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Aèkoli by se v souèasné dobì rychlého rozvoje a v�eobecnì roz�íøeného u�ívání
moderních komunikaèních technologií mohlo zdát, �e je klasický soukromý dopis
mrtvým �ánrem, není tomu tak. Jak dokládají hned tøi rùznorodé publikaèní výstupy,
které vznikly na brnìnském Ústavu èeského jazyka Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, jsou soukromé dopisy nejen stále � by� jistì v mnohem men�í míøe ne�
døíve � psány, ale pøedstavují také podnìtný zdroj pro lingvistický výzkum.

Soukromým dopisùm je v Brnì vìnována soustavná pozornost u� od konce 20.
století. Bádání v této oblasti je spjato pøedev�ím se jménem docentky Zdeòky Hladké,
která je mimo jiné autorkou práceÈe�tina v souèasné soukromé korespondenci. Dopi-
sy, e-maily, SMS (2005), v ní� zpøístupnila v korpusovém zpracování zhruba 5 000
dopisù, e-mailù a SMS bì�ných pisatelù z let 1990�2005. Výbìr z tohoto materiálu
byl posléze pod názvem KSK-dopisy zaèlenìn do Èeského národního korpusu. Právì
Zdeòka Hladká se rozhodující mìrou podílela také na v�ech tøech nových publi-
kacích.

Jako první z nich vy�la na konci roku 2012 kniha Slova v soukromých dopisech:
lexikografická sonda, kterou Zdeòka Hladká napsala spolu s OlgouMartincovou. Jde
o slovníkové zpracování pøíznakových výrazù objevujících se v soukromých dopi-
sechmladých lidí, východiskem pro analýzu se stalo 100 listù ze zmiòovaného korpu-
su KSK-dopisy. Jako pøíznakové jsou pøitom vnímány lexikální jednotky pohybující
se na ose spisovnost � nespisovnost (tzn. pøíslu�ející k nìkterému z útvarù nebo polo-
útvarù národního jazyka) èi patøící k jednotlivým stylovým vrstvám, dále prostøedky
s rysem expresivity a emocionality a rovnì� výrazy pøíznakové z hlediska frekvence
u�ití nebo dobového zabarvení. Po úvodní teoretické pasá�i objasòující zámìr autorek
a pøibli�ující koncepci slovníku následuje vlastní slovníková èást èítající asi 800 he-
sel, je� je doplnìna výbìrovým pøehledem frazémù. Nechybí ani struèná charakteris-
tika dopisù, které se staly pramenem zpracovávaného lexika (tj. informace o roce na-
psání dopisu, sociologické údaje o pisateli a adresátovi, údaj o náøeèní pøíslu�nosti pi-
satele, je rovnì� nastínìn charakter a obsah dopisu). Výraznou pøedností slovníku
jsou peèlivì vybrané rozsáhlé citátové doklady (s odkazem na konkrétní list dohle-

datelný v závìreèném seznamu i ve zdrojovém KSK-dopisy). Podává se tak dùkaz
o autenticitì materiálu, uvedení �ir�ího kontextu také mù�e pomoci vysvìtlit význa-
mový odstín konkrétního výrazu, pøípadnì napomáhá objasnit, proè je dané lexikální
jednotce pøipsán urèitý pøíznak.

Pøesto�e se � dle názvu � jedná pouze o sondu, podaøilo se ukázat, jak velký vý-
znam korespondence mladých lidí vyznaèující se mj. pronikáním prvkù bì�né mluvy,
emocionalitou i výraznou jazykovou kreativitou pøi zkoumání pøíznakového lexika
má. Autorky souèasnì naznaèily, jak k tomuto rychle se promìòujícímu materiálu,
který je mnohdy vázán jen na urèitou generaci èi specifickou skupinumluvèích, meto-
dologicky pøistoupit a jak ho co nejadekvátnìji lexikograficky zpracovat.

Po pøíruèce slovníkového rázu následovala na poèátku roku 2013 materiálová pu-
blikace Zdeòky Hladké a kol. 111 let èeského dopisu v korpusovém zpracování. Au-
toøi jí navázali na vý�e uvedené dílo z roku 2005 Èe�tina v souèasné soukromé kores-
pondenci. Dopisy, e-maily, SMS, podstatnì v�ak roz�íøili èasový zábìr zpracováva-
ných dopisù. Stejnì jako v pøedchozím pøípadì se i nyní jedná o 2 CD. První z nich
pøiná�í pod mana�erem Bonito-Mantee, jeho� autorem je Pavel Rychlý z Fakulty in-
formatiky Masarykovy univerzity, korpusové zpracování 2 000 ruènì psaných osob-
ních dopisù rùzných pisatelù, tentokrát z let 1902�2012. Ve�kerá zahrnutá korespon-
dence je sociologicky a náøeènì oznaèkována, a proto lze vyhledáváním v korpusu
zji��ovat nejen frekvenci výskytu rùzných výrazù, obratù èi tøeba konkrétních tvarù,
ale je mo�né zkoumat i jejich rozlo�ení s ohledem na pohlaví, vìk, vzdìlání nebo
náøeèní pøíslu�nost pisatele. Druhé CD obsahuje plnou textovou podobu v�ech zaè-
lenìných dopisù a fotokopie originálù. Podobnì jako u korpusu z roku 2005 poèítá se
i nyní se zaøazením shromá�dìných listù do Èeského národního korpusu. Díky tomu
bude tento unikátní jazykovýmateriál pøístupnìj�í jak lingvistùm, tak �ir�í veøejnosti.

Trojlístek brnìnských publikací zabývajících se �ánrem soukromého dopisu do-
plòuje kolektivní monografie Soukromá korespondence jako lingvistický pramen uve-
øejnìná také poèátkem roku 2013. Její vznik byl podnícen kolokviem vìnovaným
epistolárním textùm, které se uskuteènilo v listopadu 2011 na pùdì Filozofické fakul-
ty MU. Kniha v sedmi kapitolách naznaèuje pestrou paletu mo�ností metodologic-
kých pøístupù k soukromé korespondenci.

První ètyøi oddíly pøedstavují výsledky, které byly v oblasti zkoumání epistolár-
ních textù dosa�eny na brnìnském pracovi�ti. Jde o obecnìji zamìøenou studii Zdeò-
ky Hladké Korpusové zpracování soukromé korespondence na ÚÈJ FF MU v Brnì,
která se zamý�lí pøedev�ím nad problémy spjatými s tvorbou korpusu KSK-dopisy èi
nad charakterem poznatkù, které lze z korpusovì upraveného materiálu získat.

Navazující studie Dany Hlaváèkové Korpusové zpracování korespondenèních
textù: morfologické znaèkování se zamìøuje na jeden specifický problém vyvstávající
pøi tvorbì elektronického korpusu, toti� na otázku morfologického znaèkování zaèle-
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nìného materiálu, je� je v tomto pøípadì komplikováno výskytem substandardních
mluvenostních jevù.

KapitolyHypokoristika z rodných jmen v Korpusu soukromé korespondence Jany
Machalové a Kláry Osolsobì a Teritoriálnì a sociálnì podmínìné diference v jazyce
soukromé korespondence Zdeòky Hladké ukazují korespondenci jako pramen urèité-
ho typu dat, která by byla v takové míøe a s takovou relevancí z jiných zdrojù jen ob-
tí�nì získatelná. První z nich se na základì materiálu z KSK-dopisy vìnuje analýze
slovotvorných postupù a slovotvorných formantù uplatòujících se v èe�tinì pøi tvorbì
domáckých podob vlastních jmen osobních (pracuje s cca 1 000 lemmaty reprezentu-
jícími cca 7 000 výskytù hypokoristik), druhá se zabývá tím, v jaké míøe do soukro-
mých dopisù pronikají nespisovné prvky, a sleduje teritoriální i sociální rozvrstvení
tohoto jevu. Obì kapitoly prezentují vyu�ití korpusových a kvantitativních metod pøi
zpracování lingvistických dat.

Ponìkud jiný úhel pohledu na soukromou korespondenci pøiná�í následující dvì
kapitoly � jednak nezkoumají dopisy bì�ných mluvèích, nýbr� listy známých osob-
ností, jednak se v jejich pøípadì bádání nesoustøedí na jazyk souèasný, nýbr� na jazyk
døívìj�ích vývojových fází. Studie Jazyková biografie Bedøicha Smetany a jazyk jeho
korespondence se zøetelem ke gramatickým jevùmMarka Nekuly a Lucie Rychnovské
kombinuje sociolingvistickou metodu jazykové biografie a detailní rozbor gramatic-
ké stránky Smetanovy èesky psané korespondence opírající se o její korpusové zpra-
cování. Ukazuje komplementaritu obou pøístupù a odhaluje nejen, jaká byla èe�tina
Bedøicha Smetany, ale pøispívá také k poznání jazykového úzu 19. století charakte-
ristického tím, �e jako komunikaèní prostøedek v èeských zemích koexistovala èe�ti-
na s nìmèinou.

Na epistolární materiál ze star�ího období je zamìøena i studieDopisy jako výzva
(Jazykovìdný výzkum korespondence Bo�eny Nìmcové) Roberta Adama, Jaroslavy
Janáèkové, AlenyMacurové a Franti�kaMartínka. Shrnuje èinnost autorského kolek-
tivu, který pøipravil k vydání rozsáhlou korespondenci této význaèné èeské autorky
(pod názvem Bo�ena Nìmcová Korespondence I�IV), nastiòuje zvolený edièní pøí-
stup i výsledky rozmanitì zamìøených analýz.

Monografii uzavírá kapitola Jany Hoffmannové Soukromý dopis: mezi psaným
textem a mluveným dialogem, v ní� se symbolicky spojují oba typy dosud pøedsta-
venýchmateriálù. Autorka se toti� zabývá jak star�ími dopisy známých osobností (Ja-
na Nerudy a Karla Èapka), které zkoumá z hlediska stylistického a pragmalingvis-
tického, tak souèasnými soukromými dopisy mláde�e z KSK-dopisy, u nich� se
zamìøuje na rozbor syntaktický.

Slova v soukromých dopisech, 111 let èeského soukromého dopisu v korpusovém
zpracování a Soukromá korespondence jako lingvistický pramen odpovídají na otáz-
ku, proè má z hlediska jazykovìdného smysl vìnovat se �ánru soukromého dopisu.

Na závìr tedy nezbývá ne� s oporou o názvy tìchto publikací vyslovit nadìji, �e se
slovy budeme je�tì nìjaký èas vyjadøovat i v soukromých dopisech, �e jsou pøed námi
je�tì dal�í léta � nejen � èeského soukromého dopisu a �e soukromá korespondence ja-
ko lingvistický pramen jen tak nevyschne.

Lucie Rychnovská, Brno
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Ustecka bohemistka � profesor Dobrava Moldanová wyda³a w 2011 r. publikacjê
Na písèitých pùdách. Ju¿ sam podtytu³ odsy³a czytelnika do problematyki, która au-
torce jest bliska od dawna. Wystarczy tu przywo³aæ, i¿ doktorat przyniós³ portret pi-
sarki Bo�eny Bene�ovej (1977), a z kolei habilitacja po�wiêcona by³a czeskiej prozie
prze³omu wieków (1991). Zatem niniejsza praca wy³ania siê jako fuzja dwóch
krêgów, które od dawna pozostaj¹ w sferze zainteresowañ Uczonej. Warto w tym
miejscu zwróciæ uwagê na tom podsumowuj¹cy tradycyjnie organizowan¹ przez Uni-
wersytet imienia Jana Evangelisty Purkyniego wÚstí nad Labem konferencjêProstor
v jazyce a v literatuøe (2007), gdzie na s. 381�415 mo¿na odnale�æ spis wszystkich
publikacji badaczki potwierdzaj¹cy wy¿ej odnotowany fakt. Wcze�niejsze prace au-
torki by³y równie¿ prezentowane i recenzowane na ³amach �Bohemistyki�.

Omawiana ksi¹¿ka stanowi rezultat d³ugoletnich badañ nad literatur¹ prze³omu
XIX i XX w. Na ca³o�æ sk³ada siê 11 szkiców, z których czê�æ by³a ju¿ wcze�niej pu-
blikowana w tomach zbiorowych b¹d� w postaci referatów konferencyjnych.
Wszystkie te dane s¹ dok³adnie odnotowane w zawartej na koñcu nocie.Wydaje siê to
oczywiste, ale praktyka wydawnicza potwierdza, ¿e nie zawsze regu³a ta jest obo-
wi¹zuj¹ca. Z kronikarskiego obowi¹zku warto odnotowaæ, i¿ równie¿ na raciborskich
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