
měn li vosti, jeho vývoje přes vari antní (dubletní) ja zyk ové prostředky.
Důležitým fak torem spi sov nosti je také očekávání poslu chačů. 

V první polov ině še desátých let mi nulého století se např. v be letrii
začala šířit češt ina obecná. Třebaže v lingvis tice měli mo cen skou pře -
vahu šiřitelé ho vo rové spi sovné češt iny a P. Sgall s propa gací obecné
češt iny byl celkem osa mo cený, musel svou pro gra mo vou stať pub -
liko vat v zah ra ničí (Sgall 1960).31 Teh dejší ofi ciální před sta vi tel če ské 
lingvis tiky J. Bělič (1959) chybně ztotožnil spi sov nou češt inu s češti -
nou knižní (k tomu J. Štěpán 2009, s. 61) a příliš am bi ciózně pro sa zo -

val šíření ho vo rové spi sovné češt iny, která byla ještě málo kon sti -
tuována, do všech vrstev společnosti, což ovšem bylo nereálné. Ve
druhém de seti letí 21. století je situace jiná, v če ské společnosti je už
vrstva, od které se očekává ho vo rová spi sovná češt ina. Proto naléha-
vým úk olem dnešní če ské lingvis tiky (gra ma tiky, fonetiky, lexik olo -
gie, stylis tiky, so ci olingvis tiky atd.) je vyhledávat do bré řečové vzory, 
které vyt vářejí v médiích ho vo rové spi sovné ja zyk ové pro jevy,
a exaktně em piricky ana lyzo vat tyto pro jevy. Lingvis tika tak přispěje
k tomu, aby se ho vo rová spi sovná češt ina jako ja zyk ový út var dále
kon sti tuo vala. Mo hou po moct ovšem i média a škola, které bu dou šířit 
ho vo ro vou spi sov nou češt inu od dobrých řečových vzorů a od elit,
nositelů vzděla nosti do dalších vrstev če ské společnosti jako pro -
tiváhu šíření obecné češt iny. 
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Irena BO GOCZOVÁ

Os trava

Szkice z dia lek tolo gii języka czeskiego
3. Cze ska dia lek tolo gia od połowy XX w.

i jej ak tu alne za da nia

Ke y words: Czech lan gu a ge, dia lec to lo gy, to po nyms, re se arch pro jects
Słowa klu czo we: ję zyk cze ski, dia le kto lo gia, to po ni my, pro je kty ba da w cze

Abs tract

The article entitled The Czech Dia lec tol ogy Since the Half of 20th Century and Its
Current Chal lenges is an overview of what the Czech dia lec tol ogy has been dealing
with since the Second World War up to the present. The author focuses on the major
re search ers and their work, on the basic tasks of dia lec tol ogy and on the de vel op ment
of the Czech dia lec tologi cal thinking in general. It mar gin ally touches on a new
political and social situation in postwar Czecho slo va kia, which also brought changes
to the lin guis tic map of this country. From the com pre hen sive works, the author draws 
attention mainly to The Outline of Czech Dia lec tol ogy by Jaroslav Bělič and the col -
lec tive work Czech Language Atlas (Part 1–6). The selection of sub- topics and lit era -
ture to a certain extent reflects the needs and pref er ences of Polish bohemists.

Článek Česká dia lek tolo gie od pol. 20. stol. a její aktuální úkoly je přehledem
toho, čím se zabývala česká dia lek tolo gie od konce 2. světové války po součas nost.
Autorka se zaměřuje na významné badatele a jejich díla, na základní úkoly (projekty), 
na vývoj českého dia lek tologického myšlení obecně. Okrajově se dotýká nové
politické a společen ské situace v poválečném Če sko slov en sku, která přinesla změny
také na jazykové mapě této země. Z ce lost ních (kom plex ních) prací autorka upo -
zorňuje hlavně na Nástin české dia lek tolo gie Jaroslava Běliče a na kolek tivní dílo
Český jazykový atlas (díl I–VI). Výběr dílčích témat i lit era tury zoh ledňuje do jisté
míry potřeby a pref er ence polského bohemisty.

1. Prze mia ny poli tycz no - społeczne w Czechosłowacji oraz 
reor ga ni za cja czeskiej działalności nauko wo-ba da w czej

Po dru giej wo j nie świa to wej doszło naj pierw do zmian na geo gra -
fi cz nej, naro do wo ścio wej i ję zy ko wej ma pie kra ju, a w trzy la ta pó ź -
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niej – do zmian ustro jo wych. Cze chosłowa cja nie od zy skała najbar -
dziej na wschód wy su nię tych ob sza rów tzw. Za ka r pa cia1, re win dy ko -
wała nato miast po zba wio ne Nie mców Su de ty. Na te re nach za mie szki -
wa nych dotąd przez lud ność nie miecką (względ nie nie miecką
i czeską) za czę li się osie d lać mie sz ka ń cy z ró ż nych te re nów Czech,
Mo raw, Śląska i Słowa cji. Zo sta li tam skie ro wa ni rów nież ucie ki nie -
rzy z do tknię tej wojną do mową Gre cji, w tym ta k że ege j s cy Mace do ń -
czy cy2. Nie co pó ź niej, w na stę p nych trzech de ka dach, do znaczących
re gio nów prze mysłowych (Ostra va – Karviná – Havířov, Klad no,
Gottwaldov/Zlín, Pra ha) za częła napływać siła ro bo cza na wet z bar -
dzo od ległych czę ści Cze chosłowa cji, któ ra zna lazła tu pra cę w bu-
downi c twie, ko pa l niach wę gla ka mien ne go lub prze my śle meta lur -
gicz nym i któ ra stwo rzyła sku pi ska lu dz kie nie po do b ne do tych, ja kie
roz wi jały się w na tu ra l ny spo sób3. Do przy by szów na le żała lud no ści
słowa cka i ro m ska (z bied nie j szych te re nów Słowa cji)4, ale też ko le j -
ne ge ne ra cje cze skich wy sied le ń ców z Ru mu nii lub Ukra i ny. Hi sto -
ryczne fa kty demo gra fi cz ne w spo sób isto t ny wpłynęły na sy tu a cję ję -

zy kową w kra ju, szcze gó l nie w je go re jo nach przy gra ni cz nych, i jej
da l sze prze mia ny. Rzu to wały też na kie ru nek roz wo ju działu ję zy ko-
z na w stwa, któ ry sy tu a cję tę ba da i opi su je, czy li na dia le kto lo gię. 

Pod czas po wo jen nej prze bu do wy sy ste mu aka de mii na uk do ty ch -
cza sową Kancelář Slovníku ja zy ka českého (po wstałą w ma ju 1911 r.)
prze kształco no w In sty tut Ję zy ka Cze skie go (Ústav pro ja zyk český,
ÚJČ, 1946), któ ry nie co pó ź niej (1952) włączo no do stru ktu ry Cze -
chosłowa c kiej Aka de mii Na uk. Z pra skim ośro d kiem diale ktolo gi cz -
nym by li związa ni np. Ja ro s lav Voráč, Luděk Ba ch mann, Pa vel Jan-
čák, Ja ro s la va Hlavsová i Slavomír Utěšený5. Pod ko niec 1952 r. po -
wstała w Br nie dru ga pla ców ka diale ktolo gi cz na, któ ra do dziś pro wa -
dzi działal ność w ra mach wspo mnia ne go ÚJČ. Po wołanie tej jed nost-
ki to zasługa prze de wszy stkim Ad ol fa Kel l ne ra, któ ry w tym cza sie
szczy cił się już nie małym do ro b kiem na uko wym – je sz cze przed
wojną opu b li ko wał mo no gra fię Štramberská nářečí (1939), zdążył
też prze ba dać Śląsk Cie szy ń ski, a ze bra ny tam bo ga ty ma te riał dia lek- 
tolo gi cz ny prze ana li zo wał i przed sta wił w dwu to mo wej pra cy Vý-
chodolašská nářečí (1946, 1949). Jak za po wia da ty tuł, Kel l ner wpro -
wa dził do dia le kto lo gii cze skiej no we okre śle nie od noszące się do
gwa ry zachod niocie szy ń skiej. Ba dacz ten jest też au to rem pod rę cz ni -
ka Úvod do dia le kto lo gie (1954), nie wie l kie go, lecz przy noszące go
cen ne, in no wa cyj ne spo j rze nie na to, czym dia le kto lo gia po win na się
za j mo wać, na co zwró co no uwa gę np. w po ni żej cy to wa nym źró d le:

[Úvod do dia le kto lo gie] Má pro rozvíjející se poválečnou dia le kto lo gii velký
význam. Představuje dia le kto lo gii jako už zformovaný moderní vědní obor. Osvětluje 
se vztah mezi nářečím a (národním) jazykem, vymezují se podmínky, za nichž
vznikají a mění se hranice dialektů, zdůrazňuje se význam jazykovězeměpisné
metody pro ling vi stic kou práci […]. K předmětům dia le kto lo gie řadí Kellner rovněž
tzv. vrstvová (společenská, sociální) nářečí. Stručně je podána jejich ty po lo gie […]
(Kloferová 2007, s. 356).
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5 Slavomír Utěšený nie wywodził się z Czech właściwych. Pochodził z okolic
Šumperka, na Morawach też studiował i przez jakiś czas pracował, por. http://www. 
phil.muni.cz/linguistica/art/vecerka/vec- meda i lon ky2.pdf [dostęp: 8.08.2016].

1 Ukraina Zakarpacka (Za ka r patská Ukrajina), która po rozpadzie Au stro - Wę -
gier stała się wraz ze Słowacją częścią składową państwa Czechosłowackiego,
przyjęła w 1920 r. oficjalną nazwę urzędową Podkarpatská Rus. Tereny te w latach
1938 i 1939 stopniowo ponownie znalazły się w rękach wę gie r skich, by na końcu
czerwca 1945 r., na mocy nie ko rzy st nej dla Czechosłowacji umowy pokojowej,
zostać przyłączone do Ukra i ń skiej SRR. 

2 Według danych pochodzących ze spisu ludności Czechosłowacja przygarnęła
w latach 1948–1949 ok. 12 tys. greckich i macedońskich uciekinierów. Do dziś two-
rzą oni stosukowo wyraźne zbiorowości w Jesionikach, Krnovie/Karniowie, w pół-
nocnych Czechach itp. 

3 Przykładem może być miasto Havířov założone od podstaw w latach pięćdzie-
siątych w okolicach miejscowości Sucha i Błędowice (Suchá, Bludovice).

4 W Karwinie działały dwie szkoły podstawowe ze słowackim językiem nau-
czania. Liczne słowac ko - cze skie związki egzogamiczne jednak wyraźnie przyspie-
szyły asymilację ludności słowackiej ze społeczeństwem większościowym. Z kolei
większość ówczesnych Romów deklarowała narodowość słowacką, co spowodowało 
wzrost ogólnej liczby „sta ty sty cz nych” Słowaków w Republice Czeskiej. 



Do czołów ki brne ń skich dia le kto lo gów na le że li lub na leżą: Arnošt 
La m precht, Jan Ba l har, Jan Chlo u pek, Jo sef Sku li na, Ru dolf Šrámek,
Ka rel Fic, Ma rie Krčmová, Ja na Pleskalová, Sta ni s la va Kloferová,
Mi le na Šipková oraz Libuše Čižmárová.

2. Nástin české dia le kto lo gie i České nářeční texty

Fun da men talną pracą dia le kto lo giczną po wo jen nej (so cja li stycz-
nej) Cze chosłowa cji jest ob sze r na mo no gra fia Jaromíra Běliča6 Ná-
stin české dia le kto lo gie (1972). Cho dzi o do ty ch czas naj bar dziej ob -
szerną syn te ty zującą pra cę o cze skich dia le ktach, za wie rającą – po za
opi sem dia le któw oraz po za fra g men ta mi te kstów gwa ro wych – tak że
40 ma pek, z któ rych prze wa żająca wię kszość ilu stru je kon kre t ne zja -
wi ska ję zy ko we, i bo gatą li te ra tu rę przed mio tu. W od ró ż nie niu od
roz praw diale ktolo gi cz nych Havránka i Vážne go opub li ko wa nych
w III to mie Československiej vlastivědy z 1934 r. Bělič włączył do
swo je go opi su cze skich dia le któw rów nież gwa ry wy stę pujące na te -
re nach wscho dnio mo ra wskich po gra ni cę po li tyczną Re pu b li ki Cze -
skiej i Słowa c kiej (byłej fe de ra cji), i to ra zem z Ko pa ni ca mi, mo -
rawską Wołosz czyzną (Valašsko) i czeską czę ścią Śląska Cie szy ń -
skie go (Za ol zie), do dając, że:

Pokud jde o jazykové pomezí česko-slovenské […], přibývá v nářečích, čím
jdeme dále na východ, znaků spojujících východnější části českého jazykového
území s nářečími slovenskými. […] Zvlášť jsou na ku pe ny takové znaky v oblasti
výchmor. a zčásti i slezské a také uvnitř těchto oblastí jich přibývá směrem k východu
[…] (Bělič 1972, s. 16).

Pokud jde o staré jazykové pomezí česko-polské, objevují se z české strany –
vedle jevů společných češtině a polštině vůbec – už na sv. Moravě další jevy shodné
s polštinou; přibývá jich pak směrem k severovýchodu, zvlášť v oblasti nářečí
slezských […] (Bělič 1972, s. 17).

Do ta kiej „zmia ny gra nic” na ję zy ko wej ma pie Cze chosłowa cji
skłoniła Běliča po trze ba uw z ględ nie nia pe w nych fa któw poza ję zy ko -
wych, któ rych je go po prze dni cy, zgod nie ze starszą re fleksją nad zja -
wi ska mi gwa ro wy mi, nie za uwa ża li, a któ re wiążą się z po wsta wa -
niem no wej („no wo ży t nej”) kon ce pcji na ro du, w któ rej znaczącą ro lę
od gry wają: ogó l na od mia na kul tu ra l na ję zy ka (ję zyk edu ka cji, ko mu -
ni ka cji urzę do wej, na bo żeństw, do stę pu do „wy ższej ku l tu ry” itp.),
cen trum po li ty cz ne pa ń stwa za mie sz ka nia i wo la użyt ko w ni ków gwa -
ry do przy na le że nia do ta kiej, a nie in nej społecz no ści na ro do wej.
Dla te go w tym sa mym mie j s cu swo jej pra cy Bělič wy ja ś nia:

Novodobé národy jsou poměrně mladá ka te go rie historická, dovršující své kon-
stituování většinou v procesu li k vi da ce feu da li s mu […]. Přesahy starších nářečních
jevů oběma směry na česko-slovenském pomezí jsou vlastně přežitkem z dob předná-
rodních […]. Geografické hranice sféry spisovného jazyka, který dané společenství
považuje za svůj, jsou v moderní době důležitějším kritériem než přežitkové izo glo sy
nářečních jevů (Bělič 1972, s. 17). 

Bělič mu siał się też usto sun ko wać do fe no me nu, któ ry przy niosły
nad mie nio ne po wy żej zmia ny po li ty cz ne i społecz ne. Po wy sie d le niu
Nie mców na roz ległych te re nach przy gra ni cz nych (Cze chy połud nio -
we, za chod nie i półno c ne, połud nio we Mo ra wy i nie któ re czę ści tzw.
wo je wó dz twa północno mo ra wskie go / Severomoravký kraj7) za ist -
niała sy tu a cja ję zy ko wa, któ ra nie miała do cze go na wiązać. Sto p nio -
wa ko lo ni za cja nie mie cka roz po czę ta co naj mniej w XIII w. zmie niła
się w okre sie po prze dzającym II wo j nę świa tową w gwałtowną ger -
ma ni za cję, a skład naro do wo ścio wy no to wa ny tu taj na wio s nę 1945 r.
był wy ni kiem pla no wej po li ty ki na zi sto wskiej. Do pod sta wo wych
czte rech ze społów cze skich dia le któw: „nářeční sku pi na česká v už-
ším smy s lu, středomoravská (hanácká), východomoravská (mo rav-
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7 W chwili obecnej podział admi ni stra cyj ny RC jest nieco inny. 

6 J. Bělič urodził się na południo wo- ws chod nich Morawach (w miej s co wo ści
Násedlovice w pobliżu Kyjova), skończył studia na uni wer sy te cie w Brnie, został
pro fe so rem Uni wer sy te tu Pa la c kie go w Ołomuńcu, w latach 1949–1952 – dzieka-
nem tam te j sze go Wydziału Filo zofi cz ne go, a w okresie 1953–1957 – rektorem Wyż-
szej Szkoły Peda go gi cz nej w Ołomuńcu. Do Pragi przeniósł się dopiero w 1957 r.,
gdzie kon ty nu o wał działalność dy da ktyczną i zajmował różne znaczące funkcje
w in sty tu cjach naukowych (por. Komárek 1974).



skoslovenská) i slezská”, Bělič do da je więc je sz cze „ob la sti nářečně
různorodé”. Wy ty czo ne przez Běliča ze społy dia le kta l ne oraz li cz ne
na rze cza i pod rze cza, jak rów nież uży ta v Nástinu ter mi no lo gia są
prze strze ga ne do dziś8. 

Na pi sa nie te go ele men tar ne go i bez prece denso we go dzieła umo ż -
li wiły Běličovi kore spon dency j ne ba da nia an kie to we, pod ję te pod ko -
niec lat czter dzie s tych. W pra cach nad układa niem od po wied nie go
kwe stio na riu sza, sporządza niem map lub we ry fi kacją ze bra ne go ma -
te riału ucze st ni czyło wie lu ów cze s nych dia le kto lo gów (języ koz na w -
ców) cze skich i mo ra wskich. Ba da nia wspie rało cze skie mi ni ste r stwo
edu ka cji – an kie ty do cie rały pra kty cz nie do ka ż dej miej s co wo ści,
gdzie zna j do wała się szkoła, a na py ta nia an kie to we od po wia da li
głów nie na uczy cie le9. 

W ki l ka lat pó ź niej, dokład nie w 1976 r., uka zała się ko le j na pra ca
diale ktolo gi cz na, tym ra zem zbio ro wa, opra co wa na pod red. Arnošta
La m pre ch ta i Věry Lamprechtovej-Michálkovej, za ty tułowa na České
nářeční te x ty. Z jej wstę pu mo ż na się do wie dzieć, że pra ca jest
„materiálovým protějškem” oma wia nej po wy żej mo no gra fii J. Běliča
oraz „po mo cy me to dy cz nej” Regionální prvky ve vyučování českému
ja zy ku (1973) Františka Cuřína101. Jak wy ni ka z ty tułu, pod sta wę pra -
cy tworzą za pi sy te kstów gwa ro wych o zbli żo nej ob ję to ści, opra co -
wa ne w je den, ujed no li co ny spo sób, usze re go wa ne wg wy szcze gól -

nio nych przez Běliča ze społów dia le kta l nych, po prze dzo ne za ka ż -
dym ra zem zwięzłą cha ra kte ry styką ob sza ru gwa ro we go i wy stę -
pujących tam zja wisk ję zy ko wych.

České nářeční te x ty to pie r wszy opub li ko wa ny wy nik zbio ru ma te -
riału gwa ro we go za początko wa ne go z myślą o at la sie ję zy ko wym
(ČJA I, 1992, s. 20); zresztą, do wę ż sze go krę gu reda kcy j ne go pu b li -
ka cji na le że li m.in. Jan Ba l har i Pa vel Jančák, re da kto rzy pie r wsze go
to mu at la su11. Ana lo gi cz nie do kon ce pcji prac nad at la sem w pu b li ka -
cji zo stały umie sz czo ne te ksty gwar lu do wych – cze skich, śro d ko wo-
i wscho dnio mo ra wskich oraz la skich (śląskich), do któ rych na wiązują 
dwa ob sze r ne roz działy – Mlu va ve městech (ury w ki na grań sporzą-
dzone w 34 mia stach; łącz nie ki l ka dzie siąt stron te kstu) oraz Česti na
v za hra ničních jazy kových ostro vech. 

3. Inne opra co wa nia książkowe z lat 1945–1989

Po za wy mie nio ny mi pra ca mi o cha ra kte rze ogól nona ro do wym
w oma wia nym okre sie po ja wił się sze reg so lid nych prac o wę ż szym
za się gu re gio na l nym czy na wet sub re gio nal nym. Zresztą, sam Bělič
jest au to rem pu b li ka cji Dolská nářečí na Moravě (1954). Do gro na
po wo jen nych cze skich dia le kto lo gów na le że li np. wspo mnia ny już
Arnošt La m precht, któ ry szcze gólną uwa gę po świę cał oj czy stym
gwarom opa wskim, cze go do wo dem jest mo no gra fia Středoopavská
nářečí (1953) oraz Slovník středoopavského nářečí (1963). Ró ż nych
re jo nów wscho dnio mo ra wskich do tyczą pra ce Františka Svěráka:
Svatobořické nářečí (1951), Karlovické nářečí (1957), Nářečí na
Břeclavsku a v dolním Pomoraví (1966). Z mniej wię cej te go sa me go
okre su po cho dzi pra ca Slavomíra Utěšenego Nářečí přechodného
pásu česko-moravského (1960), gwa rę ha nacką (w oko li cach Prostě-
jova) opi sał František Kopečný w pu b li ka cji Nářečí Určic a okolí
(1957), nie co pó ź niej uka zały się pra ce Sta ni s la va Králíka Nářečí na
Kelečsku (1986) lub Ja ny Jančákovej Nářečí a běžná mlu va na Pří-
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11 Pozostałe tomy powstały już tylko pod redakcją samego J. Balhara.

8 Wyjątek stanowi niefortunny termin Běliča mluva polsko-českého smíšeného
pruhu nazywający gwarę zacho d nio cie szyńską. Obecnie używa się bardziej trady-
cyjnej nazwy – nářečí slezskopolská.

9 Badania ankietowe rozpoczęły się w Czechach (właściwych) w 1947 r., po 1952
r. rozszerzyły się na Morawy. Jak podaje źródło, „Korespondenční ankety měly ráz
pomocné akce, jež měla předcházet výzkumu uskutečňovanému přímo v terénu
odborníky-dialektology. Jejich smyslem bylo získat ucelenou představu o nářečích na 
celém jazykovém území […]. Proto byla síť lokalit, do nichž se zasílaly k vyplnění,
velmi hustá: obeslány byly všechny obce, v nichž existovala škola” (Kloferová 2007,
358).

10 Chodziło właściwie o przystosowany do potrzeb studentów wydziału pedago-
giczne go podręcznik, którego znacznie zredukowana treść wraz z użytą w odniesie-
niu do dialektów i gwar terminologią jest zde cy do wa nie běličowska. 



bramsku (1987). Do gro na po wo jen nych cze skich dia le kto lo gów na -
le żał też Jo sef Sku li na, po chodzący z Ostra wy, ale związa ny służ bo wo 
z brne ń skim śro do wi skiem diale ktolo gi cz nym, au tor prac Severní
pomezí moravskoslovenských nářečí (1964) lub Ostravská mlu va
(1979)12. Ja ro s lav Voráč, ko ja rzo ny z Pi l z nem, prze ana li zo wał gwa ry
Czech południo wo- za chod nich (Česká nářečí jihozápadní I, II, 1955,
1976). Voráč brał też udział w pra cach nad at la sem ję zy ko wym, je go
opub li ko wa nia jed nak się nie do cze kał (zmarł w 1989 r.). Wkład Vorá- 
ča w roz wój cze skiej dia le kto lo gii oce nia je go ko le ga Pa vel Jančák
w ten oto spo sób: 

Na rozdíl od předchozích období, kdy se zájem dialektologů soustřeďoval přede-
vším na Moravu, ukázal Voráč na základě nového materiálu, který rovnoměrně po sti -
ho val velké zeměpisné plochy, že i v nivelizovaných Čechách je možno dospět k zá-
važným pohledům osvětlujícím vývojové jazykové procesy, a to jak minulé (např.
zjištěním shod nebo paralel jazykových a historických správních hranic), tak sou-
časné (Jančák 1989, s. 264).

Trud no w tym mie j s cu wy mie nić wszy stkich ów cze s nych au to rów
diale ktolo gi cz nych prac mono gra fi cz nych – zain tere so wa nych od bio -
r ców ni nie j sze go ar ty kułu od syłamy więc do spi su bib lio grafi czne go
umie sz czo ne go w Nástinu lub w VI to mie cze skie go at la su gwa ro we -
go (patrz da lej). 

Po wo jen na cze ska dia le kto lo gia mo że się po chwa lić nie baga tel ny -
mi osiągnię cia mi ba da w czy mi z za kre su tzw. gwar mie j skich. Ich opi -
sem za j mo wa li się – oprócz po da nych J. Sku li ny, F. Svěráka – na stę -
pujący języ koz na w cy (ze wzglę du na ró ż no rod ność te ma tów i ich ujęć 
ich na zwi ska po da je my w ko le j no ści alfa be ty cz nej): Ra do s la va Brab-
cová (ba dająca mo wę mia sta Brandýs nad La bem), Bohumír De jmek
(przed sta wiający mo wę miast Přelouč i Hra dec Králové), Jo sef Ko la-
řík (związa ny ze Zlínem), Ma ria Krčmová (związa na z Brnem), Da na

Valíková-Davidová (po świę cająca uwa gę mia stu Havířov). Te go za -
gad nie nia do tyczą też w pe w nym sen sie zain tere so wa nia ba da w cze
brne ń skie go bo he mi sty Ja na Chlo u p ka (Uherský Brod) lub wspom-
nia ne go po wy żej Ja na Ba l ha ra (Opa va, Příbor), czy li osób, któ rych
nazwisk z dia le kto lo gią miejską zwy kle bez po śred nio nie łączy my.

Na uwa gę zasługują re gio na l ne pra ce leksy kogra fi cz ne, któ rych
au to ra mi by li na ogół re no mo wa ni na uko w cy. Do za wo do wych le ksy -
ko gra fów na leżą np. dwie pa nie: Ja r mi la Bachmannová, któ ra w 1998
ro ku opu b li ko wała Podkrkonošský slovník13, i Zdeňka Sochová, au -
torka pra cy za ty tułowa nej Lašská slovní zásoba (2001). Wy ró ż niają-
cym się słowni karze m-ama to rem był niewątpli wie Si l vestr Kazmíř
związa ny z ję zy ko wo i etno gra fi cz nie spe cy fi cz nym re gio nem Valaš-
sko, któ re mu au tor ten po świę cił Slovník valašského nářečí (2001). 

Cie ka wy roz dział cze skiej dia le kto lo gii tworzą ba da nia nad gwa -
rową skład nią, któ re za owo co wały pra ca mi (chro nolo gi cz nie): Stu die
o východomoravské nářeční větě (1971) au to r stwa Věry Michálkovej, 
Skla d ba lašských nářečí (1974) Ja na Ba l ha ra, Sta v ba věty v mlu ve-
ných pro je vech. Syn tax hanáckých nářečí (1993) Mi le ny Šipkovej;
pro ble mów skład nio wych w pe w nym sen sie do ty czy rów nież pra ca
Aspe kty dia le ktu (1971) Ja na Chlo u p ka.

4. (Inter dyscy plina r ne) zain tere so wa nia po to cz ny mi od mia na mi
mó wio ny mi 

Ję zy kiem mó wio nym in te re so wało się w oma wia nym okre sie wie -
lu języ koz na w ców, nie ko nie cz nie dia le kto lo gów. Uwa gę kie ro wa no
na ko mu ni ka cję ustną, z re guły nie fo r malną, a przed sta wio ny ma te riał 
ję zy ko wy uwi do cz nił nie jed no cie ka we zja wi sko ję zy ko we z po gra ni -
cza gwa ry i ję zy ka ogó l ne go – po to cz ne go. To zo stało frag menta ry cz -
nie przed sta wio ne w przy to czo nych już opi sach gwar mie j skich, sze r -
szy ob szar ję zy ko wy uj mu je na to miast mo no gra fia Mluvená čeština
na Moravě (1997), któ ra po wstała z ini cja ty wy dwóch ośro d ków ba -

13 Gwara ta doczekała się nowego opra co wa nia, por. Bachmannová 2016.   

12 W drugiej podanej pracy (o cha ra kte rze raczej po pu la ry zującym niż stricte
naukowym) autor dokonał podziału mowy chara ktery sty cz nej dla Ostrawy wg stref
wcze ś nie j szych wpływów ję zy ko wych i po li ty cz nych przenikających z Księstwa
Cie szy ń skie go, Opa wskie go i z przyległych terenów mo ra wskich. 
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da w czych – ostra wskie go (D. Davidová, J. Hubáček, E. Jandová, I. Bo-
goczová) oraz brne ń skie go (J. Chlo u pek, K. Fic), a nie co pó ź niej –
pra ca o po do bnej stru ktu rze, ale po sze rzo na o sy tu a cję ję zy kową w Cze-
chach (za chod niej czę ści Re pu b li ki Cze skiej) – Tváře češtiny (2000,
au to rzy: J. Chlo u pek, M. Krčmová, O. Müllerová, K. Fic, E. Jandová
i I. Bogoczová). Sze reg prac na te mat ję zy ka mó wio ne go (sty lu po to -
cz ne go, kon wer sacy jne go) wyszło spod pió ra Světly Čmejrkovej, Ja -
ny Hof f man no vej, Ol gi Müllerovej i ich współpra co w ni ków. 

In ter dia lekt cze ski, a szcze gó l nie mie j s ce, ja kie za j mu je w stru ktu -
rze od mian i sty lów cze skie go ję zy ka na ro do we go, to te mat pra cy
Jiřígo Hron ka Obecná čeština (1972). Przy wołana w ty tu le nie li te ra -
cka (po to cz na) od mia na ję zy ka cze skie go ma zda niem cze skich języ -
koz na w ców sta tus „útvaru s širší než nářeční platností”. Acz ko l wiek
nie cho dzi o pra cę wy bi t nie dia le kto lo giczną, ki l ka dzie siąt stron teks-
tu do ty czy bu do wy we wnę trz nej cze skie go nie lite rac kie go two ru po-
naddiale ktal ne go (por. roz działy Hláskosloví, Mo r fo lo gie, Syn tax –
s. 22–72), pra ca też za wie ra uwa gi au to ra od noszące się do po to cz nej
wa r stwy le ksy ka l nej, szcze gó l nie bu do wy słowo twó r czej lub na ce -
cho wa nia sty li sty czne go wy ra zów. W 20 lat pó ź niej uka zała się pu b li -
ka cja Petra Sgal la i Jiřigo Hron ka Čeština bez příkras (1992), w któ rej
zo stało za pre zen towa ne sta no wi sko au to rów (i nie ty l ko ich) na te mat
cze skiej po to cz no ści. Nie wchodząc w szcze góły wy mia ny zdań, któ-
rą pra ca ta wy wołała14, pra gnie my pod kre ślić jej wpływ na ogólną po -
la ry za cję pun któw wi dze nia cze skich języ koz na w ców w kwe stii od -
mia ny zwa nej obecná čeština15. 

5. Český jazykový atlas

Český jazykový at las (ČJA) to grun to w ne, jak na ra zie naj bar dziej
ob sze r ne, kar to gra ficz ne opra co wa nie cze skie go ma te riału ję zy ko we -
go. Na wstę pie na le ży stwier dzić, że at las po wsta wał sto sun ko wo
długo i uka zał się (w po rów na niu z sy tu acją w in nych pa ń stwach
słowia ń skich) pó ź no16. By li te go świa do mi re da kto rzy od no to wa nej
już an to lo gii te kstów gwa ro wych, pisząc:

Většina slovanských národů má už své jazykové atlasy nebo je postupně vydává […];
u nás se na přípravě atlasu intenzívně pracuje […]. Přáli bychom si proto, aby náš
soubor ukázek nářečních projevů alespoň zčásti zaplnil ci te l nou mezeru, která se pro -
je vu je jak v porovnání s uve de nou situací jiných slovanských národů, tak při hlubším
studiu mateřského jazyka (České nářeční texty 1976, s. 9).

W tym po śli z gu, któ re go re da k cja at la su wca le nie ukry wała, mo ż -
na się do pa try wać ta k że bez spo r nych za let: cze s cy dia le kto logo wie
uchro ni li się od błędów, któ re po pełniły in ne (za gra ni cz ne) re da kcje: 

Tato skutečnost je […] vyvážená tím, že se v so u hla se s vývojem vlastního oboru
atlas už nechápe jen jako pouhý zeměpisně uspořádaný svod zjištěných jazykových
dat. Dlouhodobá důkladná příprava a promyšlená kon ce pce i pre zen ta ce výsledků
výzkumu umožnila ja zy ko vou si tu a ci […] zhod no tit a na mapách představit v shrnu-
jícím nad hle du, provázeném paralelním výkladem v komentářích (ČJA I, 1992, s. 5).

W gro ma dze niu ma te riału gwa ro we go ucze st ni czyło wie lu cze -
skich lin g wi stów; zo stał po wołany spe cja l ny ze spół ba da w czy an ga -
żujący tym ra zem wyłącz nie kom pe ten t ne oso by z wy kształce niem
filo lo gi cz nym17. Ułożo no spe cja l ny kwe stio na riusz do ba dań ję zy ko -

uważana nawet za „drugi standard”, co nie jest ab so lu t nie zgodne z prawdą, ponie-
waż wschodnia część kraju odczuwa elementy tego kodu jako obce, (3) środek sty -
li za cji w tekstach ar ty sty cz nych.

16 Badania terenowe zostały zapoczątkowane w 1964 r., a I tom atlasu ukazał się w
1992 r.

17 W skład zespołu reda kcy j ne go weszło 20 osób, w badaniach współuczestniczyło 
kolejnych 18 badaczy.

14 Poprzedzająca pojawienie się pracy Hronka dyskusja, jak również ta, która do
niej nawiązała, została przez autorkę niniejszego tekstu przedstawiona polskim
czytelnikom osobno w artykułach: Bogoczová 2012a i 2012b. 

15 Kompleksowo na temat pojęcia obecná čeština wyraża się M. Krčmová (2002,
s. 81–82), dostrzegając w próbach o zde fi nio wa nie tego pojęcia kilka aspektów.
W zależności od przyjętej perspektywy badawczej oraz chronologii opisu tego zja-
wiska można go przedstawić co najmniej jako: (1) ogólnie „język ludowy” prze ciw -
sta w ny językowi kulturalnemu (lata mię dzy wo jen ne), (2) język spontaniczny, natu-
ralny, żywy, powszechnie akceptowana nie li te ra cka postać języka narodowego,
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wych, po sze rzono spis re guł trans kry pcji fo ne ty cz nej18 ję zy ka mó -
wio ne go i wyz na czono sieć miej s co wo ści:

Do výzkumu bylo za hrnu to celkem 420 venkovských obcí v oblasti tradičního
osídlení (z toho 223 v Čechách a 197 na Moravě a ve Slezsku). Součástí této sítě je
i 5 obcí ležících v dnešním Polsku, a to 2 obce ze starého českého osídlení v Kladsku
a 3 obce býv. opavského Slezska. Z tohoto celkového úhrnu tvoří 107 obcí rozlože-
ných po celém jazykovém území tzv. opěrnou (řídkou) síť, v níž se konal výzkum
s úplným dotazníkem […]. Ostatní body – včetně bodů sítě opěrné – tvoří tzv. základ-
ní (hustou) síť. Do širšího rámce atlasu byl kromě toho pojat i výzkum nářečí vybra-
ných starších českých kolonizací v Polsku, Jugoslávii a v Ru mun sku […] (ČJA I,
1992, s. 17).

Z po ni ż sze go fra g men tu wy ni ka, że or ga ni za cji ba dań to wa rzy szył 
za rów no na mysł, jak i świa do mość obe cno ści ró ż nic mię dzy miej sco -
wo ścia mi w głębi kra ju i na od zy ska nych te re nach przy gra ni cz nych,
a pa ra le l ne pro wa dze nie ba dań śro do wisk wie j skich oraz dwóch ty -
pów miast – na te re nach tra dy cy j nie ję zy ko wo cze skich oraz na „po -
nie mie c kim” po gra ni czu, gdzie ba da no mo wę młodej ge ne ra cji użyt -
ko w ni ków ję zy ka cze skie go – było nie spo ty kaną dotąd in no wacją:

Celkem bylo do sítě měst vybráno 57 lokalit (z toho 30 měst v Čechách a 27 na
Moravě a ve Slezsku). Vnitrozemských měst, kde se konal paralelní výzkum u mladé
a u staré ge ne ra ce, je 37 (z toho 18 v Čechách). Pohraničních měst je 20 (z toho 12
v Čechách); zko u ma la se zde jen mluva mládeže, protože pro jazykovězeměpisný
výzkum staré městské ge ne ra ce nejsou na území s oby vate l st vem různorodým
předpoklady (ČJA I, 1992, s. 18). 

Spe cja l nie opra co wa ny kwe stio na riusz (Dotazník pro výzkum
českých nářečí, 1964–1965) składał się pie r wo t nie z trzech czę ści:
Okru hy věcně-významové (A: 1, 2); Gramatické do da t ky (B). Do dys -
po zy cji był też aneks z „náčrtky zemědělských reálií”. W wer sji fi na l -
nej kwe stio na riusz zo stał zre du ko wa ny do 2 649 po zy cji, w ba da niach 
obe j mujących miej s co wo ści tzw. sie ci ogra ni czo nej (opěrná, řídká

síť) na wet nie wszy stkie py ta nia zo stały wy ko rzy sta ne. Część pierw-
sza obe j mo wała po la se man ty cz ne do tyczące ży cia człowie ka, pro wa -
dze nia go spo da r stwa do mo we go, upra wy ro li, ho do w li zwierząt itp.,
część dru ga – zja wiska sy ste mo we (gra ma ty cz ne). Do da t ko wo dołą-
czono je sz cze 150 ha seł le ksy ka l nych prze zna czo nych do ba dań nad
gwa ra mi mie j ski mi. Kwe stio na riusz miał zni we lo wać ró ż ni ce w po -
zio mie doty ch cza so wej wie dzy na te mat cze skich od mian tery to ria l -
nych:

[…] dosavadní znalost jednotlivých rovin byla nerovnoměrná; např. poměrně podrob-
ně jsou známy nářeční rozdíly hláskoslovné, popř. tvaroslovné, zatímco např. o ná-
řeční di fe ren cia ci ve slovníku se většinou vědělo jen rámcově (ČJA I, 1992, s. 14).

Za gad nie nia le ksy ka l ne zo stały przed sta wio ne w pie r wszych
trzech to mach at la su (1992, 1997, 1999), któ re za wie rają 222, 203
oraz 253 ma py. Czwa r ty tom at la su (2002) po świę co no zja wi skom
morfolo gi cz nym (fle ksy j nym) po szcze gó l nych od mien nych czę ści
mowy, włącz nie z imiesłowa mi (ogó l na li cz ba map wy no si 431).
Piąty tom (2005) do ty czy głoso w ni i skład ni; w ra mach przed sta wio -
nych zja wisk skład nio wych au to rzy oma wiają ty py oko li cz ni ków/
przysłów ków. Tom ten obe j mu je rów nież wy ni ki ba dań mo wy mie j -
skiej. Za no to wa ne zja wi ska zo stały za kre ślo ne na ma pach od 1 do
462, przy czym nie któ re ma py wy ko na no w wer sjach a i b. W 2011 ro -
ku po ja wił się je sz cze szó sty tom na zwa ny Do da t ky, opra co wa ny
przez dia le kto lo gów brne ń skich i pra skich19 z oka zji osiem dzie sią-
tych uro dzin Ja na Ba l ha ra (re da kto ra na cze l ne go wszy stkich to mów
at la su), w któ rym mo ż na zna leźć oprócz re je strów ba da nych miej s co -
wo ści, dwie ma p ki pod sta wo we (podkladová i orientační), szcze góło-

19 W przy go to wa niu atlasu brali udział (alfa be ty cz nie): J. Bachmannová, E. Ba-
látová, L. Čižmárová, K. Fic, Z. Hladká, J. Hlavsová, Z. Hlubinková, M. Ireinová,
S. Kloferová, Z. Komárková, H. Konečná, R. Landsmann, V. Lamprechtová-Mi-
chálková, Z. Majerčáková, M. Omelková, J. Pleskalová, R. Povolná, P. Přádková,
S. Spinková, M. Šipková, J. Vojtová, przy czym niektóre z podanych osób udzie-
lały się sy ste maty cz nie podczas całej edycji atlasu, inne – tylko spo ra dy cz nie lub
wyjątkowo.

18 Pierwsza wersja Pravidel pro vědecký přepis dialektických zápisů českých
a slovenských została opub li ko wa na przez Bohuslava Halę i Václava Vážnego
w „Věstníku České akademie” (LII, s. 63–68) w 1943 r., natomiast w 1951 r. po-
wstała wersja zmo dyfi ko wa na.
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we in fo r ma cje od noszące się do wspo mnia nych po wy żej kwe stio na -
riu szy, a ta k że spis li te ra tu ry przed mio tu, na wiązujący do bi b lio gra fii
po da nej w Nástinu Běliča. Spis ten za wie ra na wet nie pub liko wa ne
pra ce ma gi ste r skie i roz pra wy do kto r skie, któ re zo stały ob ro nio ne na
ró ż nych ucze l niach w całym kra ju. Do da tek za wie ra ta k że dys kie t kę
z na gra nia mi te kstów gwa ro wych20.

At lasowi to wa rzyszą dwie od dzie l ne pra ce – au ten ty cz ne za pi sy
dźwię ko we opra co wa ne przez Ja r mi lę Ba ch man novą i Pa v la Jančáka:
Jak se mluví v Čechách (1999)21, Jak se mlu vi lo v českých vesnicích
v cizině (2002), a z ze bra ne go ma te riału gwa ro we go ko rzy sta w pe w -
nym sen sie rów nież sta r sza pu b li ka cja au to r stwa Ja ro s la va Kuchaře
i Slavomíra Utěšenego Čeština všední i nevšední (1972).

6. Aktu a l ne zadania czeskiej dia le kto lo gii

Sze reg cze skich dia le kto lo gów zo stał zaan ga żo wa ny w przy go to -
wa nie at la sów o za się gu ponad na ro do wym, do któ rych na leżą: Обще- 
карпатский диалeктологический атлас, Общеславянский линг-
вистический атлас oraz At las lin gu a rum Eu ro pae, przy czym za -
mknię ta zo stała se ria wy da w ni cza ty l ko pie r wsze go z wy mie nio nych.
W je go przy go to wa niu ucze st ni czy li: wy bi t ny ka r pa to log Antonín
Vašek oraz Ru dolf Šrámek, zna ny prze de wszy stkim ja ko ono ma sta.
W re da kcji at la su słowia ń skie go stro nę czeską re pre zen towa li (re pre -
zen tują): Jaromír Bělič, Slavomír Utěšený, Ka rel Fic, Ja r mi la Vojtová, 
w chwi li obe cnej Ma r ti na Ireinová (Ireinová 201022). W re da kcji at la -
su euro pe j skie go z cze skich dia le kto lo gów pra cują aktu a l nie Mi le na
Šipková i Libuše Čižmárová. 

Oprócz działal no ści na rzecz at la sów – słowia ń skie go i euro pe j -
skie go – oraz li mi to wa nych pro je któw ba da w czych uwa gę dia le kto lo -

gów cze skich pochłaniają dwa po ka ź ne, długo p la no we pro je kty
krajo we: 

1) Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku przy goto wy wa ny
w wersji pry ma r nie ele ktro ni cz nej pod redakcją Mileny Šipkovej,
pra co w ni cy ośrodka diale ktolo gicz ne go w Brnie, ana lo gi cz ny do
pracy Slovník pomístních jmen v Čechách au to r stwa pra skie go ze-
społu ba da w cze go (red. Libuše Olivová-Nezbedová i Jitka Male-
nínská), 

2) ogól nona ro do wy Slovník nářečí českého jazyka powstający pod 
kierow ni c twem Sta ni s la vy Klo fe ro vej23. 

Ba da cze mają do dys po zy cji bo gatą ba zę ma te riałową po chodzącą
z na stę pujących źró deł rę ko pi śmien nych i dru ko wa nych: z Ar chivu
lidového ja zy ka komp leto wa ne go przez długi okres cza su, bo od ko ń -
ca XIX w., i na dal uzu pełnia ne go (wery fiko wa ne go); z ar chi wum
Cze skie go at la su ję zy ko we go; z an kiet kore spon dency j nych, za po -
mocą któ rych ba da no w la tach 1955–1960 na całym te ry to rium ję zy ka 
cze skie go słow ni c two gwa ro we24; ze sta r szych słow ni ków ję zy ka
czeskie go (Jun g mann, Kott lub Příruční slovník ja zy ka českého);
z opraco wań diale ktolo gi cz nych o za się gu re gio na l nym; z prac ma gi -
ste r skich i do kto r skich itp. Ce lem ko le kty wu au to rów jest, by wer sję
ele ktro niczną słow ni ka mo ż na było sko or dy no wać z ma pa mi i ko -
men ta rza mi umie sz czo ny mi w ČJA, jak rów nież z po zo stałymi dwo -

23 Dokładnie rzecz ujmując, badania są kon tynu o wa ne pod różnymi ofi cja l ny mi
nazwami, ponieważ opra co wa nie tak bogatej bazy materiałowej prze wi du je więcej
czasu niż umożliwia np. trzyletni projekt grantowy. Do drugiego wy mie nio ne go
słownika nawiązuje więc plan badawczy zatytułowany Odraz života našich předků
v mizejících slovech; dostęp z: http://www.ujc.cas.cz/ve da- vy z kum/vyzkum/granto -
ve-pro jekty- rese ne/odraz-zivota -nasich-pred ku-v-mizeji cich-slo vech.html [dostęp:
3.08.2016]. Do innych szczegółów można dotrzeć przez strony http://www.ujc.cas.
cz/o-ustavu/oddeleni/diale ktologi cke-od dele ni. 

24 Na temat ankiety, którą nazwano Korespondenční lexikální anketa (KLA),
można znaleźć wiele ciekawych informacji we wprowadzeniu do pracy L. Čižmá-
rovej Jazykový atlas jihozápadní Moravy (2000).

20 Atlas jest dostępny online na stronie http://cja.ujc.cas.cz.
21 W znaczeniu Czech hi sto ry cz nych.
22 Artykuł jest dostępny również poprzez stronę http://konference.osu.cz/cestina

/dok/2010/irei nova- mar ti na.pdf [dostęp: 3.08.2016].
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ma pra ca mi leksy kogra ficz ny mi od noszący mi się do na ze w nictwa
gwa ro we go (slovníky pomístních jmen). 

7. Pod su mo wa nie

Re a su mując opi sa ny w skró cie ponad sześć dziesię ciolet ni etap
rozwo ju cze skiej dia le kto lo gii na ro do wej, stwier dza my, że był to
okres dokład nej i roz ległej eks plo ra cji te re no wej i in ten sy w nej dzia-
łal no ści wy da w ni czej. Pro wa dzo no ba da nia wie lo aspe kto we (np.
gwar mie j skich, in ter dia le ktu cze skie go), na wet inter dyscy plina r ne
(socjo ling wisty cz ne), ale ogó l nie za czy na do mi no wać kom p le kso we
uję cie zróż ni co wa nia tery to rial ne go cze skie go ję zy ka na ro do we go.
Dia le kto lo gia lat pię ć dzie siątych, sze ś ć dzie siątych lub sie dem dzie -
siątych XX w. niosła co pra wda pe w ne zna mio na epo ki, w któ rej się
roz wi jała, ale ich omó wie nie wy ma gałoby wię cej mie j s ca, niż prze wi -
du je ni nie j szy ar ty kuł. W opi sa nym okre sie zo stały opub li ko wa ne
wszy stkie ty py po mo cy diale ktolo gi cz nych: mo no gra fie, słow ni ki,
an to lo gie te kstów gwa ro wych oraz ogól nona ro do wy at las ję zy ko wy.
Uwa dze czy te l ni ka na pe w no nie um k nęło prze nie sie nie cię ża ru za -
dań na bar ki brne ń skich pra co w ni ków na uko wych. Br no stało się waż-
nym, cieszącym się au to ry te tem i do brze zo rien to wa nym w pro ble ma -
ty ce ośro d kiem ba da w czym.

Na za ko ń cze nie wa r to zwró cić uwa gę na fakt, że pod sta wo we in -
fo r ma cje do tyczące roz wo ju cze skiej dia le kto lo gii od cza sów naj daw -
nie j szych, szcze gó l nie zaś od połowy XIX wie ku po początek wie ku
XXI, po da je roz dział Dia le kto lo gie au to r stwa Sta ni s la vy Klo fe ro vej
umie sz czo ny w pu b li ka cji Ka pi to ly z dějin české jazykovědné bo he -
misti ky (Kloferová 2007, s. 336–376) i przy noszący m.in. ob szerną li -
te ra tu rę przed mio tu. Dru gim źródłem wie dzy jest po pu la r ny En cy klo -
pe dický slovník češtiny (2002), w któ rym oprócz ha seł Dia le kto lo gie,
Dia lekt, Dia le kti s mus, In ter dia lekt, Izo glo sa, Jádro nářečí, At las ja zy- 
kový, Hrani ce nářeční (S. Klo fe ro vej), Ja zyk národní (M. Krčmovej
i J. Chlo u p ka), Čeština obecná (M. Krčmovej) lub Slovník nářeční
(Z. Hla d kiej), za wie rających wie le isto t nych in fo r ma cji na te mat czes- 

kiej sy tu a cji ję zy ko wej oraz diale ktolo gi cz nej me to dy ba da w czej, zo -
stały w kla ro w ny spo sób przed sta wio ne wszy stkie czte ry pod sta wo we
ze społy gwa ro we: Sku pi na nářeční česká (au to r stwa J. Ba ch manno -
vej, s. 393–396), Sku pi na nářeční slezská (J. Ba l ha ra, s. 396–399),
Sku pi na nářeční středomoravská (M. Šipkovej, s. 399–401) oraz Sku -
pi na nářeční východomoravská (S. Klo fe ro vej, s. 401–404). 
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Petr SÁDLO

Če ské Budějovice

Warrs Wage Wars – vhled do lexik onu českých
hráčů počítačových her využívajících

adap tovaná an glická sub stan tiva

Ke y words: adaptation, substantive, analysis, neologism, blend, clip
Kličová slo va: adaptace, substantivum, analýza, novotvar, blend, zkratkové slovo

Abs tract

Computer game players often express the need to convert the existing English ex -
pres sion occurring in the game to their native language system. The aim of this article
is to explore the way the original English nouns are converted to Czech gram mati cal
system. In the theo reti cal part, the position of English language in the world, the phi -
loso phy of the grammatical- lexical ad ap ta tion in general and the game itself are
suggested. Fur ther more, the principle of the existing computer game slang of the
Czech players is in tro duced. Sub se quently, in the research part, the nouns are
analysed in regard to their word- forming process, semantic mo ti va tion and wider
situa tional context. The analysed nouns are provided with a typical example of their
common usage in the game. The research outcomes are verified within the analysis of
the research part.

Hráči počítačových her často vyžadují transformaci již existujícího anglického
výrazu, jenž se ve hře objevuje, do jejich rodného jazyka. Cílem příspěvku je určit
způsob, jakým jsou původní anglická substantiva převáděna do českého gramatic-
kého systému. Teoretická část referuje o pozici angličtiny ve světě, pojednává o filo-
zofii gramaticko-lexikální adaptace obecně a rovněž nastiňuje základní principy dané
hry. Dále pak popisuje již existující slang českých hráčů počítačových her. V prak-
tické části jsou podstatná jména analyzována z hlediska slovotvorby, sémantické
motivace a širšího situačního kontextu. U každého analyzovaného substantiva je
uveden typický příklad jeho užití ve hře. Výsledky výzkumu jsou ověřeny v rámci
rozboru praktické části příspěvku.

1. První z prvních

První místo me zi světovými ja zy ky nesporně patří angličtině. Ač-
ko liv zaostává za jinými světovými řečmi, ja ko například čínštinou

ne bo španělštinou, co se počtu rodilých mluvčích týče, je již mno ho
let po važována za nejmocnější ja zyk na světě. Sta lo se tak díky roz vo ji 
počítačové te ch no lo gie, posílení vli vu ma na ge men tu, a v neposlední
řadě mimořádně agresivnímu nástupu masmédií v to m to tisíciletí (Jin- 
dráková 2007, s. 25). S tro chou nadsázky by se da lo říct, že angličtina
se tak sta la univerzálním dorozumívacím ja zy kem celého světa.

As pekty, které přispěly k ob libě to hoto ja zyka, jsou psy cho logické, 
ja zyk ové a v neposlední řadě so cio logické. Z psy cho logického hle dis- 
ka se něk teří mluvčí snaží osl nit poslu chače vytříbeným používáním
an glických termínů, a tak zís kat in telek tuální pře vahu (Jin drák ová
2007 s. 25). Po ja zyk ové stránce se uživatelům mo hou an gli cismy
zdát atrak tiv nější a význa mově výstižnější, přičemž je používaný lexi- 
kon rovněž ov liv něn médiem, které komu nikaci po skytuje; v rámci
rozmanitých sdělo vacích prostředků komu ni kanti nep ociťují nut nost
hle dat pro an gli cismy če ské al ter na tivy (Svo bo dová 2007, s. 1) a dají
před nost původnímu ja zyku. S touto skutečností také sou visí zře tel so -
cio logický, v němž se v rámci daného média tvoří simu lovaný svět
s vysokou mírou styli zace ve vy jadřování (Hoff man nová 1998). V dů- 
sledku těchto spe ci fických ja zyk ových pro jevů se dá o uživatelích jed -
not livých komu ni kačních prostředků ho vořit jako o určité so ciální
skupině. Jako kla sický přík lad je možno uvést různě zaměřené skupi-
ny na so ciálních sítích, jako je Face book nebo Twit ter. A právě styli -
zovaný lexikon so ciální skupiny na sdělo vacích kanálech je předmět,
kterým se tento článek bude zabývat.

2. Jazyk „zasvěcených”

Jedním z nejpřitažlivějších me diálních kanálů v dnešní době jsou
beze sporu MMORPG (Mas sively Mul ti player On line Role- playing
Games) a jejich diskuzní fóra. MMORPG se rozumí hra probíhající
on line za účasti obrovského počtu hráčů různého věku (nejde zdaleka
jen o teen agery), jejichž čísla mo hou v jediný okamžik dosa ho vat mi-
liónů přihlášených (Schön bau erová 2014). Hra zároveň slouží jako
me diální prostře dek ke kon ver zaci hráčů mezi se bou; nepřetržitá
komunikace mezi nimi je jedním z hlav ních znaků, kterými se
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MMOPRG od ostat ních typů her od lišují. Dom lou vají se na řešení
různých úk olů a misí, prodávají a ku pují itemy (zboží s různou mírou
užitečnosti), anebo jen nezávazně „cha tují” (Hoff man nová 1998). Ač- 
ko liv výrazy mají často hu morný nádech a nechybí zde vtipná nadsáz-
ka, pro laika jsou často sotva srozu mitelné. Hoff man nová trefně vy-
stihla situaci, když o komu nikaci uv nitř těchto so ciálních sku pin mlu-
ví jako o jistém ja zyk ovém sek tářství (Hoff man nová 1998). 

Článek vy chází z rozboru běžně používaného lexik onu českých
diskuzních fór jed noho z průko pníků MMORPG, World of War craftu
(dále jen WoW). Pod sta tou to hoto do bro družného MMORPG je boj
o moc nad vir tuálním světem mezi dvěma znepřáte lenými frak cemi –
Hor dou a Ali ancí. Na začátku hry si každý hráč vy bere nejprve frakci,
následně rasu a po volání, které ho bude po ce lou dobu hry zas tu po vat
(Schön bau erová 2014). Jak mile hráč vstoupí do herního světa, stává
se rovněž vysílačem a ad resátem komu nikátů v urči tém komu ni kač-
ním kanálu, v jehož ja zyku se musí skvěle ori en to vat. Jedním z komu -
ni kačních spe ci fik je fakt, že hra probíhá v reálném čase, tudíž si hráči
musejí sdělo vat in for mace rychle a efek tivně. Často komu nikují ve
zkrat kách, nevětných kon struk cích, nebo dok once používají stažen iny 
celých vět (Schön bau erová 2014). Je likož je orig inálním ja zykem hry
an gličt ina a český přek lad do sud ne byl uskutečněn, vyskytuje se v rám-
ci če ského „pařan ského” socio lektu WoW obrovské množství novo-
tvarů, jež byly ut vořeny od původních an glických přejímek. 

Tyto no vot vary musely nutně pod stou pit ja zyk ové změny za úče -
lem jejich úspěšného zařazení do če ského ja zyk ového systému (Sádlo
2016). Tento pro ces ja zyk ových změn se uskutečnil zejména v rov ině
mor fologické a slo vot vorné.

3. Jazykové změny v českých no vo t va rech 

Pro ces mor fologické adap tace přejímek je spe ci fický tím, že an -
gličt ina se vyznačuje silně ana lytickým charak terem, kdežto češt ina
funguje jako ja zyk flek tivní. Ana lytická po vaha an gličt iny do jisté mí- 
ry adap taci přejímek usnadňuje, je likož lze mnohé výrazy považovat

za celý tvarot vorný nebo slo vot vorný zák lad (Volk ová 2015). Ze slov -
ních druhů mají podle Mrav ina cové mezi přejím kami nejlepší před -
pok lady pro vyt voření no vot varu sub stan tiva, jež se ne je fek tiv něji
podílejí na ut váření a roz víjení českých slo vot vorných vzorů v rámci
če ského flek tiv ního systému (Mrav ina cová 2005). 

U přejímek do chází zejména ke zkra cování (angl. clip ping) a při-
klánění (angl. blend ing), kterýžto po jem ve své práci uvedl Jo sef Ši -
mandl a jenž se zdá být se zře te lem k an glickému orig inálu nejvý-
stižnější (Ši mandl 2013, s. 3). Tyto ja zyk ové procesy jsou po drob něji
popsány níže.

Zkrat kou se rozumí, jak uvádí Mi loš Helcl, všechna slova, jež
vznikla krácením ji ného, povětši nou delšího slova, a to buď pouhým
vy necháním nějaké jeho části demo – dem on stra tivní, info – in for -
mace, nebo přidáním nějaké slo vot vorné přípony k takto zkrácenému
slovu appka – aplik ace (Helcl 1949, s. 161).

Na proti tomu blend ing je pro ces skládání slov, v rámci něhož se
spojují (nejčastěji dva) lexémy s různou séman tikou, aby vyt vořily
nový lexikální prvek – blend. Blend ing nevzniká na zák ladě morfémo- 
vé stavby výrazu, ale lexémy kříží tak, že výchozí slova lze snadno
iden ti fiko vat (Ši mandl 2013, s. 111). V an gličt ině, zejména v amer -
ické, se běžně můžeme set kat s výrazy jako scre en ager  screen – teen -
ager (teen ager „přilepený” na obra zovku počítače), ba rac kno pho bia 
ba rack – arach no pho bia (an tipa tie k prezidentu Ba racku Oba movi).
V nedávné době se ce los větově ujal výraz brexit  Británie – exit (vys -
toupení Spo jeného království z Ev rop ské unie). 

Nutno zde po dot knout, že při procesu přiklánění vzni kají nové
lexémy, které bez prostředně rea gují na ak tuální témata a důležité udá-
losti ve světě, tudíž se dá očekávat, že počet takto ut vořených slov
v budoucnu značně vzroste. Ob liba blendů je dána jejich vy sokou
expre sivi tou, fonetickou a grafickou atrak tivi tou a zhuštěním více in -
for mací do jed noho lexému. Jako přík lad po slouží nově se ob je vivší
český lexém trum pota, jenž může označo vat buď skandály kolem Do-
n alda Trumpa, nebo pro blémy, které vláda nového amer ického prezi-
denta s se bou při nese.
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Pokud jde o pra vopis, slova často kolísají a zprav idla záleží na
idio lektu jed not livých hráčů. Z to hoto důvodu se často vyskytují dub-
letní vari anty jed noho lexému s různou frekvencí a dis tribucí (Rejzek
1993), viz rozbor slov níže.

4. Jazyk českého „pařanského” koutku

Rozbor začnu ne olo gis mem, který je hy pero ny mem ke všem ostat -
ním ana lyzovaným výrazům – classa. Classa je ne olo gis mus ut -
vořený od an glického výrazu class zna me nající mimo jiné ‘společen -
ská třída, vrstva’. Dle analo gie s českým protějškem třída se no vot var
classa skloňuje podle rodu žen ského, vzor žena. No vot var i an gli cis -
mus označují ve vir tuálním světě WoW jednu z 10 společenských tříd,
jež se chtě nechtě musí za po jit do boje proti nepříteli, ať už na straně
hordy, nebo ali ance. Každá z nich dis po nuje určitými schopnostmi
s různou mírou po dob nosti s ostat ními clas sami. Pro násle du jící
rozbor je rovněž důležité jejich rozdělení dle charak teru boje na tanky,
dps (Dam age per Sec ond) a heal ery. Většina těchto class zastává ve
skupině (partě) pouze jednu z výše zmíněných úloh. Výjimku tvoří
tzv. hy bridní classy, jež v partě mo hou hrát všechny tři úlohy, které si
hráči vybírají na zák ladě jejich spe ciali zace ne boli tal entu (viz 4.2.
Jed not livé classy). 

4.1 Dělení podle typu boje

První z typů boje před sta vuje sub stan ti vum tank. Toto jméno
označuje nesmírně odolného bo jov níka, který vydrží velké množství
úderů bez větší újmy. Je zde pa trná me ta fora k tanku jako obrněnému
pásovému vozidlu, které je rovněž těžko zničitelné. Neméně zajímavý 
je fakt, že jméno prošlo pro ce sem zživ ot nění, je likož od ka zuje na
„živou” postavu. Ne olo gis mus se tedy skloňuje podle rodu mužského
živ ot ného podle vzoru pán. 

Zdravím, chtěl bych vědět vaše názory na tanka warriora…

Pok raču jeme ak ro ny mem dps, jenž vznikl z fráze Dam age per Se-
c ond ‘poškoz ení za sekundu’. Výraz, jak již fráze na povídá, označuje
buď hráče se silnými útoky za vteřinu, nebo útok sa motný. Srov nej:

Jak už název tématu nepovídá, nevím si rady s mým dps (útok)… 
Co jsem chodil jako dps (živá postava) za fury [typ warriora], tak jsem býval
v top 5.

Na výše zmíněný no vot var úzce na va zuje pod statné jméno dpsko,
jež vzešlo z ak ro nymu dps. Bylo reali zováno slo vot vor nou příponou
-k- a kon covkou -o. Jedná se o jmen nou vari antu k ak ro nymu dps.
Z důvodu přílišné dé lky slova je však frekvence jeho úzu nižší než
u ak ro nymního protějšku. Za úče lem zrych lení komu nikace totiž hráči 
raději použijí kratší verzi. Jméno se řadí k rodu mužskému živ ot nému
ke vzoru pán, neboť zprav idla re feruje o postavě, která je ve hře brána
jako živá. Nicméně by chom na diskuzních fórech mohli nara zit na
případy, ve kterých tento no vot var může kromě „živé postavy” ozna-
čo vat i ab strak tní skutečnost, totiž útok sa motný. V tak ovémto případě 
se skloňuje podle rodu středního vzoru město. Srov nej: 

Zdravím. Chtěl bych vědět vaše názory na tanka warriora a dpsko [postava –
živá entita] […]. 
[…] když celej fight neděláš nic a překoná tě člověk s 8k dps, je ti dpsko
[útok – neživá skutečnost] skoro na nic.

Fakt, že ne olo gis mus může vy povídat jak o živých en titách, tak
o abstrak tech, je dána rovněž tím, viz výše, že no vot var v če ském gra -
matickém para dig matu při jal rod mužský i rod střední. Domnívám se,
že zejména z to hoto důvodu hráči sekundárně přisuzují význam no -
vot varu neživé skutečnosti.

Poslední typ bo jov níka je healer ‘léčitel’ (Velký anglicko- český…
2007, s. 234). Nově vzniklé jméno se vzta huje k bo jov ník ovi soustře-
dícímu své síly na uzdra vování ostat ních. Přejímka je od voz ena od
sub stan tiva heal, jež by se v herním světě dalo přeložit frází uzdra vo -
vací schopnost. Byla reali zována slo vot vor nou příponou -er, jež má
svůj původ v an gličt ině; nicméně se mnohdy můžeme set kat se po-
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češtělými slovy právě s touto slo vot vor nou příponou rocker, tanker,
bro ker at tend. 

4.2. Jednotlivé classy

Právě jsem rozdělil bojovníky dle cha ra kte ru bo je. Nyní se podrob-
něji podívám na jednotlivé clas sy, jichž máme ce l kem 9. Jsou to dru id,
hun ter, ma ge, pa la din, priest, ro gue, sha man, wa r lock a war rior.

Clas sa dru id představuje ochránce rovnováhy v přírodě. K bo ji
používá nejčastěji staff (kou zel nic kou be r lu). An gli ci s mus se začlenil
do flektivního českého gramatického systému k ro du mužskému
životnému ke vzo ru pán. Tímto způsobem jméno pod sto u pi lo mo r fo -
lo- gické změny za účelem úspěšného začlenění do českého mo r fo lo -
gic- kého systému. 

Setové bonusy pro guardian (typ druida) druida nejsou nic extra.

Ja kožto hybridní clas sa se blíže de fi nu je jejími ta len ty. Ta len tem
se rozumí užší spe cia li za ce jednotlivých class. Tím mám na my s li, že
samotné slo vo dru id má pro ko mu ni kan ty často příliš široký roz sah
významu, tudíž by lo nutné spe ci fi ko vat je ho významový ob sah. Právě 
specifikací ob sa hu významu vzni kly neo lo gi s my rozdělující sub stan -
ti vum dru id na tři základní ty py pod le výše zmíněného ty pu bo je. 

Prvním ze jmen označujících dru i da dle talentů je slangový výraz
sle pi ce. Přirovnání s výrazným humorným nádechem vzni klo na zá-
kladě me ta fo ry s dospělou drůbeží. Ten to typ dru i da na se be be re pod -
obu jakési „pse u do so vy”, jež hráčům ve l mi připomíná daný typ
drůbeže a v níž může vyvolávat nejrůznější dru hy ko u zel. Me ta fo ra se
stejně ja ko její významový základ skloňuje pod le ro du ženského pod le 
vzo ru růže. 

Asi má damage (útoky) daleko větší, protože jsem zatím nepotkal Full
Geared1 slepici.

Druhým no vot varem týkajícím se přejímky druid je sub stan ti vum
fe ral. Toto pod statné jméno vzniklo pro češt inu méně častým slo vot -
vorným pro ce sem kon verze z an glického ad jek tiva fe ral s významem
‘di voký’ (Velký anglicko- český… 2007, s. 185). Ne olo gis mus kon ver -
to val k sub stan tivům na zák ladě analo gie s jinými, v češt ině již zave -
denými, pod stat nými jmény zak ončenými na -al, např. kanál, vokál,
metál. Jako slo vot vorná mo ti vace rovněž mohly po sloužit výrazy se
zřejmým pe jo ra tiv ním zabar vením např. anál, mentál, fekál. 

Posledním typem dru ida je tzv. re sto. Tento ne olo gis mus je zkráce- 
ni nou, a to od přejímky res to ra tion s významem navrácení, vrácení
(Velký anglicko- český… 2007, s. 454), tj. re sto do slova „vrací” spo -
lubo jov níkům ztra cené živ oty. No vot var tedy označuje dru ida spe -
ciali zu jícího se na hea lování. Jméno je zprav idla nesklonné. 

Já jako resto v dungu2 problém nemám.

Aby ovšem ne došlo k nežádoucí homo nymii s výrazem re sto vzta -
hu jícím se k sha ma novi (viz níže), komu ni kanti pro tento typ dru ida
občas použijí výraz stromeček. Re sto druid se totiž může trans for mo -
vat do jakéhosi stromu, v jehož formě má velmi silné uzdra vo vací
schopnosti. Ovšem z důvodu přílišné dé lky a rovněž diakri tiky slova
je úzus to hoto při rov nání spíše marginální. 

Ono je to se stromečkem docela těžké…

Sub stan ti vum hunter před sta vuje bo jov níka – lovce se zvířecím
po moc níkem pro zabíjení nepřátel. Nejčastěji bo juje na dálku,
k čemuž používá bowky (luky a kuše) nebo gunky (pušky). Tak jako
před chozí výraz, jméno hunter se řadí k rodu mužskému živ ot nému ke 
vzoru pán. Přejímka rovněž pod stou pila pouze mor fologické změny
za úče lem začlenění do če ského mor fologického systému. 
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2 Z anglického dungeoun s významem ‘sklepení’ (Velký anglicko-český…  2007,
s. 162). Jedná se o lokace umístěné většinou v podzemí, kde přebývají mnohem
silnější protivníci, než na povrchu. Pro hráče jsou tyto dungy velice atraktivní,
jelikož tamější nepřátelé střeží mnohem cennější kořist. 

1 Fráze byla převzata z oblasti automobilů, přičemž by se nejlépe dala přeložit
jako ‘vytuningovaný’ (rozuměj ‘vylepšený’).



Jak je to s hunterem na patchu3 4.0.6?

Hunter má možnost si ochočit zvíře, které mu následně pomáhá
v boji. Tomuto zvířeti se říká pet ‘mazlíček’ (Velký anglicko- český…
2007, s. 388).

Pok raču jeme jmé nem mage označu jícím ča roděje, který vyniká v
kástění ‘vyvolávání kouzel’ (Sádlo 2016) po mocí ohně fire, mrazu
frost nebo mys teriózní a těžko de fi no vatelné magie zvané ar cane.
Slangová vari anta to hoto jména je v úzu českých hráčů v nomi na tivu
sin guláru buď totožná s an glickým orig inálem 

Fire mage je dobrý na více cílů, 

nebo se používá počeštěný protějšek mág, a to buď s krátkým,
nebo dlouhým vokálem. Co se dé lky sa mohlásky týče, domnívám se,
že po nejvíce záleží na idio lektu jed not livých komu ni kantů. Srov nej: 

Tak jako v pvp dneska určitě frost mág top (nejlepší) zdaleka není.
I na patchi 3.3.0 se fire mag arcane (magovi) minimálně vyrovná […].

Co se týče ostat ních pádů, jméno je téměř vždy skloněné, a to v sin -
guláru i v plurálu, a to podle rodu mužského živ ot ného podle vzoru
pán. 

V úvahu se musí ale brát ok ol nost, že ne vždy komu ni kant zvolí ke
skloňování počeštěnou vari antu mág. Hráči totiž často skloňují an -
glický orig inál mage, jehož grafické po doby jsou v skloňo vacím para -
dig matu takřka totožné; rozdíl je pouze ve výslov nosti. Tato ok ol nost
je hráči zprav idla vítána, je likož od padá nežádoucí prod leva v komu -
nikaci způso bená přílišným zaměřením se na formu komu nikátu
namísto jeho obsahu. Skloňo vací para digma to hoto jména vy padá
násle dovně:

Gen. A tady máte ideální talenty arcane maga.

    Ahoj lidi u mage je důležitější celkový dmg nebo DPS? (totožné s nomi-
    nativem)

Dat. K magovi jsem se nemohl dostat at jsem delal co sem delal.

Ak.  No, mám maga, ale na 85. levelu (úrovni).

    Prosím tedy někoho, kdo mage hraje nebo ví jak na něj […] (totožné
     s no mi na ti vem)

Lok.  Jinak na Arcane mágovi neni nic moc těžkýho.

Instr. Kdyby vrátili CD spell shield (druh štítu) […] tak bych už neměl
      s magem až takovej problém.

Skloňování dublet mage – mág se dá jen velmi obtížně de fi no vat
a je poměrně složité zde hle dat jed notící prav idla. Tvar slova v jed not -
livých pádech často závisí na idio lektu jed not livce, který je do značné
míry podmíněn jeho citem pro ja zyk, pos to jem ke komu nikátu
a množstvím času, který si pro komu nikaci vyměří. Co se řazení k jed -
not livým rodům a vzorům týče, nesmím opome nout ok ol nost, že
vokálová zak ončení an gli cismů před sta vují pro če ské účast níky
komu nikace vždy větší potíže, než an gli cismy zak ončené na kon so -
nant. World of War craft je totiž svět silně maskulinní, tudíž všechny
classy a jejich spe ciali zace se při rozeně řadí k rodu mužskému, a ten
v češt ině v nomi na tivu jen zříd kakdy při pouští vokálové zak ončení;
hráčům tedy trvá déle (pokud jsou vůbec ochotni se nad touto prob -
lema tikou za mys let) daný lexém mor fologicky zařa dit.

Jméno Pala din se vzta huje k tzv. božímu bo jov ník ovi využívající-
mu k boji ne be ské síly. Tato classa je ve hře označována jako hy bridní
(může zas tu po vat roli tanka, dpska i heal era). Přejímka pala din je na
slangové vari anty velmi bo hatá. Paladinu se ve hře povětši nou říká
pa lat nebo pala. Tyto ne olo gismy vznikly pro ce sem zkra cová-
ní daného sub stan tiva. Al ter na tiva se souhlásko vou slo vot vor nou
příponou pa lat se skloňuje podle vzoru mužského živ ot ného podle
vzoru pán. 

3 Doslova znamená ‘záplata’. Jedná se o soubor herních aktualizací, které mají
za cíl odstranit herní chyby, popřípadě „vy ba lan co vat” nes rov na lo sti tak, aby všich- 
ni hráči měli při hře srovnatelné podmínky. 
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A dá se v pohodě he a lo vat (uz dra vo vat) s holy palatem i na low levelu (nízké 
úrovni)?

Na proti tomu vokálový protějšek pala zůstává v pádech zprav idla
nesklonný. Srov nej: 

[…] ale zase mě láká, že pala je melee dps (bojovník na blízko) a za to jsem
ještě nehrál.
Mám pala na 38. levelu, je pro te c tion (určitá spe cia li za ce) a rád bych se
zeptal, jaký seal (druh kouzla) je nejlepší na expení4.

Frekvence užívání výše zmíněných no vot varů je často závislá na
osobní pref er enci jed not livce. Obecně by se ovšem dalo říct, že sou-
hlásk ová al ter na tiva se použije tehdy, pokud je jméno v ji ném, než v 1. 
pádě. Pro komu ni kanty je totiž snazší ke kon so nantu přiřa dit od -
povídající pádové kon covky.

Není také bez zajíma vosti, že jméno pala din, jakožto hy bridní
classa, se při komu nikaci rovněž konk re ti zuje na zák ladě jeho tal entu. 

První typ pala dina se nazývá pro ta din. Jméno se skloňuje podle
rodu mužského živ ot ného podle vzoru pán. Po zo ruhodné je spíše jeho
ut voření. No vot var vznikl slo vot vorným pro ce sem blend ing, a to ze
sub stan tiv pro tec tion a pala din. Jak již první z fun du jících lexémů na -
povídá, tento typ pala dina se soustředí na ochranu svých spo lubo jov -
níků. Jeho role v partě je tedy tank. 

Taky mne napadlo, že bych měl pvp5 pro ta di na.

Druhou spe ciali zací je shock adin. Sub stan ti vum se rovněž skloňu-
je podle rodu mužského živ ot ného podle vzoru pán. Tak jako před -
chozí výraz, vznikl tento no vot var slo vot vorným pro ce sem blend ing,

v tomto případě ze jmen shock a pala din. Tento typ pala dina se vy-
značuje používáním tzv. ‘svatých šoků’, angl. holy shocks, jež větši-
nou slouží k uzdra vování spo lubo jov níků. Jeho role v partě je zpra-
vidla healer. 

Já jsem kdysi hrával za Sho c ka di na.

Poslední, a také nejčastěji hra nou, spe ciali zací je re tri. Vzhle dem
k faktu, že maskulinum je zak ončeno nu lovým morfémem a kořen
slova končí v 1. pádě sin guláru na -i, je no vot var zprav idla nesklonný. 

Jeď retri na expení. 

Dále se domnívám, že hráči v pro češt inu nes tan dardním masku -
linním nomi na tiv ním zak ončení spatřují nádech „ci zosti”, jež může
sloužit jako al ibi pro opomíjení skloňování to hoto jména. 

Vyzkoušel jsem jak retri tak sho c ka di na na pre BC6 obojí s úspěchem.

Další classa, priest, re feruje o bo jov ník ovi ink linu jícím spíše k uz-
dra vování spo lubo jov níků než k sa mot nému boji. Jedná se tedy jed -
noznačně o heal era. Tato classa se rovněž blíže de finuje na zák ladě
tal entů.

Jedním z těchto tal entů je tzv. disco (možná i alo morfní vari anta
disko). No vot var disco vznikl pro ce sem zkra cování, a to z an gli cismu
dis ci pline a přidáním kon covky -o, jež byla slo vot vorně mo ti vována
slovní hříčkou s již do češt iny začleněným výrazem disco s význa-
mem ‘ta neční zábava’. 

Já jdu podle toho, co mě baví, teď mě zrovna baví disco. 

Jméno při rozeně označuje rod mužský živ otný a gra maticky se
skloňuje podle rodu mužského živ ot ného, vzoru pán. 

Zdravím, jaké mi doporučíte profese na diska do pvp?

6 Jeden z dřívějších datadisků World of Warcraft.

4 Z anglického slovesa to ex pe rien ce s významem ‘získávat zkušenosti’. Ve
World of Warcraft je expení (získávání zkušeností) nejdůležitější činnost ve hře.
Úspěch postavy ve hře se hodnotí na základě dosažené úrovně jejího expení (viz
Sádlo 2016)

5 Akronym k frázi Player versus Player. Jedná se o hráče zaměřeného na boj
s ostatními hráči, spíše než na „čisté” expení.
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Tento typ pri esta je jedním z vyni kajících heal erů.
Dalším ne olo gis mem, který před sta vuje jiný výrazný typ pri esta,

je sub stan ti vum spri est. Jméno vzniklo slo vot vorným pro ce sem blen-
d ing, a to ze jmen shadow a priest. Jméno se skloňuje podle rodu muž-
ského živ ot ného podle vzoru pán. Spri est, jak první z fun du jících slov
naznačuje, se zabývá tzv. shadow magic ‘stíno vou magií’, v důsledku
čehož se daný ne olo gis mus pociťuje jako příznak ový; re feruje totiž
o zaměření pri esta na magii, která je pro tuto classu nes tan dardní. 

Ahojte momentálně mám Spriesta a chtěl bych vědět, jak kdo používá rotaci
(pořadí kouzel) v PvP.

Neméně zajíma vou classu zas tu puje sub stan ti vum rogue, z které-
hožto an gli cismu vznikl no vot var roguna. Rogue se v herním kon textu 
překládá jako lotr, ničema (Velký anglicko- český… 2007, s. 462). Vý-
raz roguna tedy vy povídá o nečest ném bo jov níku, který své oběti na -
padá tehdy, když to nejméně čekají nebo jsou nejvíce osla bené. Z mor -
fologického hle diska je po zo ruhodné, že ne olo gis mus jako jediný ze
všech zmiňovaných výrazů se skloňuje podle rodu žen ského vzoru
žena. Nutno po dot knout, že WoW je ryze maskulinním světem, jenž se 
zaměřuje na ar che typální mužské hod noty, jako je od vaha, čest nost,
síla nebo domi nance, tudíž je jakéko liv přechýlení jména k žen skému
rodu bráno povětši nou nega tivně. 

Roguna se zrovna 2x dobře ne le ve lu je (ne po stu pu je na vyšší úroveň).
Tak, já jsem rozjel rogunu, a taky binduju7 jak divej.

Roguna je ve hře bez oh ledu na tal enty dpsko, tudíž hráči nep oci-
ťují potřebu no vot var blíže de fi no vat výrazy označu jící jed not livé ta-
l enty. Nicméně jedním z lexémů pro určitý tal ent je as sas si na tion
s významem ‘vražda’ (Velký anglicko- český… 2007, s. 33). Zejména
kvůli dé lce sub stan tiva prošel tento an gli cis mus při rozeným pro ce sem 
zkra cování na jméno ass, jež vyvolává nežádoucí homo nymii s an -

glickým výrazem ass zna me najícím mimo jiné ‘prdel, řiť’ (Velký an-
glicko- český… 2007, s. 33). Je likož jsou pe jo ra tivní a han livá ozna-
čení na fórech a ve hře obecně zakázaná a rovněž aby ve hře ne došlo
k nevítanému dvo jsmyslu, tak ovémuto typu roguny se říká assa.

Assa je vyborný na expení (získávání zkušeností).
Není důvod re spe co vat (změnit si talenty) na assa… zvlášť si na assa dělat
‚svý’ talenty.

Pok račuji přejím kou sha man, jež re feruje o bo jov ník ovi čer pají-
cím síly z přírodních živlů. Označuje hy bridní classu, jež může fun -
govat jako tank, dpsko nebo healer podle tal en tové spe ciali zace. An -
gli cis mus sha man se řadí k rodu mužskému živ ot nému ke vzoru pán.
Přejímka pod stou pila pouze mor fologické změny za úče lem začlenění 
do če ského mor fologického systému. Nicméně lingvis ticky zajímavé
jsou sha ma novy tal en tové vari anty.

Prvním no vot varem je sub stan ti vum ele. Zde jde o zkratkové slovo 
ut vořené od an glického ad jek tiva ele men tal s významem ‘živelný’
(Velký anglicko- český… 2007, s. 166). Na rozdíl od ad jek tiva fe ral, viz 
výše, se přejímka ele men tal zkracuje téměř ve všech případech. Je to
pravděpo dobně dáno přílišnou dé lkou slova. Ne olo gis mus se vzta huje 
k sha ma novi zaměřenému na efek tiv nější využívání síly přírodních
živlů. Zkratkové slovo je mezi hráči díky své jed noduchosti velmi
oblíbené a zůstává zprav idla nesklonné. 

Každý spell má nějaký absorb8, jenom ele nemá nic […].
Lidi nevíte někdo o nějaký slušný PVP guildě (cechu) na ele?

Druhým no vot varem ut vořeným od přejímky sha man je no vot var
ce ment. V tomto případě se jedná o zkrácen inu od slova en hance ment
s významem vy lepšení, zkrášlení (Velký anglicko- český… 2007,
s. 169). Jméno prošlo pro ce sem zživ ot nění, je likož re feruje o určité
postavě ve hře, a tudíž se skloňuje podle rodu mužského živ ot ného
podle vzoru pán. Ne olo gis mus je rovněž příznačný svou me ta fo -

8 Zpracování kouzla bez větší újmy na zdraví. 

7 Výraz znamená dávat příkazy pro jednotlivá kouzla na různé klávesy místo
zadávání příkazů myší na obrazovce. 
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ričností se staveb ním po jivem, je likož shaman- cement je nesmírně
odolný, a proto vhodný k tankování. 

Za ele bys jen kouzlil jeden blesk za druhým a na PVP můžeš být taky
cement.
Jmenuje se Resto, hraje cementa a chce být ele (smích).

Posledním typem sha mana je tzv. re sto, jehož séman tická a mor -
fologická in ter pre tace je totožná s výše zmíněným ne olo gis mem re sto
druid.

Co se no vot varu re sto týče, hráči často užívají ce lou frázi re sto
sha man, aby ne došlo nežádoucí záměně s re sto dru idem, jenž má po -
dobné zaměření jako re sto sha man. 

Resto shaman je teď dost dobrej healer.

Dále ana lyzuji výraz lock, jenž vznikl z přejímky war lock. Zde je
zajímavé, že tato classa poněkud vy bočuje z herního para dig matu hr-
din ství, čest nosti a boje za lepší svět. Lock ové čer pají svoji sílu z utr -
pení nepřátel, jež na ně uvrh nou po mocí nejrůznějších mučivých kle -
teb. No vot var vznikl pro ce sem zkra cování z již výše zmíněného an gli -
cismu war lock a skloňuje se podle rodu mužského živ ot ného podle
vzoru pán. 

Na lockovi v Legion9 je dobrý to, že se tam třeba u affliny (typ warlocka)
nebo destra (typ warlocka) dá trošku ko m bi no vat play style (herní styl).

Bez oh ledu na tal enty lock ve hře fun guje jako dpsko.
Stejně jako hunterovi, také lock ovi v boji pomáhá pet. Zde se ale

ne jedná o zvíře, nýbrž o pekelného démona.
S war lockem sou visí ne olo gis mus af fli. Jedná se zkratkové slovo

z an gli cismu af flic tion s významem ‘utr pení’ (Velký anglicko- český…
2007, s. 30). Jak již an gli cis mus sa motný na povídá, no vot var označuje 
typ war locka, který soustředí své síly na po malé a boles tivé ničení
sou peřů. 

Zdravím, chci se zeptat, jaký warlock je na cata10 nejlepší. Jestli stále affli.

No vot var se pociťuje jako nesklonný, i když je možné ojediněle
nara zit na pokusy o sklonění (viz af flina). 

Tak co říkáte na warlocka v Mop11? Já zatím jedu affli.

Jako další ne olo gis mus týkající se war locka je demo. Tento no vot -
var rovněž vznikl pro ce sem zkra cování, a to od an gli cismu de mon ol -
ogy (nauka o démonech). Výraz re feruje o war lock ovi spe ciali zu -
jícímu se na vyvolávání petů (démonů), kteří mu pomáhají v boji. 

Mám locka 80 a vůbec nevím, kterej spec (spe cia li za ce) bych měl mít do
arén. Je hratelný demo?

Analogicky s již výše zmiňovanými ne olo gismy zak ončenými na
vokál je tento výraz větši nou nesklonný. Lze se ovšem set kat i s jeho
skloněnou vari an tou. 

Teď budu swi t cho vat12 do dema asi, takže bych si to mohl oživit.

Posledním no vot varem de finu jícím určitý typ war locka je výraz
de stro. Jako před chozí dva ne olo gismy bylo toto jméno ut vořeno slo -
vot vorným pro ce sem zkra cování, a to od sub stan tiva de struc tion
s významem ‘zničení’ (Velký anglicko- český… 2007, s. 198). Vzta huje 
se war lock ovi se spe ciali zací na rychlé ničení pro tiv níků nejčastěji po -
mocí tzv. stínové magie. No vot var rovněž zůstává zprav idla
nesklonný. 

[…] je lepší jet destro a nakouřit někomu chaos bolt (druh kouzla) […].

9 Jedná se o nejnovější datadisk.

10 Zkratka se slovu Cataclysm. Jedná se jeden z pozdějších datadisků ke hře.
11 Akronym k frázi Mist of Pandaria. Rovněž se jedná o jeden z pozdějších

datadisků.
12 Slovesný novotvar z anglického to switch s významem ‘změnit, převést’ (Velký

anglicko-český…  2007, s. 560).
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Poslední clas sou je war rior, který dal vzni knout no vot varu warr.
Označuje válečníka (Velký anglicko- český… 2007, s. 635) v nejk la -
sičtějším slova smyslu. Jméno bylo ut vořeno pro ce sem zkra cování,
přičemž je zprav idla sklonné. Řadí se k rodu mužskému živ ot nému ke
vzoru pán. Na konci no vot varu se větši nou zachovává zdvo jené r, aby
ne došlo k nežádoucí homo nymii se slovem war s významem ‘válka’
(Velký anglicko- český… 2007, s. 635), jež se ve hře rovněž vyskytuje. 

Zdravím, tak se chci zeptat, jak se vám tankuje s warrem na novém patchi? 

Neh ledě na tal en tové rozvržení, warr je ve WoW ar che typálním
tankem.

Z průz kumu vy plývá, že i když zmíněná jména re ferují primárně
o mužských hrdi nech, z hle diska začlenění do če ského skloňo vacího
para dig matu jsou zde zas toupeny všechny tři mluv nické rody. Sub -
stan tiva s kon so nan tickým zak ončením se řadí k rodu mužskému ži-
v ot nému ke vzoru pán (ce ment, warr), na proti tomu jména se zakon-
čením vokálním spa dají buď do rodu žen ského (sle pice, roguna), nebo 
mužského, přičemž jména to hoto rodu zak ončená na -o se skloňují
podle rodu mužského vzor pán, nebo zůstávají nesklonná (disco,
demo). No vot vary s vokálním zak ončením jiným než -o rovněž patří
k rodu mužskému živ ot nému, nicméně zůstávají zprav idla nesklonné
(ele, af fli). 

Co se slo vot vorného hle diska týče, hy bridní classy (druid, pala din,
sha man) tvoří spe ci fické no vot vary (sle pice, shock adin, ce ment)
častěji než jejich ne hy bridní protějšky. Děje se tak z potřeby jejich
užší spe ci fikace (tank, dpsko, healer) v partě a v násle du jícím boji.
Slova dále pod stu pují slo vot vorné procesy zkra cování (warr, pala,
lock) a blend ing (spri est, pro ta din), jež hráčům umožňují na menším
pros toru a za kratší dobu pop sat danou skutečnost. Dále se ve větší
míře užívají me ta fory (sle pice, stromeček, ce ment), které mimo svou
význa mo vou obsažnost činí komu nikaci ex pre siv nější, vtipnější, a tím 
přitažlivější.

Žar gon diskuzních fór MMORPG, zejména pak World of War craft, 
je zvláštní svou dy namičností, proměn li vostí a neustálým pos tu pem

vpřed. Z to hoto důvodu je ve lice obtížné stano vit pro tento ja zyk jed -
notící gra matická, slo vot vorná a lexikální prav idla. Něk teré výrazy si
pro svou jazyko vou atrak tiv itu a vtip nou nadsázku vy do byly pevné
místo na poli těchto diskuzních fór (ferál, ce ment), nicméně velké
množství lexémů je spíše záležito stí idio lektu jed not livých komu ni -
kantů. Otáz kou tedy zůstává, zda je vůbec možné pro tento spe ci fický
ja zyk najít sjed nocu jící mluv nická, slo vot vorná či lexikální prav idla,
vezmeme- li v po taz jeho neustále se vyvíjející lexikon, ve kterém
komu ni kanti hle dají po jme nování pro nové skutečnosti, případně
vtipněji a přitažlivěji vys ti hují ty stávající. 
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Je dem do Čechách: 
k nah ra zování jmenných kon covek geni tivu lokálem1

Key words: lan gu a ge con tact, fo re ign forms of Czech, de clen sion, ge ni ti ve, lo ca ti ve, dia lects
Klíčová slo va: jazykový kon takt, zahraniční re a li za ce češtiny, de kli na ce, ge ni tiv, lokál, nářečí

Abs tract

The form of Czech in a foreign language en vi ron ment depends on numerous lin guis tic as
well as non- linguistic factors. A common aspect of foreign forms of Czech is its con ver gence to
the local dominant language. Three basic results of language contact are: adoption, reduction and 
atrophic changes. Foreign forms of Czech are often char ac ter ized by quite prevalent replacing of
nominal genitive ending with locative, es pe cially in plural. This phe nome non is rooted in
dialects; the cause could also be the low acoustic dis tinct ive ness of the genitive ending which is
replaced with the pho neti cally more distinct locative ending.

Podoba češtiny v ma jorit ním ji no ja zyčném prostředí závisí na celé řadě ja zyk ových i ne ja -
zyk ových faktorů. Společným rysem zah ra ničních realizací češtiny je jejich sbližování
s místním domi nant ním jazykem. Rozlišují se tři základní důsledky ja zyk ového kontaktu: pře-
jímky, redukce a atrofické změny. Zah ra niční varianty češtiny se vyznačují také poměrně
častým nah ra zováním jmenné koncovky genitivu lokálem, dochází k tomu hlavně v množném
čísle. Tento jev má nářeční původ, příčinou může být i malá zvuková výraznost geni tiv ního
zakončení, které je nah ra zováno foneticky zře telnější koncovkou lokálu.

Po doby češt iny jako přistěho valeckého (tedy mi norit ního) ja zyka v ma jorit ním ji -
no ja zyčném prostředí jsou početné, různo rodé a pes tré. Počet če sky ho vořících kra -
janů se podle kvali fik ovaných od hadů v současné době po hy buje ok olo dvou mil ionů
(viz Karlík, Nekula, Pleska lová, 2007), což před sta vuje nezaned batelný počet
uživatelů če ského národního ja zyka. Zah ra niční reali zace češt iny dnes před sta vují
velmi cenný a nezřídka už jediný zachovaný dok lad his torických po dob českých
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a moravsko- slezských nářečí; z hle diska kon tak tní lingvis tiky v nich nacházíme
svědectví o po vaze a rele vant ních fak to rech vzájemného půso bení různo ja zyčných
struk tur. Výzkum a popis vari ant če ského ja zyka v di asporách nacházejících se prak -
ticky na všech kon ti nen tech proto pokládáme za mi mořádně přínosný a důležitý.

Charak ter kon tami novaných různot varů če ského ja zyka, které řadíme mezi jeho
ne spi sovné (ne)struk turní va ri ety2, závisí na vlivu mnohých fak torů. Na výsled nou
po dobu út varů češt iny v ji no ja zyčném kon textu dlouho době působí s různou in ten zi -
tou kvali ta tivně i kvan ti ta tivně rozdílné prvky. Pokud jde o fak tory ja zyk ové, patří
mezi ně zejména původní (ne)struk turní va rieta češt iny, kterou čeští přistěho valci
komu niko vali a kterou „vy vezli” mimo his torické území če ského národního ja zyka,
dále se sem řadí ja zyk ová situace v daném teri to riu a po chopi telně míra příbuznosti
vy soce flek tivní češt iny s míst ním větši novým ja zyk ovým kódem.

V sou vis losti s charak terem češt iny v ja zyk ových os trůvcích nalézáme řadu po zo -
ruhodných případů (blíže Hrdlička 2017). Do chází kupřík ladu k situacím, kdy se do sti 
nápadně od lišují po doby češt iny dok once v jed not livých osadách. Jako názorný do-
klad může sloužit situace v Banátu, který byl v roce 1918 rozdělen mezi Maďar sko,
bývalou Jugo slávii a Ru mun sko. V tamních če sky ho vořících en klávách zazna mená-
váme výraznější vliv ru munšt iny v nejsev ernější osadě Šumice (Şumiţa), srbština se
pro je vuje v západně položené Svaté He leně (Sfinta Elena) a Gerníku (Gîr nic), němec- 
ké a maďar ské stopy jsou pa trné v Jeventálu (Ei ben thal), nejzacho va lejší češt inu
nacházíme v re la tivně neji zolovanějším Rov en sku (Rov en sca), viz Utěšený (1962,
1964).

Klíčo vou roli se hrává ty pologická příbuznost do tyčných ja zyků. Bělič v tomto
smyslu výstižně uvádí: 

Zvlášť významný, ale také zvlášť složitý obraz po sky tu je po této stránce mluva menšin
v jinojazyčném prostředí jazykově příbuzném, poněvadž dílčí shody v mluvnické stavbě
i v slovní zásobě obou jazyků zastírají hranice mezi nimi a usnadňují tak prolínání obou struktur,
resp. zesilují možnost působení původního jazyka na jazyk menšiny (Bělič 1959, s. 19). 

Jeho slova pot vrzuje po doba češt iny v bývalém pruském Slez sku: mateřský ja zyk
prot es tantských exu lantů, který byl vys taven dvě století silnému půso bení němčiny,
pro jevo val vůči tomuto domi nant nímu ja zyku po zo ruhod nou rezis tenci. Po druhé
světové válce však češt ina prak ticky splynula s eman cipu jícím se pol sky ho vořícím
prostředím (Voráč, Jančák 1962).

Zajímavá je rovněž prob lema tika odol nosti jed not livých ja zyk ových rovin češti-
ny: na zák ladě stu dia rele vant ních mono grafií lze kon sta to vat, že zprav idla nejméně
bývá ov liv něna mor folo gie (v syn taxi zazna menáváme výraznější pro jevy ji no ja -
zyčného kódu), více tlaku ma jorit ního ja zyka se pro je vuje na rov ině zvukové, největší 
pro jevy asimi lace ovšem reg is tru jeme v oblasti slovní zásoby a frazeolo gie (Kučera
1989; Jančák ová, Jančák 2004; Zajícová 2010).

K důležitým ex tralingválním vlivům na ut váření po doby češt iny v zah ra ničí se
řadí de mo grafické hle disko (počet přís lušníků menšiny), charak ter osídlení (kom pak -
tní ver sus roz ptýlené), forma osídlení (město ver sus ven kov), pra covní a společen ské
up lat nění nových osadníků (in ten zita a charak ter kon taktu s ma joritní společností),
příčiny ve doucí k emi graci (nábožen ské, ekonomické, poli tické), shody či rozdíly
v nábožen ském vyznání přís lušníků menšiny, pos toj ma joritní společnosti k menši-
nám (otevřená, vstřícná společnost, nebo ne tol er antní xeno fobní prak tiky) aj., blíže
Her oldová (1971).

Společným ry sem jed not livých řečových forem češt iny v če sky ho vořících kra -
janských komu nitách je různá míra a nes tejné tempo sbližování s míst ním ma jorit ním
ja zykem: do chází k vy rov návání od lišností mezi struk tu rami obou ja zyk ových kódů,
ke stírání rozdílů, k vyt váření společných ja zyk ových prvků. Ji no ja zyčné kódy se při
dlouho dobé in ten zivní ko ex is tenci vyvíjejí jiným způso bem, než kdyby ve vzájem-
ném kon taktu ne byly. Důsledky tak ového soužití ja zyků se člení do tří zák ladních
sku pin: na přejímky, re dukci a na atro fické změny.

Pod sta tou přejímek je nes tejný stu peň převzetí ji no ja zyčného výra ziva (tedy
prostředků ma jorit ního ja zyka) na všech ja zyk ových rov inách. Kupř. v para guayské
češt ině, dále jen PČ, se na rov ině zvukové přejímky pro je vují dloužením ini ciálové
příz vučné slabiky (hódňe lidí), zkra cováním nepříz vučných kon cových slabik (páta
chenerácie), zavřenější výslov ností sa mohlásek, zejména hlásky i apod. V mor folo-
gickém plánu jde o záměnu rodu (femininum místo masku lina, např. já kom bajnou
jezdim), o přechod k ana lytickému stupňování (liďi moc víc velkí neš já) aj. V syn taxi
se set káváme s případy shody podle smyslu, niko liv podle formy (sou mnoho liďí), se
změnou slovesných vazeb (druhej to rozumňel), s užíváním úče lového in fini tivu
(nemáme peníze na kou pit), s vy necháváním dvo jího záporu (ňigdy sem ho viděl) atd.,
přík lady jsou převzaty ze Zajícové (2010).

Re dukce se vyznačuje ztrátou prostředků přistěho valeckého ja zyka bez opory
v domi nant ním ja zyce. V PČ do chází k nah ra zování kmi tavky ř polo sykavkami (ž, z, s 
– tseba = třeba), k re dukci ve španělšt ině ne ex is tu jících souhlásek a souhlásk ových
sku pin, zejména kon cových (strej = strejc, šes = šest), v mor folo gii se pro je vuje ten -
dence ke ztrátě flexe (do Coro nel Bo gado), ús tup přechy lování ženských příjmení
(Marie Pi cek), nah ra zování zvrat ného přiv lastňo vacího zájmena svůj ostat ními pose -
sivy (Ona s jejim mužem) aj. V syn taxi se často vyskytuje nepříz vučná slabika na
začátku mluv ního taktu (a se naro dila), jádro výpovědi se pře souvá podle španěl-
ských vytýk acích struk tur (A tu uš ne vim, protože f Če sko slov en sku vona se naro dila)
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nepříslušející a vyvíjející se v americké mnohojazyčné společnosti pod tlakem angličtiny”
(Kučera 1989, s. 66). K uvedenému pojetí se stavíme kriticky (blíže Hrdlička 2017).



atd. Zmíněné dva procesy při bližují po dobu přistěho valeckého ja zyka ja zyku domi -
nant nímu (ma jorit nímu). 

Atro fické změny, které jsou výsled kem in terních ja zyk ových procesů (byť vyvo-
l aných tlakem vnějšího ja zyk ového prostředí), ke sbližování obou kódů nepřispívají.
V PČ se na rov ině zvukové po rušují mor fonologické mecha nismy – jde kupř. o nad-
měr nou vo ka li zaci nes labičných předložek, kterou nelze vys vět lit půso bením španěl-
št iny (buť se smísili ze vopi cema) nebo nao pak o ab senci vo ka li zace primárních pre -
pozic (v vo jsku bil).

Pos tup nou asimi laci přistěho valeckého ja zyka můžeme v obecné rov ině ilus tro -
vat i na amer ické češt ině. Kučera (1989) chápe pro ce sem ameri kani zace če ského ja -
zyka ten denci k vy rov návání mezi stavem v amer ické češt ině a v amer ické an gličt ině
ve pro spěch stavu v ma jorit ním ja zykem kódu: a) an glické ja zyk ové prvky a jevy,
které ne ex is tují v češt ině, proni kají do amer ické češt iny (do chází k tomu zejména ve
slovní zásobě, frazeolo gii a syn taxi); b) če ské ja zyk ové prvky a jevy ne ex is tu jící v an -
gličt ině ustu pují do po zadí, popř. za ni kají (děje se tak pře devším v mor folo gii, změny
na rov ině zvukové jsou na pomezí mezi oběma ten dencemi).

Je po zo ruhodné, že se po doby češt iny v četných ja zyk ových os trůvcích (jak
v prostředí ja zyk ově, resp. ty pologicky blíz kém, tak i od lišném) vyznačují kromě ji -
ného také nápad nou ten dencí k užívání jmenných kon covek pod statných jmen lokálu
sin guláru a plurálu (v množném čísle k tomuto jevu do chází pod statně větší měrou)
rovněž v geni tivu, a to u všech jmenných rodů. Geni tivní kon covky tedy ustu pují kon -
covkám lokálu, do chází tím k jisté ob době sin gulárového pádového synk re tismu,
který po zo ru jeme v da tivu a lokálu3 jed not ného čísla pod statných jmen (ke ka mará-
dovi – o ka marádovi; k dívce – o dívce; k poli – na poli). Této skutečnosti zamýšleli
z lingvo di dak tické per spek tivy využít Poldauf a Šprunk (1968) ve své kon cepci
popisu če ské dek li nace, v níž ope rují s termínem „sub jek tová a ob jek tová báze”,
„lokální da tiv” aj. (blíže Hrdlička 2014).

Není bez zajíma vosti, že k ob dob nému jevu (tedy ve ko relaci zak ončení geni tivu
a lokálu sub stan tiv) někdy do chází i v současné češt ině. Máme na mysli užívání dnes
již ho vo rových (tedy spi sovných) tvarů lokálu čís lovek zák ladních tři a čtyři, tedy
třech a čtyřech4, které v posledních de seti letích pronikly i do druhého pádu, kde
v součas nosti vyt vářejí dublety s původními spi sov nými (neu trálními) geni tiv ními
for mami tří a čtyř (o ge nezi jejich ko di fikace viz Hrdlička 2011).

Pokud jde o uni fi kační pro ces sjed no cování zmiňovaných sub stan tiv ních
pádových kon covek zachycený v zah ra ničních reali zacích češt iny, uve deme něko lik
vy braných přík ladů:

a) na Da ru va r sku (Cho r va t sko) bylo doloženo kupř. bil u babičce; be(s) sestrách;
z mněstách (Bělič 1959, s. 69);

b) na Střelínsku u polské Vra ti s la vi je mimo jiné zaznamenáno s inejch stranach při-
šli; pár sáňkách; u tech prkinkách; ťesto se dalo do takovejch formách; hošich se
nahnalo; wot schodech (Voráč, Jančák 1962, s. 601);

c) z rumunského Banátu je uvedeno u kravách; vono roste všelijakejch houbách;
s Čechách (Utěšený 1962, s. 204);

d) ze Spojených států amerických se mimo jiné uvádí s Čechách; domu do Čechách;
z Nebrasce; bjehem druhé válce (Kučera 1989, s. 97) apod.

Jak tuto situaci in ter pre to vat? Kterými fak tory je vyvolána? Co je její hlavní příči -
nou? Na zák ladě našich stávajících poznatků se nabízejí dva možné způsoby vy-
světlení sub sti tuce jmenných kon covek geni tivu lokálními5.

A) Nad zmíněným jevem se po zas ta vuje již Bělič (1959), když uvažuje o něko lika 
po ten ciálních činitelích. V případě pádového synk re tismu na chor vat ském Da ru var -
sku spatřuje jako možný marginální vliv flexe tamního ma jorit ního ja zyka, čili teh -
dejší srbo chor vatšt iny, nebo ok olních chor vatských nářečí (tak ový přís tup by ovšem
ne mohl přes vědčivě vyložit užívání oněch pádových kon covek i v jiných ja zyk ových
oblas tech, viz výše). Za roz ho du jící ele ment však – podle našeho soudu náležitě –
pokládá če skou nářeční pro ve nienci daných tvarů. Do tyčné pádové formy jed noduše
dos vědčují ja zyk ově lo kali zo vatelný původ českých a moravsko- slezských mi grantů.
Ti podle Běliče (1972) přišli na Da ru var sko, na Střelín sko i do Banátu často ze
severovýchodních Čech nebo z pomezí Čech středních a severovýchodních a díky
jisté ja zyk ové izolaci pře trvávají přís lušné ja zyk ové jevy na zah ra ničních teri to riích
až do součas nosti.

Bělič se k této prob lema tice později vrací a dodává: 

[…] porůznu se v nářečích v nestejné míře pro je vu je korelace 2. pádu množ. č. všech rodů se
6. pádem, podporovaná nepochybně především stejností obou tvarů a jejich zakončením -ch ve
sklonění příd. jmen a zájmen. Případy jako např. v jz. Čechách na Kla to v sku 2. p. nohouch,
rukouch, kolenouch, ra me no uch, polích, mořích […] představují plné formální ztotožnění se
6. pádem, v případech jako chlapúch, grejcarúch, chlapcúch, halířúch […] se však do 2. pádu
rozšířilo jen koncové -ch, jinak zůstává 6. pád odlišen […]. Obdobné poměry vládnou např. v sv.
úseku výchmor. nářečí na Rožnovsku a zčásti též na sousedním slez. Frenštátsku a Štrambersku;
srov. z Rožnovska 2. p. množ. č. chlapúch, kovářúch …, polích, … kozých, kosťích […] (Bělič
1972, s. 163).

B) Zmín kou o vy rov návání tvarů geni tivu a lokálu (zejména v množném čísle) se
do stáváme k do po sud málo zpra cované prob lema tice zvukové zře tel nosti dek li -
načních kon covek v češt ině. Hu dousk ová (2015) upo zorňuje, že se český dek li nační
systém vyznačuje značným počtem tvarů a současně i velkou homo nymií6 a syno-
nymií kon covek (jak v rámci jed noho para dig matu, tak napříč jed not livými para dig -
maty). Význam nou (a do po sud náležitě ne do ceňova nou) roli se hrává i fonetická po -
vaha zak ončení – jako největší pro blém se v tvarech jed not ného čísla z lingvo di dak -
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3 Upozorňujeme ovšem na variantní koncovky lokálu, srov. na mostě x o mostu, ve slově –
o slovu apod.

4 Srov. shodné duálové tvary číslovky dva, oba v genitivu a v lokálu: bez/o dvou/obou. 



tického hle diska jeví sa mohlásk ová kvan tita (i/í; u/ú) i fonetická blíz kost předních
vokálů e/i. Zmíněné kon covky jsou současně méně zvukové zře telné než kupř. sin -
gulárový in stru mentálový diftong -ou, kon so nan tem zak ončená kon covka -em či
dvojslabičná da tivní (lokálová) kon covka -ovi.

V množném čísle je situace ob dobná: zdá se proto být lo gické, že u foneticky
nevýrazných geni tiv ních for mantů zazna menáváme snahu mluvčích nah ra zo vat je
v řeči jinými, zře telnějšími (v geni tivu plurálu mají něk teré vzory a podvzory femi nin
a neu ter dok once kon covku nu lo vou: srov. ženy – žen; ulice – ulic; košile – košil;
města – měst; letiště – letišť; koťata – koťat)7. Celá situace je nadto pod porována výše
zmíněným nezaned batelným tlakem shodných kon covek v geni tivu a v lokálu dek li -
nace složené, srov. např. bez těch našich mladých zah ra ničních stu dentů – o těch
našich mladých zah ra ničních stu den tech. Podle našeho mínění je tedy pravděpo -
dobné, že pře devším v případě če sky ho vořících kra janů, u nichž je do jisté míry osla -
beno povědomí o ja zyk ové normě češt iny (kupř. v důsledku jejich omezenějšího kon -
taktu s út vary če ského národního ja zyka), může do cházet u zvukově nevýrazných
jmenných kon covek druhého pádu k dílčímu nah ra zování těchto dek li načních zakon-
čení jmennými kon covkami lokálovými.

Domníváme se, že by bylo zajímavé a podnětné podívat se blíže rovněž na kor pu -
sový ma teriál a sle do vat, zda se naznačené ten dence výrazněji pro je vují i u ji no ja -
zyčných mluvčích, kteří se učí če sky.
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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

Če povský pout ník Igor Fic1

Motto:
Nejde o místo, jde o to, jaké jsou stezky
tvého života a chodníky tvého srdce. 
                          (I. Fic)

Básnickou esej Vypalování stařiny s pod ti tu lem Roz pra va o ze mi, po uti a po ezii
vy da lo nakladatelství Tri gon v ro ce 2015. Igor Fic je literární hi sto rik, kri tik, edi tor
a vysokoškolský pe da gog. Disertační práci na téma Výklad jed no ho ob ra zu (Příspě-
vek k te o rii vnímání básnického ob ra zu v barokní literatuře) obhájil v ro ce 1996 na FF 
MU v Brně. Podílí se na redakční a editorské činnosti několika literárních re vue
a nakladatelství. Pra co val ja ko šéfredaktor časopisu „Host” (1992–1995), ve stejné
době byl členem redakčních rad časopisů „Pro glas” a „Sou vi s lo sti”. Působil také ja ko
externí spolupracovník „Studentských listů” a „Lidových no vin”. V současnosti se
zabývá vli vem barokní li te ra tu ry na po ezii 20. století. Věnuje se činnosti Ja na Za hrad- 
níčka v časopise „Akord”. V ro ce 2008 obhájil habilitační práci na téma In ter pre ta ce
a analýza vybraných básnických děl Ze no Kaprála, Jiřího Veselského a Jiřího Kubě-
ny. Je au to rem mo no gra fie Kroměříž literární: výběrový místopis města Kroměříže
(2000) a monografické stu die In ter pre ta ce a analýza vybraných děl Jiřího Veselského
(2013). 

Fi co vu kni hu Vypalování stařiny můžeme žánrově zařadit k básnické ese ji, je
dedikována básníkovi Ja ro s la vu Eri ku Fričovi. Je prací poly tema tic kou. Lei t mo ti vem
celé kni hy je mo tiv po uti. Au tor je máchovsko-čepovským poutníkem, pu tu je sám,
ne bo s přáteli z Hostýna na Sva tou Ho ru. Čtenář má možnost se seznámit s různými
místy Čech, která sehrála ne jen v době Fi co vy po uti klíčovou úlohu (Beňov, Prostě-
jov, Plu m lov, Pro ti va nov, Bo sko vi ce, Kunštát, Havlíčkův Brod, Li p ni ce, Pernštejn,
Zelená Ho ra aj.). Pi sa tel ve své kni ze pre zen tu je dvojí po hled na pouť– na straně jedné 
se sez na mu je me s konkrétním autorovým putováním v pro sto ru a v čase, na straně
druhé má pouť sym bo lic kou pla t nost – je zo bra ze na ja ko životaběh každého je din ce,
jenž je ohraničen lidským narozením a smrtí. Pro to s au to rem putují všichni živí i mrt- 
ví členové je ho ro du, s ni miž rozmlouvá. Re ci pient te x tu má možnost díky te o lo gic-

kému výkladu, díky kon ce pci „com mu nio san c to rum” se seznámit s pod ro b nou ge -
nealogií Fi co vy ro di ny.

Pouť je pro au to ra něčím přirozeným, životně důležitým, co ho fo r mu je od dět-
ství, je velkým duchovním da rem. „Od vy kli jsme cho dit na po uti, přitom naši před-
kové vnímali pouť ja ko samozřejmost. V dětství jsem slýchal, jak mo je prabába Růže- 
na cho di la na jednodenní pouť na Vra nov do Br na a mo ji ma min ku, svou vnučku, bra -
la s se bou”. „Měli by chom se vy dat na pouť: ne z po ci tu odpovědnosti, ne pro to, že
chce me vy ko nat nějaký úkon. Prostě pro to, že je to přirozené, ja ko je přirozená oběť”. 
Pouť je rovněž časem ztišení, niterné me di ta ce, se be re fle xe, re fle xe o životě a tvorbě,
o lidské identitě, o pokoře, o do bru a zlu ve světě. Igor Fic si v průběhu svého putování 
uvědomuje ne jen smysl samotné po uti, ale i smyl plnohodnotného živo ta. „Přiznat
sám se be je otázka od va hy. Její největší mírou je zabít sám se be; vykořenit to staré,
stereotypní zlo porostlé naším živo tem tak mocně, až se lpění na životě rovná ne-
reflektované iden ti fi ka ci se zlem… A přitom jsme stále ve de ni! Přiznat sám se be před
Bo hem je otázka prosté nu t no sti… Chválit a děkovat znamená sdílet se a být vděčný.
Vděčnost je paměť srdce”. Na kon ci své po uti se Fic zamýšlí nad smy s lem samotného
putování. „Smu tek uvědomuje, zoufalství ničí. Evi no ja b l ko, Pandořina skříňka a Job. 
Va ria ce na stejné téma. Pořád je to svět, který pro nás Bůh stvořil, aby chom v něm žili. 
To je smysl po uti…Pouť není ukončena ji nak než ve spáse a v ni ne l ze ani do ufat. Jen
věřit. I pro to chodíme na pouť několikrát a třeba jen pro zastavení na cestě. JE
SPOUSTA CEST, ALE POUŤ JE JEN JEDNA”. Fi co va ce sta, pouť, má sym bo lic kou 
pla t nost, je spo je na s přítomností, minulostí i budoucností, má duchovní cha ra kter,
stává se au to ro vou křížovou ce stou. „Křížová ce sta je ob ra zem našeho živo ta a by lo
by dobré nějakou projít vždy c ky jed nou za rok. Naučit se zastavení; každý z nás
během ce sty upad ne, kle s ne, …každý pozná Šimona z Cy ren ny či Kyrény, stejně ja ko
Ve ro ni ku…A každý z nás bu de nahý, zostuzený, bezbranný a ponížený, o každý cu -
cek a cár našich ha der a našeho těla se bu de hrát v ko stky, jen tak, z plezíru…”

V celé kni ze Igo ra Fi ce Vypalování stařiny vidíme au to ro vu fa s ci na ci ba ro kem,
barokním vnímáním světa, posledními věcmi člověka. Spi so va tel podává ob raz dvojí
pod oby smrti, jež je příznačná pro ba ro ko. Smrt je zo bra ze na s naturalistickými de ta i -
ly ja ko trest, ja ko hrůzný zánik lidského živo ta i ja ko mi lost, ja ko vy toužený cíl lidské
duše na její cestě k Bo hu. Fic se přiklání k druhému, ke křesťanskému po hle du na
umírání a smrt. Pro to je mu blízký Kalistův po hled na dějinnou epo chu ba ro ka. „Ka -
lista nerozpráví o místě ani o době, ale o duši a o srdci, o určujícím vnitřním prin ci pu
všeho směřování umění, po ezie a díla”. Vycházeje rovněž z po hle du Zdeňka Ka li sty
na české ba ro ko, au tor tvrdí, že tvář české kra ji ny má barokní ráz. Tu to skutečnost si
uvědomuje při své po uti – vidí ce sty, jež jsou lemovány Božími mu ka mi, kříži a kap-
ličkami.
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K dalším důležitým tématům kni hy patří in fo r ma ce o kulturním dění (literatuře,
hudbě a výtvarném umění), o Ficových literárních láskách, o au to rech, kteří literár-
ního hi sto ri ka silně ov li v ni li a zasvětili ho do tajemství li te ra tu ry (Léon Bloy, Oto kar
Březina, Ja kub Deml, Jo sef Váchal, Vítězslav Ne z val, Vladimír Ho lan, Ivan Blatný,
La di s lav Dvořák, Ka rel Křepelka, Zbyněk He j da, Jiří Kuběna, Jaromír Ze len ka, Jo sef
Mle j nek, Miloš Do ležal, Pa vel Kolmačka aj.). Ve l mi přínosné a cenné jsou Fi co vy
úvahy o umělecké literární tvorbě. Ta je pro au to ra činností duchovní, vnímá ji v šir-
ších kulturních sou vi s lo stech, je úzce spo je na s filozofií, teologií a liturgií. Právě pro-
střednictvím li te ra tu ry nalézá tvůrce smysl živo ta. „Umění je srodné s božstvím, i ono
má klíče od smrti a je bránou otevřenou do pe kel. I ono nás dokáže vynést z hro bu. Se -
sto u pit do pe kel znamená vidět, slyšet a po znat, co jsem já. Pe kla by chom se zno vu
měli naučit bát a zno vu by chom se měli učit vážit si umění! I. Fic vyjadřuje opra v do -
vou ra dost z živého slo va, které je vyslovováno a sdíleno. Je empatickým člověkem,
který na po uti slo va ne jen pronáší, ale také je od spoluputujících přijímá a uvažuje
o nich. Slovesné umění, zejména po ezie, je pro Igo ra Fi ce velkým ta jemstvím, tím, co
jsme s to po cho pit a přijat po uze srdcem, vycházeje z názorů Ja c qu e se Ma ri ta i na
a Léona Blo ye. „Ima gi na ce má smysl jen po tud, po kud je ob ra zem našeho srdce hýč-
kaného v náruči imanentní tvořivé vůle od věků existující a nám od počátku svěřené.
Pak může být iniciací, otevřenou bránou. Nic z to ho, co jí zahlédneme, nám ni k dy do -
ce la nepatří”. Umění se pi sa te li stává mod li t bou, pro tože, „bez mo d li t by není žádné
dílo možné, pro tože náš život je mod li t bou, byť by to mělo být na hra ni ci pádu”.

Igor Fic si nesmírně váží Františka Xa ve ra Šaldy, je ho názorů na literární dílo.
V kni ze Vypalování stařiny se tvůrce také zamýšlí nad posláním básníka a kri ti ka.
Básník je tvůrcem díla, kri tik dílo in ter pre tu je. Umělecké dílo exi stu je sa mo o sobě,
má duchovní, nadčasový, nadpřirozený původ, „vzešlo z vnitřního světa umělce, vy -
je vi lo se skrze je ho život”. „Uměleckým dílem obje kti vi zu je tvůrce své trápení ne bo
i božskou ra dost a umožňuje nám prožitek krásy. Prožit kem krásy na opak ten, kdo
umění vnímá, obje kti vi zu je své trápení a pro pad ne v ra dost”. Dle Fi ce se básníci a kri- 
tikové pravdě jen přibližují, „mystikové jsou s uměním za jed no”, „pro tože slyšeli já-
sot kůrů andělských”. „Tam, kde se umělec pravdě přibližuje, hledá a touží po ní
a výjimečně se jí dotýká a bývá jí dotčen, tam my stik ví a sděluje, svědčí”. Pro to I. Fic
dochází k závěrečnému konstatování, že umělecké i kritické dílo „se pravdě jen při-
bližují, ja ko se na po uti ne bo jen ce stou přibližuje me Bo hu… „Kri tik by měl svým
úsilím a svým dílem mířit ke stejnému, čili k metafyzickému ho ri zon tu bytí ja ko
básník”.

V celé kni ze jsme svědky dvojího vnímání času. Jed nak je to čas lineární, jenž je
spo jen s přítomností, každodenností a čas cyklický, spojený s proměnami ročních
období, s cyklickým opakováním významných křesťanských svátků. Ten to čas je Fi -
cem intenzivně vnímán při návštěvách poutních míst a v chrámových pro sto rech.

Na závěr našeho zamyšlení nad kni hou Igo ra Fi ce Vypalování stařiny můžeme
společně s literárním hi sto ri kem Ja ro s la vem Me dem po zna me nat, že…pod le Igo ra
Fi ce je pod sta tou opravdové po uti především sna ha po znat svět ja ko Boží dílo, ja ko
místo, jež pro nás Bůh stvořil. A je těžké přijmout svět, po kud jej ne pro putu je me, pro -
tože pouť je také důležitým poučením o nás samotných, o našich vítězstvích i pro-
hrách. Tímto poznáním přerůstá Fi co va kni ha literárně esejistický ho ri zont a stává se
nevšedním po hle dem na naši spi ritu a li tu”. 

Lukáš Průša, Ostra va 

Tożsa mość narodowa a lit era tura

Re cen zo wa na mo no gra fia1 po wstała ja ko pra ca ha bi li ta cyjna Au to ra (por. s. 432– 
–434) i jest re zu l ta tem ba dań, pro wa dzo nych przez Li bo ra Ma r tin ka nad li te ra turą
polską i czeską au to rów mie sz kających na Śląsku Cie szy ń skim. W tym za kre sie po -
wstało wie le prac cze skie go lite ratu rozna w cy, m.in. Polská li te ra tu ra českého
Těšínska po ro ce 1945 (Opa va 2004), Polská po ezie českého Těšínska po ro ce 1920
(Opa va 2006), Re gion, re gio nali s mus a regionální li te ra tu ra (Opa va 2007). L. Ma r ti -
nek jest rów nież au to rem pu b li ka cji o Fry de ry ku Cho pi nie w li te ra tu rze cze skiej
(2013). Pra ce te były związa ne z gran ta mi pro wa dzo ny mi na Uni wer sy te cie Śląskim
w Opa wie (Slezská uni ve rzi ta v Opavě), gdzie Au tor wykłada li te ra tu rę czeską oraz
sto sun ki cze sko- po l skie w li te ra tu rze i sztu ce. Pre zen to wa na pra ca do tyczy spe cy-
ficz ne go proble mu to ż sa mo ści w cze skiej i pol skiej li te ra tu rze po wstałej na Śląsku
Cie szy ń skim. Pro b le mem tym współcze ś nie za j mu je się wielu ba da czy, za rów no lite -
ratu rozna w ców, kul turo zna w ców, jak i językoznawców. 

Mo no gra fia składa się ze Wstę pu (s. 5–8), Czę ści teorety czno-me todolo gicz nej (s.
9–22), dwóch za sad ni czych roz działów: Część kultu ralno- histo rycz na (s. 23–306) i
Część kultu ralno- semio tycz na (s. 307–367) oraz z Za ko ń cze nia (s. 368–370) i In deksu
na zwisk (s. 374–390). Zamy ka ją Bi b lio gra fia, po dzie lo na na bi b lio gra fię pod mio tu i
przed mio tu, za j mującą kilkad zie siąt stron (s. 391–430). 

W czę ści po świę co nej za gad nie niom teorety czno-me todolo gicz nym za po zna je -
my się z pro ble ma tyką to ż sa mo ści, a prze de wszy stkim to ż sa mo ści li te ra c kiej na
Śląsku Cie szy ń skim po ro ku 1990. Ma r ti nek w swo jej pra cy sta wia 9 głów nych tez 
(s. 15–22). Jedną z nich jest stwier dze nie, że z chwilą upa d ku tota lita r ne go re żi mu li -
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te ra tu ra cze ska i pol ska wzbo ga ciła się o te ksty, któ re mogły po ja wić się do pie ro wte -
dy, gdy zo stała zlik wi do wa na cen zu ra. Ponad to ważną tezą jest to, że w cza sach glo -
ba li zacji i dy na mi cz nej trans fo r ma cji po ja wiają się po wa ż ne pro ble my to ż sa mo ści lo -
ka l nej. Bar dzo ważną tezą jest również stwier dze nie, że najmłod sze po ko le nie za ol -
zia ń skich pi sa rzy pol skie go po ko le nia od cho dzi od tra dy cy j nej fo r my to ż sa mo ści.
Mo ż na to do strzec prze de wszy stkim po ana li zie twó r czo ści Bo g da na Tro ja ka, Re na -
ty Pu t z la cher czy Le cha Prze czka. 

W roz dziale pierwszym – o cha ra kte rze histo ryczno -kultu ral nym – mamy mo ż li -
wość zapo z nać się z cha ra kterem twó r czo ści li te ra c kiej na stę pujących pi sa rzy i po -
etów: Pawła Ku bi sza, Ón dry Łyso ho r skie go, Ad ol fa Fie r ly, Pe tra Bez ruča, Hen ry ka
Ja si czka, Wi l he l ma Prze czka, Władysława Si ko ry, Gu sta wa Py sz ki, Jindřicha Zo ga ty, 
Ga brie la Pa lo wskie go, Gu sta wa Sa j do ka, Ja nu sza Ga u dy na, Ja na Py sz ki, Ja na Danie -
la Zo li cha, Fran ci sz ka Na stulczy ka, Bo g da na Tro ja ka, Ta de u sza Wan tuły oraz Le cha
Prze czka. Na to miast w czę ści histo ryczno -kultu ral nej Au tor sta ra się uka zać ro le li te -
ra tu ry po wstającej na Śląsku Cie szy ń skim. Prze de wszystkim jest to li te ra tu ra po gra -
ni cza, któ ra po zo sta je w opo zy cji do li te ra tu ry we wnę trz nej, na ro do wej. Mo ż na ją tra -
kto wać ja ko wy twór związa ny z pe w nym te ry to rium, na któ rym po wsta je. Jed na k że
Au to ro wi nie cho dzi ty l ko o mie j s ce, gdzie ta li te ra tu ra po wstała. Swoją uwa gę kon -
cen tru je na ję zy ku, w ja kim li te ra tu ra zo stała na pi sa na. Ponad to po gra ni cze jest po ję -
ciem, któ re fun kcjo nu je tu w sen sie meta fo ry cz nym. Li te ra tu ra po gra ni cza, po -
wstająca na sty ku dwóch państw, ma związek z re gio nem o cha ra kte rze lo ka l nym,
a jej ad re sa tem są prze de wszy stkim mie sz ka ń cy re gio nu (por. twó r czość cho ć by Petra
Bez ruča). Ponad to li te ra tura ta po wstaje w dwóch ję zy kach: czeskim i pol skim, przy
czym Au tor nie ana li zu je dzieł, któ re zo stały na tym te ry to rium na pi sa ne w ję zy ku
nie mie c kim, po nie waż uwa ża, że po wstające na Śląsku Cie szy ń skim lite ra tu ra pol ska
i li te ra tu ra cze ska typo lo gi cz nie są so bie bli skie. Tę część pra cy L. Marti nek do da t ko -
wo po prze dza dokładnym opi sem sta nu ba dań. 

Roz po czy nając ana li zę li te ra tu ry cze skie go Śląska Cie szy ń skie go w la tach 1920– 
–1945, Ma r ti nek za czy na od Pawła Ku bi sza, któ ry wa l czył o uz na nie li te ra tu ry re gio -
na l nej (śląskiej) w Cze chosłowa cji za rów no rzędną z li te ra turą na ro dową. Po ru sza
tak że złożo ne związki kul tu ra l ne Ku bi sza z Pe trem Bezručem oraz Óndrą Łyso ho r -
skim. Choć do ro bek po ety cki Ku bi sza jest nie wie l ki, to jed nak Ma r ti nek do strze ga
w nim wielką wa r tość. Kon cen tru je się na to mi ku Przed nó wek, w któ rym część utwo -
rów jest na pi sa nych gwarą cie szyńską. Zda niem Au to ra poe ta w ana li zo wa nym to mi -
ku uka zał sy tu a cję pro ste go lu du uci ska ne go od cza sów pańsz czy ź nia nych po cza sy
współcze s ne. W wie r szach za wa r ta jest ta k że pra wdzi wa sce ne ria, re a lia zwy cza jów
oraz au ten ty cz ny kon tekst hi sto ry cz ny. Ma r ti nek do strze ga ta k że pe w ne wspó l ne ele -
men ty mię dzy po ezją Ku bi sza a Bezruča, np. w spo so bie kre śle nia kon kre t nych po -
staw oraz wy da rzeń, któ re mo ż na za kla syfi ko wać ja ko do pa so wa nie tematy czno-

 typolo gicz ne. Po e zja Bezruča, zwłasz cza to mik Śląskie pie ś ni, uka zu je złożo ność ślą- 
skiej du szy, jej etos, krzy w dę oraz ko m p le ksy. Obaj poe ci ota czający ich świat uka -
zują po do b nie, ale wy mo wa na ro do wa tej po ezji jest od mien na. 

Po e zja Ku bi sza ma ta k że pe w ne ele men ty wspó l ne z po ezją Ón dry Łyso ho r skie -
go. Czech, Ón dra Łyso horsky (wł. Er win Goj, po do b nie jak Bez ruč piszący pod pse u -
do ni mem), pi sał ję zy kiem stwo rzo nym na bazie cze skich gwar la skich, by w ten spo -
sób uza sad nić od rę b ność etniczną re gio nu. Jed nak po bu d ki Łyso ho r skie go, by pi sać
w ję zy ku tzw. la skim, mogły mieć cha ra kter po li ty cz ny, pod czas gdy Ku bisz pi sał dia -
le ktem śląskim ze wzglę du na wa lor este ty cz ny. Ma r ti nek, po ru szając twó r czość Ón -
dry Łyso ho r skie go, zwra ca uwa gę na fa kty, że ana li zujący je go do ro bek nie po tra fią
od dzie lić este ty ki i in ter pre ta cji wie r sza po ety od je go poglądów po li ty cz nych. Wpraw- 
dzie kon ce p cja la skie go na ro du fo r so wa na przez Łyso ho r skie go mo że bu dzić kon tro -
we r sje (tak sa mo jak je go skom pli ko wa ne po wiąza nia z ko mu ni sta mi i sa mym Sta li -
nem), to jed nak je go do ro bek po ety cki od zna cza się wy soką wa r to ścią ar ty styczną.

Li bor Ma r ti nek, nim prze j dzie do szcze gółowej ana li zy twó r czo ści pol skich
i czeskich pi sa rzy, da je nam dokład ny wykład do ko nań twó r ców w po szcze gó l nych
eta pach roz wo ju wa r szta tu lite ra c kie go. To po wo du je, że od biór ana li zy utwo rów do -
ko na nej w tej pra cy jest bar dziej świa do my. Czy te l nik uz mysławia so bie, jak bar dzo
bo ga ty kul tu ra l nie jest ten re gion. Ponad to Ma r ti nek z dużą swo bodą po ru sza się
w tym ob sza rze. 

Z po ezją Bez ruča i Łyso ho r skie go łączy twó r czość Ad olfa Fierli, któ ry pochodzi
z śląskiej ro dzi ny gó r ni czej, dla te go po do b nie jak Bez ruč czy Łyso ho r sky swój pi sa r -
ski do ro bek po sta no wił po świę cić trudowi pra cy tu te j szych gó r ni ków. Czę sto rów -
nież na wiązy wał on do li te ra tu ry pol skiej – do twó r czo ści G. Mo r cin ka i E. Ze gadło-
wi cza, przez co je go to ż sa mość pi sa r ska na tym bar dzo ucie r piała. Oprócz te ma ty ki
re gio na l nej Fie r la w swo ich wie r szach po ru sza te ma ty re li gijne, mające fo r mę ża r li -
wej mo d li twy, któ rych mo ty wem prze wod nim jest Je zus Chry stus. Po za tym w je go
twó r czo ści wska zy wa no na remi ni s cen cje in nych au to rów, a ta k że posądza no go
o rozmytą to ż sa mość. Przez to je go po ezję okre ślano mia nem pro sta c kiej, nie doj -
rzałej i na śla do w czej. 

Li bor Ma r ti nek po ru sza ta k że pro ble my li te ra tu ry na cze skim Śląsku Cie szy ń -
skim po 1945 ro ku, umie sz cza fa kty do tyczące in nych pi sa rzy i po etów, tu te j szych
„kla sy ków”: Hen ry ka Ja si czka, Władysława Si kory, Wi l he l ma Prze czka, Gu sta wa
Pyszki i je sz cze wie lu in nych. W swej pra cy po świę cił tro chę mie j s ca ta k że twó r com
najmłod sze go po ko le nia, któ rzy uro dzi li się w połowie lat sie dem dzie siątych XX
wie ku. Ma r ti nek wspo mi na Bo g da na Tro ja ka, Dar ka Je dzo ka, Ma ria na Pa lo wskie go,
Han nę Ry bicką oraz Le nę Pešák. W za sa dzie wię kszość wy mie nio nych twó r ców jest
bi lin g walna.
 

193 194



K R O N I K A

Wspo mnie nie Anny Magdaleny Schwa rzovej (1921–2017)

W kra ko wskim kla szto rze kar me li ta nek 2 sty cz nia te go ro ku zmarła An na Ma-
gda le na Schwarzová: cze ska za kon ni ca, Żydów ka, wię ź niar ka Terezína i obo zów
komu ni sty cz nych, opo zy cjo ni stka. To wy da rze nie jest okazją do przed sta wie nia nie -
zwykłego ży cia tej nie tu zin ko wej po sta ci. 

An na Ma g da le na Schwarzová uro dziła się w Pra dze 14 ma r ca 1921 ro ku. Za
młodu była ska utką, ucze st ni czyła w spo t ka niach So koła, do pó ki nie za czę to na rzu -
cać or ga ni za cji idei komu ni sty cz nych. W grud niu 1939 ro ku po uko ń cze niu gi mna -
zjum re a l ne go w Pra dze zgłosiła się do za ko nu kar me li ta nek, nie zo stała jed nak przy -
ję ta z po wo du ży do wskie go po cho dze nia1. Dwa la ta pó ź niej całą ro dzi nę Schwa rzów
prze wie zio no pie r wszym cy wi l nym trans po rtem do Terezína. Oj ciec An ny, Gu staw,
zginął w Au s chwitz rok przed ko ń cem wo j ny, ona sa ma wraz z matką Ma rią prze -
trwała wo j nę w Terezínie. Majątek nie zo stał już zwró co ny ro dzi nie, a jej włas ny dom
za ję li w cza sie wo j ny ob cy lu dzie, wo bec cze go Schwarzová z matką po mie sz ki wały
naj pierw u ro dzi ny, a pó ź niej w przy zna nym za stę pczym mie sz ka niu o bar dzo ni skim
stan dar dzie. 

Po ko le j nej nie uda nej pró bie2 wstąpie nia do kar me li ta nek w 1945 ro ku An na Ma -
g da le na Schwarzová roz po częła stu dia an gli sty cz ne i roma ni sty cz ne na Uni wer sy te -
cie Ka ro la w Pra dze3, pod czas których brała czyn ny udział w ka to li c kich sto wa rzy -
sze niach stu den tów (Ústředí ka to lického stu den t st va i Česká liga akademická), je ź -
dziła na obo zy i spo t ka nia związa ne z fo r macją ka to licką. W 1947 ro ku brała też udział
w spo t ka niach se kcji filo zo fi cz nej pro wa dzo nej przez ks. dr. Ale xan dra He i d le ra. Jed -
nak rok pó ź niej (w ma ju 1948 ro ku) przy ję to ją do za ko nu kar me li ta nek na Hra d cza -
nach, a w 1949 ro ku na obłóczy nach przy jęła imię Ma rii Ma g da le ny od Ran Chry stu -
so wych. Tra fiła jed nak na naj go r szy czas: ko mu ni ści roz po czy na li li k wi da cję kla -
szto rów, dla te go wszy stkie po stu lan tki i no wi cju sz ki kar me li ta nek zo stały zmu szo ne
do opu sz cze nia kla szto ru4, a po zo stałe sio stry in ter no wa no. 
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1 Za pro pono wa no jej, by starała się o przyjęcie do zakonu dopiero po za ko ń cze niu wojny.
2 Tym razem odmówiono jej, twierdząc, że powinna zająć się matką.
3 Jak stwierdziła, miała dwie miłości: języki, do których miała niezwykły talent, i medycynę,

którą odradził jej ojciec duchowny jako nieprzydatną w klasztorze; później tego żałowała.
4 Nakazał im to ksiądz, który, jak się później okazało, współpracował z reżimem, twierdząc,

że jest to zalecenie biskupa.

W czę ści dru giej Li bor Ma r ti nek wska zu je na fakt, że cze ski Śląsk Cie szy ń ski jest 
te re nem o spe cy fi cz nym ty pie ku l tu ry, na któ rym prze ni kała się ku l tu ra Po la ków,
Niemców, Cze chów, Słowa ków i Żydów. Po za tym ana li zując roz wój li te ra tu ry na
cze skim Śląsku Cie szy ń skim po ro ku 1989, za uważa, że po ja wiały się wie r sze oraz
te ksty pro za to r skie, ese je o cha ra kte rze pub licy sty cz nym i ese je po ru szające wa ż ne
za gad nie nia z za kre su sztu ki, pra ce na uko we i spe cja li sty czne, pra ce hi sto ry cz ne, re e -
dy cje prac au to rów, któ rych do ko na nia były blo ko wa ne przez cen zu rę, ko m pen dia
i pod rę cz ni ki do tyczące wie dzy z za kre su li te ra tu ry, utwo ry li te ra tury re li gijnej
(s. 31). Ponad to Ma r ti nek przy ta cza – za Ed mun dem Ro s ne rem – pe rio dy za cję roz -
wo ju li te ra tu ry te go re gio nu. 

Li te ra tu ra na Śląsku Cie szy ń skim po ro ku 1989 na dal się roz wi ja i to z du żym po -
wo dze niem. Po ja wiło się no we po ko le nie pi sa rzy, piszących po pol sku i cze sku, któ -
rzy wnoszą swo je ro zu mie nie świa ta. Współpra ca mię dzy cze ski mi i pol ski mi pi sa -
rza mi do brze roz wi ja się na dal. Mnie j szość pol ska czę ściej uczy się w szkołach czes-
kich, po nie waż umo ż li wia im to lepszą ko mu ni ka cję z oby wa te la mi cze ski mi. Jak do -
mnie ma Ma r ti nek, ta ten den cja ma po wa ż ny ne ga ty w ny wpływ na roz wój li te ra tu ry
pol skiej w tym re gio nie. 

Mo no gra fia Ma r tin ka jest bar dzo cie kawą pracą. Au tor wy ka zał się wielką skru -
pula t no ścią w sto so wa niu ana li zy lite ratu rozna w czej: ge ne ty cz nej, typo lo gi cz nej, her-
mene uty cz nej i bio gra fi cz nej. Za sto so wał rów nież me to dę hi sto ry cz nej re kon struk-
cji dzie jów. Po za tym dosko na le orien tu je się we współcze s nej sy tu a cji li te ra c kiej na
Śląsku Cie szy ń skim. Pra ca ta ma cha ra kter prze de wszy stkim lite ratu rozna w czy,
choć w wie lu mie j s cach Au tor wy ko rzy stu je wie dzę z za kre su hi sto rii, po li ty ki, de -
mo gra fii, so cjo lo gii, co do da t ko wo pod no si wa lor po zna w czy te j że pra cy. Pra ca po -
sia da bo ga ty apa rat na uko wy.

Li bor Ma r ti nek wydo był na światło dzien ne utwo ry, któ re przez nie któ rych były
pomijane. Jest to naj pełnie jsza pra ca o hi sto rii li te ra tu ry pol skiej i cze skiej, po -
wstającej na Śląsku Cie szy ń skim od lat dwu dzie s tych XX wie ku do chwi li obe cnej.
Za swoją działal ność Li bor Ma r ti nek zo stał wie lo kro t nie na gro dzo ny. Jest m.in. la u -
re a tem Mię dzy naro do wej Na gro dy im. Fran za Ka f ki (Pra ga), Na gro dy Ho no ro wej za
tłuma cze nie po ezji pol skiej w ra mach Świa to we go Dnia Po ezji pod pa tro na tem Pol -
skie go Ko mi te tu ds. UNESCO, nagro dy Mi ni stra Kul tu ry i Pre zy den ta m. Wa r sza wy
oraz Na gro dy im. W. Bro nie wskie go za popu la ry za cję li te ra tu ry pol skiej po za gra -
nicami Pol ski. 

Se ba stian Ta boł, Opo le



An na po wró ciła na stu dia i związała się z dusz pa ste r stwem w ko ście le Naj świę t -
sze go Zba wi cie la na Sta rym Mie ście. W 1950 ro ku zo stała – po we ry fi ka cji, za pe w ne
z po wo du anty komu nisty cz nej po sta wy i zaan ga żo wa nia re li gij ne go – usu nię ta ze
stu diów. Nastąpił okres pra cy w roz ma i tych mie j s cach: w pra skim przed się bio r stwie
Ju ta (w któ rym jej oj ciec przed wojną był dy re kto rem) na sta no wi sku ko re spon den tki
znającej ję zy ki ob ce, tam na mó wiła pra co w ni ków, by nie pod pi sy wa li pe ty cji o naj su -
ro wszy wy miar ka ry dla Mi la dy Horákovej; pó ź niej w przed się bio r stwie Ko vo,
jeżdżąc jed no cze ś nie ja ko ku rier ka do obo zów in ter no wa nia dla kle ru, m.in. do Bo ho -
su do va, Králików, Českiej Ka me ni cy, Ose ka czy Želiv, prze wożąc dla księ ży in du l ty,
ma te riały, ho stie, a do obo zów dla ko biet prze de wszy stkim je dze nie. In fo r ma cje na
te mat in ter no wa nych prze ka zy wała pó ź niej przełożo nej bo ro me u szek Žofii Lan gro -
vej, Jo se fo wi Zvěřinie, Ocie Mádrowi i Růženie Va c ko vej. Przed osta wa nie się do
obo zów wy ma gało od niej cza sem nie zwykłego samo za pa r cia: 

Například klášter Osek u Duchcova byl úplně izolovaný, jenže okolo byla vysoká kamenná
zeď. Zula jsem se z bot a jen tak v punčochách jsem po kamenech vylezla nahoru. Zapískala jsem 
na kněze pode mnou, hodila balíček, řekla, pro koho je, a zase slezla (Drda, Hradilek, Schwar-
zová 2017). 

Współpra co wała ta k że z Otą Mádrem przy po wie la niu i roz pro wa dza niu sa-
mizda tu, od wie dzała Žofię Bo hu mi lę Lan grovą, od któ rej otrzy my wała nu me ry
„L’Osservatore Ro ma no”. Wy bie rała z nich ar ty kuły, któ re tłuma czyła prof. Růžena
Vacková, i ro biła ko re kty. Na stę p nie wraz z Mir kiem To m kiem kol po r to wała pod zie -
m ne wy daw ni c twa.

W 1952 ro ku na stę po wały are szto wa nia, za mknię to w wię zie niu naj bli ż szych
zna jo mych i opo zy cy j nych współpra co w ni ków An ny: Ka r la Komárka, Jo se fa Hoška,
Václava Vaškę, Františka Ondráša, pó ź niej Cha r lot tę Drbo hla vovą. Schwarzová rów -
nież zo stała oska r żo na o działal ność anty pa ń stwową i 12 lu te go 1953 ro ku ją are szto -
wa no. Za mknię to ją na rok w wię zie niu Ruzyně. Schwarzová tak opi su je swo je wię -
zien ne do świa d cze nia: 

V noci mě ne ne cha li spát. Vodili mě do korekcí bez jídla. Jinak se mě ale ani ne do t kli. Až při 
posledním výslechu mě ta koza, co mě vyslýchala, shodila ze schodů. Bylo to spíš ze vzteku než
ze služební po vin no sti (Z židovky… 2011).

Była jedną z osób oska r żo nych za „protistátní činnosti” w pro ce sie Jo se fa Hoška
i in nych. Wraz z nią w pro ce sie bra li udział człon ko wie Akcji Ka to li c kiej, któ rzy po -
do b nie jak ona pro wa dzi li małe gru py: Jo sef Hošek, Václav Vaško, Ka rel Komárek,
František Ondráš i Cha r lot ta Drbohlavová (Balík, Hanuš 2007: 202). 

Pod czas pro ce su, któ ry roz począł się 2 ma r ca 1954 ro ku przed Kra j skim so u dem
w Pra dze, ad wo ka ci – jak utrzy my wała Schwarzová, co po twier dzi li rów nież in ni
oska r że ni – by li go r si niż pro ku ra tor. Oska r że ni otrzy ma li wie lo le t nie wy ro ki (od

dwóch do pię t na stu lat). Schwa rzo vej za rzu ca no, że umo ż li wiała in ter no wa nym księ -
żom kon takt ze świa tem i jest szpie giem Wa ty ka nu. Ska za no ją w ma r cu na je de na ście 
lat po zba wie nia wol no ści, utra tę praw oby wa te l skich i majątku. Prze by wała w wię -
zie niu na Pankrácu (do wrze ś nia 1954 ro ku), a pó ź niej w Par du bi cach. Po byt w tym
osta t nim wspo mi na tak:

V Pardubicích se mohl načerno vzdělávat každý, kdo chtěl a nebál se ri sko vat. Učily se třeba 
i jazyky. […] Ve vězení jsme vytvářely takové „rodinky”, ta naše byla z velké části „kolakovi-
čovská” plus další holky, co seděly za víru – dělaly jsme v neděli vězeňské mše, mo d li ly jsme se
česky. Měly jsme dvojjazyčný misál, ale tam se nic neudrželo, sebrali nám ho při nějakém „fil-
cuňku”, prohlídky byly pořád. […] Dost si taky pa ma tu ju korekce, protože v korekci jsem skon-
čila poměrně často. Nejvíc v době, kdy si vy my s le li, že budeme v neděli chodit do práce – my
jsme to odmítaly a tak jsme z korekcí skoro ne vy le z ly (Drda, Hra di lek, Schwarzová 2017).

O od mo wie pra cy w nie dzie lę i nie współmie r nych ka rach za to wspo mi nają rów -
nież do ku men ty za wa r te w Osobním spi sie An ny Schwarzové w Ar chi vum bezpeč-
nostních složek i Národním ar chi vum. W wię zie niu Anna za przy ja ź niła się m.in. z Rů-
ženą Va c kovą, Da g mar Šimkovą, Jitką Malíkovą. Uwo l nio no ją (wraz z Malíkovą) po 
sie d miu la tach na mo cy amne stii z 1960 ro ku. Po zwo l nie niu prze niosła się z matką do 
Českiego Kru m lo va, ale ja ko była wię ź niar ka po li ty cz na miała ogro m ny pro blem ze
zna le zie niem pra cy. Wspo mi nała: 

[…] ne jed nou jsem na ulici slyšela nadávky typu zlodějka, kriminálnice a tak podobně. Ka m ko li
mě poslali z úřadu práce, tam mě odmítli přijmout (Drda, Hra di lek, Schwarzová 2017). 

Udało się jej ty l ko dla te go, że za jęła mie j s ce za mor do wa nej ro bo t ni cy na no c nej
zmia nie w pa pie r ni w Větřní. 

Pod ko niec 1968 ro ku prze niosła się wraz z matką z po wro tem do Pra gi. Sta nęła
do kon ku r su na tłuma cz kę w Vyšší škole zemědělskiej, w tym cza sie przekładała rów -
nież li te ra tu rę sa mi z da tową. W ro ku 1976, już na eme ry tu rze, zgłosiła się po nownie
do kar me li ta nek i gdy otrzy mała po twier dze nie od pro win cjała, że jej nie doko ń czo ny
no wi cjat zo stał uz na ny, 8 grud nia 1976 ro ku w Jiřetíně pod Je d lovą ta j nie złożyła ślu -
by cza so we. Przełoże ni nie zgo dzi li się, by pod pi sała Ka r tę 77, ze z wo lo no jej jed nak
na kon ta kty z syg nata riu sza mi do ku men tu, z cze go sko rzy stała:

S Chartou jsem to měla komplikované. Chtěla jsem ji okamžitě podepsat, ale protože jsem
tenkrát už byla po závazných řeholních slibech, tak jsem se ze p ta la převorky, jestli mi to dovolí.
Ona to ka te go ric ky zamítla. Já jsem se bránila tím, že Chartu pode psa li mí přátelé a přece se od
nich teď neodvrátím. Ona na to řekla: „S přáteli se můžete stýkat, ale pode pi so vat to nesmíte”.
Tak jsem se tím řídila a stýkala jsem se, s kým jsem chtěla. Třeba s Františkem Krieglem, který
byl náš soused. […] Když jsem měla problémy s tím pod pi sem Charty, tak jsem k němu zašla
a požádala ho o radu. A on mi řekl, že když se čtyři lidé za mě zaručí, tak se to bere, jako kdybych
se pode psa la (Drda, Hra di lek, Schwarzová 2017).
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Część byłych wię ź niów obo zów komu ni sty cz nych lat pię ć dzie siątych ubiegłego
wie ku była nie chę t na Ka r cie, po nie waż prze szka dzała im obe cność ko mu ni stów dy-
sy den tów, Schwa rzovej to jed nak nie prze szka dzało. Stwier dzała: 

Já jsem tomu od začátku velice důvěřovala, ale nebyla jsem sama. Zvěřina tomu taky důvě-
řoval, Otta Mádr tomu taky důvěřoval, Růženka Vacková tomu taky důvěřovala, takže já jsem
nebyla úplně nějaká výjimka výjimkovitá. A potom, podívejte se, například Marie Švermová, ta
mě tak od pro si la jako nikdo, to samé František Kriegel, který klečel přede mnou na kolenou
a om lo u val se mi. To byla me ta no ia, já za to nemůžu, já tu me ta no iu u určitých lidí uznám.
Například já ji uznám i u spolupracovníků StB, kteří toho opravdu veřejně litovali (Kroupa,
Drda, Blažek 2017).

Współpra co wała ta k że z Výborem na ob ra nu nespravedlivě stíhaných (Ko mi te -
tem Ob ro ny Nie spra wied li wie Prze śla do wa nych). 

W 1980 ro ku Státní bezpečnost założyła An nie ka r to te kę pod kry p to ni mem „Sa -
ra”. Zab ro nio no jej od wie dzać za kon ka r melita nek w Jiřetínie pod Je d lo vou, dla te go
za częła je ź dzić do Kra ko wa do kla szto ru karme lita ń skie go, w któ rym spo t kała się
z ge ne rałem za ko nu i złożyła ślu by wie czy ste w kla szto rze pod wez wa niem św. Te re -
sy od Je zu sa i św. Ja na od Krzy ża Mni szek Bo sych Za ko nu Naj świę t szej Ma ryi Pan ny 
z Gó ry Ka r mel, co było pod stawą uz na nia jej za za an ga żo waną w działal ność po li -
tyczną i działania Ko ścioła pod zie mne go, za łączni cz kę mię dzy cze ski mi a pol ski mi
ka to li ka mi (w szcze gó l no ści kle rem). W efe kcie oska r ża no ją o działal ność szpie gow- 
ską. Roz po częły się ciągłe przesłucha nia, w jej mie sz ka niu czę sto ro bio no re wi zje,
była ta k że podsłuchi wa na, z cze go nie zda wała so bie spra wy (Drda, Hra di lek,
Schwarzová 2017). 

Z pod ró ży przy wo ziła li te ra tu rę re li gijną, ale i ko re spon den cję dla Amne sty In ter -
na tio nal. Komu ni sty cz ne służ by za częły oska r żać ją o chęć ucie cz ki z Cze chosłowa-
cji, dla te go w 1982 ro ku ode bra no jej pa sz port. Po ne go cjacjach mię dzy pa ń stwem
a Ko ściołem (działania m.in. pro win cjała Pol skiej Pro win cji Ka r me li tów o. Eu ge niu -
sza Mo ra wskie go), Schwarzová mogła wy je chać do Pol ski, ceną była jed nak utra ta
oby wa te l stwa cze skie go, uz na no ją za per so na non gra ta (wpi sa no ją do re je stru 25
sty cz nia 1985 ro ku). Po wró ciła do kra ju do pie ro po aksa mi t nej re wo lu cji, by sta rać
się o przy wró ce nie oby wa te l stwa. 

Od 1992 ro ku otrzy mała eks kla u stra cję i mogła prze by wać w Cze chosłowa cji,
w tym cza sie ubie gała się o od szko do wa nie za la ta wię zie nia. W 2001 ro ku, po swo ich 
osiem dzie siątych uro dzinach, osiadła w Kra ko wie. Mi mo swej wie l kiej miłości do
Ko ścioła, nie wa hała się go kry ty ko wać. W ta ki oto spo sób oce niła cze ski Ko ściół ka -
to li cki po 1989 ro ku:

Víte, po devětaosmdesátém měla církev ob ro v skou šanci, kterou jsme úplně pro… Ty tečky
si doplňte. První, o co se začala církev starat, byly peníze, ma je t ky, lesy, lány, úplně se kašlalo na 
to, že lidé přestávají chodit do kostela. Kdyby to tehdy vzali do ruky kněží s čistýma rukama,

kterým by šlo o podstatné věci, snad dnes mohla být jiná si tu a ce (Drda, Hra di lek, Schwarzová,
2017). 

Rów nie ostro wy po wia dała się o współcze s nym Ko ście le w Pol sce. Była orę do w -
niczką zmia ny w Ko ście le: 

Často se při kázáních tlačí na to, aby lidé konali a my s le li jako naši otcové, kteří ještě žili
v chaloupkách. Možná to tenkrát bylo v mnoha ohledech pěkné, ale k dnešku se to poněkud
nehodí (Drda, Hra di lek, Schwarzová 2017).

16 li sto pa da 2010 ro ku otrzy mała z Ústavu pro stu dium totalitních režimů Na gro -
dę Václava Ben dy i me dal Za svo bo du a de mo kra cii, rok pó ź niej, 28 paź dzie r ni ka
pre zy dent Václav Kla us od zna czył ją Or de rem Tomáša Gar ri gue Ma sa ry ka za wy bi t -
ne zasługi dla roz wo ju de mo kra cji, huma nita ry z mu i praw człowie ka, a 17 li sto pa da
2011 ro ku Post Bel lum prze ka zało Schwa rzo vej Na gro dę Paměti národa. Zmarła
2 sty cz nia 2017 roku. Po cho wa no ją na cmen ta rzu Salwa to r skim w Kra ko wie.

Jo an na Brod nie wicz, Po znań
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