
BOHEMISTYKA
3/2010

Rocznik X – ISSN 1642–9893



Re da ktor na cze l ny

MIECZYSŁAW BALOWSKI

Se kre tarz Re da kcji

AN NA ZU RA

Ra da Na uko wa

Ne il Be r mel (Shef field), Ma rie Čechová (Praga), Jiří Damborský
(Ostra wa), Ernst Ei chler (Lipsk), Ja ro s lav Hubáček (Ostra wa), Ma rie
Krčmová (Br no), Jan Kořenský (Pra ga), Edu ard Lo t ko (Ołomu niec),
Sva ta va Machová (Pra ga), Alena Ma curová (Pra ga), Margerita
Mla de no wa (So fia), Walery Mo ki jen ko (Peterburg), Do bra va
Moldanová (Ústí nad La bem), Galina Nieszczimien ko (Mo sk wa),
Ja nusz Sia t ko wski (Warsza wa), Ha na Sodeyfi (Wie deń), Jiří Svo bo da 
(Ostra wa), Elżbieta Szczepańska (Kra ków), Jó zef Za rek (Ka to wi ce)

Wy da w ca: Ko mi sja Sla wi sty cz na Pol skiej Aka de mii Na uk,
Od dział w Po zna niu
In sty tut Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te tu
im. A. Mi c kie wi cza w Po zna niu
Wy daw ni c two „Pro”

Ad res: ul. A. Fre dry 10, 60–701 Po znań, tel. 61 829 4517

E- ma il: bo he mi sty ka@amu.edu.pl
mie czy s law.ba lo wski@amu.edu.pl



SPIS TRE ŚCI

AR TY KUŁY I STU DIA

Z u  z a  n a  D ě n g e o v á, Nové lexikální jed no t ky motivované 
jmény českých politiků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

J o  a n  n a  K o r  b u t, Od ar bo ri sty do zor bo na u ta –  no mi na 
agen tis i no mi na at tri bu ti va (per so na lia) w naj no wszej 
cze sz czy ź nie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

D a  r i  n a  H r a d i l o v á, Lexikální prostředky vyjadřující 
negativní po sto je a emo ce v pro je vech současné mládeže . . . 198

M a  r  t i  n a  K y s e l o v á, Módní výrazy v mluvených 
pro je vech žáků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

M i  l a n  H r d l i č k a, K otázce mediačního ja zy ka 
ve výuce češtiny pro ci zin ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

J i  t  k a  M á l k o v á, Teacher’s com mu ni ca tion co m pe ten ces 
as a part of pre - gra du al pre pa ra tion
(Komunikační kompetence učitele jako součást 
pregraduální přípravy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

RE CEN ZJE, OMÓ WIE NIA, NO TY

Jiří Ne k va pil, Marián Slo bo da, Pe ter Wa g ner: 
Mnohojazyčnost v České re pu b li ce: Základní in fo r ma ce – 
Mul ti lin gua lism in the Czech Re pu b lic: Ba sic In fo r ma tion, 
Pra ha: Nakladatelství Lidové no vi ny, 2009, 117 s., 
ISBN 978–80–7106–581–4 (przez  J i ř e g o  M u  r y c a) . . . 234

Ed vard Lo t ko, Srovnávací a bohemistické stu die, 
red. O. Bláha, K. Komárek, Olo mo uc 2009, 312 s., 
ISBN 978–80–244–2201–5 (przez  I v a n ę  D o  b r o  t o v ą) . 235

KRO NI KA

M a  r i e  S o b o t k o v á, Z hi sto rie a současnosti 
Česko-polského kulturně vzdělávacího partnerství 
Operačního pro gra mu přeshraniční spolupráce 
Česká re pu b li ka – Polská re pu b li ka 2007–2013 . . . . . . . . 239

CONTENTS

AR TI C L ES & RESEARCHES

Z u  z a  n a  D ě n g e o v á, New lexemes war ran ted 
by the na mes of Czech politic . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

J o  a n  n a  K o r  b u t, From arborist to zorbonaut – no mi na 
agentis and nomina attributiva (personal de ta ils) 
in contemporary Czech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

D a  r i  n a  H r a d i l o v á, Lexical expressions sho wing 
negative attitude and emotions in the ut te ran ces 
of contemporary youth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

M a  r  t i  n a  K y s e l o v á, Trendy words in pupils’ utterances . . 212

M i  l a n  H r d l i č k a, On mediatory language in te a ching 
Czech to foreigners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

J i  t  k a  M á l k o v á, Teacher’s com mu ni ca tion co m pe ten ces 
as a part of pre - gra du al pre pa ra tion . . . . . . . . . . . . . . 224

BOOK RE VIEWS & DIS S CU SIONS

Jiří Ne k va pil, Marián Slo bo da, Pe ter Wa g ner: 
Mnohojazyčnost v České re pu b li ce: Základní in fo r ma ce – 
Mul ti lin gua lism in the Czech Re pu b lic: Ba sic In fo r ma tion, 
Pra ha: Nakladatelství Lidové no vi ny, 2009, 117 s., 
ISBN 978–80–7106–581–4  (by  J i ř í  M u  r y c) . . . . . . . 234

Ed vard Lo t ko, Srovnávací a bohemistické stu die, 
red. O. Bláha, K. Komárek, Olo mo uc 2009, 312 s., 
ISBN 978–80–244–2201–5 (by  I v a  n a  D o b r o t o v á). . . 235

CHRONICLE

M a  r i e  S o b o t k o v á, From the past and the present of the
Polish–Czech cultural-educational partnership of the Czech
Republic-Republic of Poland Cross-border Co-operatrion
Operational Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239



Zu za na DĚNGEOVÁ

Pra ha

Nové lexikální jed no t ky
motivované jmény českých politiků

Hlavním tématem této práce, vycházející z mé práce (Děngeová
2009), je ro le vlastních jmen při tvoření nových slov a ko m pa ra ce
těchto neologizmů s depropriálními pojmenováními, která jsou po-
psána v do sud vyšlých výkladových slovnících současného českého
ja zyka1. Na základě to ho to srovnání se snažím do kla do vat, že de pro-
priální tvoření nových slov je v českém ja zy ce  produktivním a častým 
slovotvorným pro ce sem. 

Materiál pro práci jsem získala cílenou excerpcí denního ti sku2,
v němž jsem za chy co va la neo lo gi z my slovotvorně motivované vlast-
ními jmény domácích politiků a sle do va la je jich další průnik do so u-
časné slovní zásoby. Ty to neo lo gi z my ana ly zu ji ze slovotvorného hle -

di ska, z hle di ska sémantického a zaměřuji se také na pro du kti vi tu užití 
daných slovotvorných typů. Svůj výzkum porovnávám s od bo r nou li -
te ra tu rou a shrnu ji tak, že depropriální novotvoření je významný a vy -
so ce produktivní jazykový jev, který obo ha cu je současnou slovní
zásobu o velké množství nových lexikálních jed no tek. 

V této práci představuji materiál, který jsem sesbírala při ex ce r pci
a následně už ana ly zo va la. Uvádím v první řadě jed no t ky, které se
v pub li ci sti ce objevují častěji (jména pod le příslušnosti ke skupině
lidí, názvy vlastností, činů, ideologií), dále v rámci jedné sku pi ny vy -
me zu ji depropriální ad je kti va a ad ver bia, upozorním na zvýšené
užívání prefixů a okrajově zmíním pojmenování, jež se vyskytují v te -
x tech poměrně výjimečně, ale jsou zajímavá ja zy ko vou kre ati vi tou,
kte rou autoři těchto pojmenování uplatňují při je jich tvorbě (slovesná
pojmenování, nepravidelné tvoření), navíc mo hou i ta to pojmenování
sig na li zo vat některé obecnější inovační ten den ce v současné češtině. 

Názvy příslušníků a stoupenců politických stran, hnutí a frakcí

Poměrně bo ha tou ono ma zio logi cky a slovotvorně jasně vy me ze -
nou sku pi nou, v níž je hojně za sto u pen dosavadní repertoár slo vo t vor- 
ných prostředků, jsou pojmenování příslušníků a stoupenců po li tic-
kých stran, hnutí, frakcí apod., která jsou motivována vlastními jmény 
vůdčích představitelů těchto uskupení. Pojmenování přináležející
do této sku pi ny jsou od vo ze na su fi xem -ovec ne bo -ista (ben d lo vec,
bursíkovec, čunkovec, ha v lo vec, julínkovec, ku ch to vec, pa rou b ko vec,
ra t ho vec, svo bo do vec, škromachovec, švejnarovec, tlu sto vec, to po-
lánkovec; čunkista, ha v li sta). 

Primárním významovým ry sem ta kto tvořených pojmenování je
přívrženectví k politickému představiteli, stoupenectví, sym pa ti za ce
s ním. Nezřídka také dochází k různým významovým odstínům a sym -
pa ti za ce, či přívrženectví se vztahují ni ko li k osobě, ale k politické
straně, názoru, výraznému přesvědčení, které oso ba předkládá. Se -
kundární významové ry sy závisí vždy na kon te x tu komunikátu. Např.: 
Kvůli vnitropartajním půtkám to tiž z krajských vo leb vyšachovali
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1 Li te ra tu ra k tématu není příliš bohatá, kromě obecných informací o prostřed-
cích, jimiž jsou depropriální jednotky tvořeny, v základní slovotvorné literatuře
(MČ I, Hauser 1980, PMČ) se tématu věnovala pouze Z. Opavská, 2003, v několika 
kratších studiích, v nichž pre zen to va la především materiál zpracovávaný pro slov-
níky neologizmů (SN1 a SN2) a krátce také O. Martincová (2003). O depropriál-
ních ko m po zi tech se částečně zmiňují např. L. Janovec a A. Rangelova (Janovec –
Rangelova 2005).

2 Cílená excerpce publicistických textů (především z denního tisku „Mladá fronta
Dnes”, „Lidové noviny”, „Právo” a časopisů „Reflex”, „Týden” aj.)  probíhala v le-
tech 2008 a 2009. V menší míře jsem využívala také materiál z excerpční databáze
WinHesla2, která vzniká v Excerpčním úseku Oddělení současné le xi ko lo gie a le xi -
ko gra fie Ústavu pro jazyk český. Vyhledávání materiálu neprobíhalo v jazykových
korpusech, neboť se dá předpokládat, že lexikální materiál v korpusech by se od
vyexcerpovaného materiálu zásadně nelišil. Korpusový materiál může informovat
především o frekvenci výskytu daných lexikálních jednotek, tento jev však ve své
práci nesleduji (tímto se plánuji zabývat v připravované diplomové práci).



populárního he j t ma na, »bémovce«3Pe tra Sko ka na, a ne do vo li li mu,
aby ob ha jo val svůj post („MF Dnes” 2008, 20.10.); Odpověď po bo u-
řeného bursíkovce by la následující: Ma r tin ztělesňuje je den z pilířů
stra ny – envi ron menta lis mus, kdežto Ka t ka je ztělesněním dalšího
pilíře – lidských práv („Právo” 2008, 8.09.); Z bojovného ra t ho v ce se
stal spolehlivý topolánkovec, aby před čtrnácti dny po dal po mo c nou
ru ku Jiřímu Pa rou b ko vi a složil poslanecký mandát, čímž posílil je ho
sku pi nu v Poslanecké sněmovně („Re flex” 2009, 2.01.).

Ve l mi časté je užití sub stan tiv odvozených su fi xem -ovec v plurá-
lu. V to m to případě je patrný jistý po sun opro ti primárnímu významu.
Singulárové pojmenování označuje přívržen ce politické stra ny či ná-
zoru představovaného politickým činitelem, plurálové označení pak
pojmenovává členy stra ny, jejímž představitelem je po li tik, od je hož
jména je nové pojmenování odvozováno. Plurálové užití sub stan ti va
odvozeného tímto su fi xem označuje také členy seskupení, která se
vytvářejí uvnitř politických stran. Např.: Jedním z posledních tahů Jo -
se fa Lu xe, reagujícího na no vou si tu a ci, byl čtyřkoaliční pro jekt.
Hřebíčky do její ra k ve však za tlo u ka ly vzájemné spo ry me zi tzv. ka -
lou sko v ci a svo bo do v ci („MF Dnes” 2009, 30.01.); Topolánkovci
a pa rou bko v ci mají štěstí, že je lidé (ženy) vesměs nevolí pod le to ho,
je st li je jich po li ti ci nosí su k ni („MF Dnes” 2008, 18.10.)

Pojmenování se su fi xem -ista se významově ni jak zásadně neliší,
v to m to případě je také časté užití plurálu pro označení členů politické
stra ny, lídrem které je po li tik, je hož jméno je pro pojmenování mo-
tivujícím výrazem. Pojmenování derivovaná su fi xem -ista a -ovec
jsou slovotvorně synonymní, liší se frekvencí užití, -ovec je užíváno
častěji. Např.: Nacionalisté předvádějí a po pi sky doplňují fo to gra fie
obětí, které zbi li či znásilnili »cikánští výrostci« či »ukrajinští násil-
níci«, podobně zaměřené Právo a spra ve d l nost za se žehrá na »ko mu -
ni sty, ha v li sty, so cia li sty a liberály« („MF Dnes” 2007, 26.05.); Mno-
zí měli i značné výhrady k Ja nu Švejnarovi. Především to, že je to člo-
věk s pra vi co vou orientací, ha v li sta, je pro ra dar a pro ti re fe ren du,
neodmítá po pla t ky ve zdravotnictví ani případné zavedení školného,

ja ko americký občan bu de pro sa zo vat po li ti ku USA („Ha ló no vi ny”
2007, 17.12.); Já jsem ha v lo vec. Když už mě ale chce te zařadit, stojím
ve středu. S přesahem na pra vo v ob la sti daní, poplatků, školství.
Všechno něco stojí („Lidové no vi ny” 2009, 7.02.); Jmenováni by li dva 
»ha v lo v ci« (Ale xandr Von dra a Ka rel Schwa rzen berg, první bývalý
cha r ti sta, druhý mecenáš protikomunistické opo zi ce). Topolánek te dy
skončil s nenávistí vůči Václavu Ha v lo vi („Týden” 2007, 15.01.).

Při srovnání vyexcerpovaného materiálu s depropriálními he s ly ve
výkladových slovnících vyšlo na je vo, že slovníky Slovník spisovného
jazyka českého (dále SSJČ) a Nový akademický slovník cizích slov
A–Ž (dále NASCS) neobsahují žádná pojmenování, která by patřila do 
této slovotvorné sku pi ny a zároveň by by la motivována jmény domá-
cích politiků. V těchto slovnících jsem ale našla několik pojmenování
pod le příslušnosti ke skupině lidí, jež jsou motivována jmény za hra-
ničních (hi sto rických) politických představitelů4, uvádím te dy ta to.

Ve významu označujícím sto u pen ce uvádí SSJČ  he s lo hi t le ro vec
‘sto u pe nec Hitlerův, německý fašista, nacista’; hitlerčík ‘hanl. sto u pe -
nec Hitlerův, německý fašista, hi t le ro vec, nacista’. Ve stejném význa-
mu ta to dvě he s la uvádí také NASCS. Pojmenování, které by využíva- 
lo su fix -čík, se v mém materiálu ne vy sky tu je.

SSJČ dále uvádí he s lo sta li no vec ‘dogmatický zastánce překona-
ných me tod z období ku l tu oso b no sti, sto u pe nec stalinismu’; NASCS
uvádí sta li no vec, sta li ni sta ‘sto u pe nec po lit. pra xe stalinizmu’.

Slovníky neologizmů5 uvádějí pro pojmenování příslušníků a sto u-
penců politických stran, hnutí a frakcí poměrně více va riant a také
uvádějí konkrétnější a četnější ve rze významů, než naznačuji já. SN1
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4 I v dalších kapitolách budu v případě odkazů na slovníky SSJČ a NASCS zmi-
ňovat depropriální hesla, která jsou motivována jmény zahraničních politických
představitelů, neboť pojmenování, jež by byla motivována jmény domácích politiků 
v těchto slovnících téměř absentují. To souvisí s krátkodobým užíváním těchto
pojmenování a s charakterem velkých normativních slovníků (uvádějí ustálené
a dlouhodobě užívané lexikální jednotky).

5 Pracuji tedy výhradně s těmito dvěma slovníky: SN1 – Nová slova v češtině.
Slovník neologizmů 1 a SN2 – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2.3 Zde i ve všech následujících příkladech zvýraznila autorka.



a SN2 uvádějí pojmenování přívrženců politických osobností s vy u-
žitím su fi xu -ovec  a většinou je uve de na také va rian ta s využitím su fi -
xu -ista; zema ni sta, ze ma no vec ‘sto u pe nec, přívrženec M. Ze ma na
(českého po li ti ka)’; kla u si sta, kla u so vec ‘sto u pe nec, příznivec Václa-
va Kla u se (významného po li ti ka po ro ce 1989)’; grebeníčkovec ‘člen
komunistické stra ny za jejího vedení M. Grebeníčkem (předsedou
KSČM), sto u pe nec M. Grebeníčka’; gros so vec ‘sto u pe nec, příznivec
křídla uvnitř České stra ny sociálně demokratické reprezentovaného
S. Gros sem’; sládkovec ‘sto u pe nec, příznivec M. Sládka (nynějšího
předsedy Sdružení pro re pu b li ku – Republikánské stra ny Českoslo-
venska)’; špidlovec ‘sto u pe nec, přívrženec V. Špidly (předního po li ti -
ka ČSSD), je ho politické kon ce pce, člen sku pi ny ko lem V. Špidly
v rámci ČSSD’. 

Dále slovníky neologizmů uvádějí he s lo odvozené su fi xem -oid.
Ten to typ pojmenování se v mém materiálu vůbec ne vy sky tu je; zema -
no id ‘expr. hanl. sto u pe nec, příznivec M. Ze ma na (českého po li ti ka)’. 

Je zajímavé, že v mém neologickém materiálu absentují přechý-
lená pojmenování s vy loženě pozitivními ko no ta ce mi (např. v SN2:
ha v lo v ka ‘obdivovatelka V. Ha v la (českého po li ti ka, býv. pre zi den -
ta)’; v SN1: kla u so v ka ‘přechýl. ke klausovec’).

Odvozená pojmenování označující vla st no sti, sta vy, činy

V získaném excerpovaném materiálu je množství abs trakt mo ti vo-
vaných pro priem poměrně nízké, názvy jsou tvořeny omezeným
množstvím přípon. 

Su fix -ina je využíván pro pojmenování „názvů způsobu, cha ra -
kte ru, smýšlení, chování, jednání pod le charakteristické, negativně
hodnocené vla st no sti oso by” (Martincová, 2003, s. 21), např. bé-
movština, dalíkovština, havlovština, klausovština, topolánkovština.
V některých případech je slo vo užito s cílem zesměšnit jisté
charakteristické vla st no sti po li ti ka; zda jde o užití slo va s cílem vy vo -
lat ko mi ku či iro nii, poznáme z širšího textového kon te x tu. Např.:
Přijde-li větší kri ze, není záruka, že odpovědí na palčivé otázky ve-
řejnosti ne bu de zno vu aro gan ce, jen pronesená ni ko li topolánkov-

štinou, ale bémovštinou („Právo” 2008, 27.10.); „Myslím, že by mohl
podpořit určitý styl po li ti ky, která neopouští svůj pro gram, své hod no -
ty, určité zásady je nom kvůli to mu, aby se vládlo dál,” řekl. Převedeno
z klausovštiny: v čele ODS je nutná změna a Topolánek už by si měl
začít ba lit („MF Dnes” 2008, 24.10.); A pro ti Ra t ho vi ne bo ju je jen
pažemi, ale i ostrým slo vem. Našel nový výraz pro totální ne pra v du –
rathovština. Pod le Ma cka to znamená, že se v jedné větě řekne sedm
lží („MF Dnes” 2008, 21.06.).

Se stejným ty pem pojmenování jsem se se t ka la po uze v jed nom ze
slovníků. SN2 uvádí zemanovština  ‘expr. chování, jednání, rétorika
charakteristická pro M. Ze ma na (českého po li ti ka)’.

Jiný význam mají pojmenování podobného ty pu tvořená su fi xem
-ovi na (ka va no vi na, kla u so vi na, paro ub ko vi na). Ta to pojmenování
označují čin, který byl způsoben politickým představitelem a je pro je -
ho chování typický. Např.: Vysloveně negativní zážitek nemám, ale
zlo bi ly mě ka va no vi ny. Te dy tri ky a ti ky mi ni stra Ka va na („Re spekt”
2007, 30.04.); Celá ta kla u so vi na vychází z omy lu, že Unie je nějaký
vnější, cizí sub jekt. Jak dlo u ho potrvá, než se s členstvím vnitřně zto -
tožníme? („Zdravotnické no vi ny” 2008, 8.12.); Ten to nový Pa ro u bek
však také za týden nashromáždil dost starých pa rou b ko vin („MF
Dnes” 2006, 3.07.).

Obě pojmenování (odvozená su fi xem -ina i -ovi na) vzbuzují zá-
porné ko no ta ce, v prvním případě pojmenování označuje negativně
hodnocené vla st no sti po li ti ka, v druhém případě pojmenování vy jad-
řuje negativně hod no ce nou ka u zu či počin po li ti ka. Ten to typ tvoření
je produktivní, slo va se užívají pro vyjádření kri ti ky chování, smýšle-
ní a ka uz politiků.

Názvy s příponou -iza ce (čunkizace, paro ub ki za ce, švejnarizace),
je jichž východiskem jsou vlastní jména politiků, označují  „přeměnu
po li ti ky stra ny, státu, v du chu (kladného tj. demokratického, ne bo zá-
porného, tj. nacionalistického, populistického, autoritativního apod.)
smýšlení, jednání dané politické oso b no sti” (Martincová 2003, s. 22).
Dochází i k mno ha dalším významovým specifikacím dle konkrétní
komunikační si tu a ce a pod le dalších mimojazykových faktorů spo je-
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ných s konkrétní oso bou po li ti ka, od je hož jména je pojmenování
odvozováno. Slovotvorná přípona -iza ce je v současné době poměrně
produktivní. Častá ex pre si vi ta to ho to ty pu pojmenování není způso-
bena slovotvorně, ale kontextově. Depropriální pojmenování pod ob-
ného ty pu jsem ve výkladových slovnících nenašla. Např.: Ane bo to,
jak místo argumentů chtějí spo ry řešit žalo ba mi, pro tože vědí, že so u -
dy bu dou zko u mat všechno jiné než pod sta tu spo ru, a navíc jim to bu de 
trvat tak dlo u ho, že i když se do be rou nějakého výsledku, tak ten už
stejně ni ko ho ne bu de zajímat? Můžeme to mu říkat třeba »čunkizace«
ne bo »paro ub ki za ce« po li ti ky, případně celé společnosti („Lidové no -
vi ny” 2007, 18.05.); Švejnar zepředu, ze za du, horizontálně, vertikál-
ně, zle va, zpra va, za bu kem i před bu kem, v novinách, na in ter ne tu,
v časopisech, v rádiích, v televizích, na univerzitách, v pa r la men tu.
Česko zasáhla velká a plošná švejnarizace („MF Dnes” 2008, 14.01.).

Některá složená pojmenování

Ve l kou sku pi nu mého lexikálního materiálu tvoří také po j me no-
vání vzniklá kompozicí, mnohá z těchto pojmenování ne po važuji za
příliš produktivní, jsou většinou okazionální po va hy, tvořená a užíva-
ná příležitostně (čunkobox, čutopie, čuntejner, dalíkstroj, pavlabém,
špidlobalíček, to po l styl, topolvláda, tlustovláda aj.), zde zmíním jen
ko m po zi ta, která jsou tvořena opakujícími se slovotvornými po stu py.

Jed nou z  tendencí, kte rou jsem ve tvoření ko m po zit za zna me na la,
je časté využití internacionálního su fi xo i du -ga te (čunekgate, paro -
ube k ga te, topolánekgate). Význam to ho to su fi xo i du lze vy ložit ja ko
„velký skandál, aféra s politickými sou vis lo st mi ne bo s politickým
pozadím” (Ja no vec – Ran ge lo va 2005, s. 94). Právě pro to, že daný ko -
m po nent pochází z cizího ja zy ka, význam ta kto tvořených ko m po zit
je ve l mi obecný a proměnlivý. Např.: Vyhlíželo to ja ko poklidná aféra
z první re pu b li ky. Ano, takové by ly i za Msgre. Šrámka. Ostatně,
můžeme říci Gros s ga te ne bo Lan ge r ga te. Ale Čunekgate? Prostě
Čunkova aféra, ve které lítá pár set tisíc ko run, zhrzená sekretářka,
nějaké le sy, bu do vy a pol no sti („MF Dnes” 2007, 5.03.); Jsou dnes jen
dvě pra vdy, Pa rou b ko va: Topolánekgate, a ta druhá: politické od po -

sle chy ne! Za rok byl radikál Pa ro u bek scho pen vytyčit nelítostné
válečné po le, které by rád za plnil mrtvo la mi („MF Dnes” 2006,
30.09.).

Ve slovnících je ten to slovotvorný morfém téměř nezaznamenán,
našla jsem po uze jediné depropriální he s lo (není motivováno jménem
po li ti ka), které využívá ten to morfém (v SN2); Moni ca ga te, Mo ni ka -
ga te ‘milostná aféra W. J. Clin to na (býv. pre zi den ta Spojených států
amerických) se stážistkou Mo ni kou Lewinskou’.

Ten to a některé další internacionální su fi xo i dy a ko m po nen ty jsou
v české slovotvorbě poměrně novým je vem (např.: -stán/-menistán:
čunkistán, havlistán, čunkmenistán; -land: čunkoland, paro u b ko land,
tlu sto land), jednoznačná in ter pre ta ce těchto vznikajících neologizmů
je poměrně složitá a je jich význam se te pr ve po stu pem času vy kry sta -
lizu je. 

V materiálu se objevují také su fi xo i dy starší, které již v mnohých
slovnících figurují, např. ko m po zi ta využívající internacionální su fi -
xo id -is mus/-iz mus (ka va ni s mus, sládkismus, topolánkismus) a -kra -
cie (dalíkokracie). Ta to pojmenování mají různé významy, právě pod -
le motivujícího jména a také pod le konkrétního užití v kon te x tu mo -
hou vyjadřovat názvy politických doktrín, směrů, programů, ideologií 
apod., vše v závislosti na kon te x tu a na dalších mimojazykových fa -
kto rech. Např.: Místo kráglování Ka va na by měli (alespoň někteří)
socialisté vysvětlit – co a kdo v té straně by lo a byl (či je do sud), co ka -
va ni s mus drží a pěstuje („MF Dnes” 2008, 3.03.); Jen lidovecký mi -
nistr Ka lo u sek podpořil svého ko le gu Julínka. Odpůrcům poplatků
ukázal vztyčený prostředníček, což dlužno po važovat za akutní otra vu
servilním topolánkismem („Právo” 2008, 18.12.); Problém je možná
v tom, že tak, jak se Topolánek bojí me dio kra cie, obávají se novináři
(a s ni mi ten nevděčný lid) »dalíkokracie«, te dy vlády zain te re so va-
ných kamarádíčků skrze ovlivnitelné po li ti ky, nikým nevolených
lobbistů a poraděnků („Právo” 2008, 19.11.).

Ve výkladových slovnících jsem se se t ka la hned s několika po j me-
nováními, která využívají su fi xo id -is mus/-iz mus. Opět jsem mu se la
využít převážně he s la motivovaná jmény zahraničních politiků. SSJČ
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uvádí he s la hit le ri z mus ‘německé fašistické hnutí vedené Ad. Hi t le -
rem, německý fašismus; na ci s mus, hitlerovství’; sta li ni z mus 1 ‘so uhrn
negativních jevů v te o rii a pra xi komunistického hnutí spjatých s ob-
dobím ku l tu oso b no sti J. V. Sta li na a odsouzených na XX. sje z du
KSSS a po něm’. 

NASCS uvádí ta to he s la: masa ry ki z mus ‘po lit. dř. označení pro po -
li ti ku a myšlení čes. fi lo zo fa, státníka a pre zi den ta T. G. Ma sa ry ka’;
ca stri z mus ‘po lit. po lit. systém včetně je ho idejí, vládnoucí na Kubě
za F. Ca stra’; hit le ri z mus ‘něm. nacistická ide o lo gie, režim a hnutí
hlásící se k vůdci A. Hi t le ro vi, na ci z mus’; sta li ni s mus ‘po lit. ide o lo -
gie a po lit. systém vedení komunistických stran a států uplatňované
J. V. Sta li nem a je ho následovníky, za ložené na krajní re pre si, na
diktátorském režimu osobní mo ci, na potlačení de mo kra cie a občan-
ských a lidských svo bod stranickým a státním byrokratickým apará-
tem, požívajícím výsad, na direktivním řízení hospodářství a všech
dalších sfér totalitní společnosti’.

Slovníky neologizmů uvádí he s lo kla u si z mus, kla u si s mus ‘politika 
v du chu ekonomických a politických názorů V. Kla u se (českého po li -
ti ka, pre zi den ta)’.

Vztahová ad je kti va označující vla st no sti osob

Vznik vztahových ad je ktiv z proprií není typově tak rozmanitý ja -
ko vznik pojmenování substantivních. Zpra vi d la se využívá dvou
sufixů -ovský (bursíkovský, čunkovský, kuchtovský,  paroubkovský,
švejnarovský, topolánkovský aj.) a v menší míře -ovaný (rathizovaný).

V současné slovotvorné normě ad je kti va na -ovský, tvořená od
vlastních jmen osob, představují ve l mi produktivní slovotvorný typ.
Ad je kti va to ho to ty pu vznikají hojně v žánrových formách pu b li ci -
stického sty lu, a to ne jen v te x tech týkajících se po li ti ky, ale vyskytují
se převážně v te x tech, je jichž tématem je ku l tu ra, umění (kri ti ky, re -
cen ze). Ad je kti va pak vyjadřují styl charakteristický pro daného
umělce (např.: čtvrtníčkovský vtip, formanovský hrdi na, kunderovský
duch, šlitrovský styl, viewegovský film apod.).

Nová ad je kti va s fo r man tem -ovský nabývají především významu
charakteristické vla st no sti po li ti ka. Ten to typ odvozovaných ad je ktiv
bývá označován ja ko ad je kti va vztahově kvalifikační (cha ra kte ri-
zační). „Kvalifikační významy primárně vztahových ad je ktiv jsou od -
ra zem potřeby vyjadřovat různé pragmatické po sto je a hodnocení
a mo hou se pro je vo vat v celé škále kvalifikačnosti; k základním patří
význam po do bno sti a význam charakteristické vla st no sti” (Světlá
2005, s. 113). Např.: V českém prostředí, kdy každá rybička v po li tic-
kém rybníku ze stra chu před rybáři (protivníci, média) všechno tutlá
do posledního okamžiku, je to však dost no vum. Po stižený – ne bo dom- 
něle po stižený – si tím ušetří grossovské a čunkovské blekotání před
ka me ra mi („MF Dnes” 2008, 4.02.); Potíž je v tom, že kuchtovská
opozi ce di spo nu je podivnými harcovníky. Da na Kuchtová je sym pa -
tická dáma, ale její konkrétní představy a kro ky jsou nejasné („Právo”
2008, 2.09.); Zdá se, že podobně ja ko v Ru sku následoval po Jelcinově 
období demokratického cha o su Putinův pořádek, čeká nás pa ro ub-
kovská nor ma li za ce de mo kra cie („Lidové no vi ny” 2008, 20.10.).

SSJČ uvádí vztahové ad je kti vum gottwaldovský 1 ‘vlastní Kl. Got -
twa l do vi, připomínající ho, týkající se ho, jsoucí v je ho du chu’
a NASCS uvádí ad je kti vum hitlerovský ‘jsoucí v něj. sou vi s lo sti s Hi t -
le rem, s hit le ri s mem; nacistický’.

Co se týče ad je ktiv, slovníky neologizmů uvádějí více slo vo t vor-
ných va riant, než na které jsem při ex ce r pci na ra zi la já. Vůbec jsem se
ne se t ka la se slovotvorným su fi xy -ovatý a -ovitý; klausovatý expr.
klausovitý ‘mající vla st no sti, chování V. Kla u se (českého po li ti ka,
pre zi den ta)’. Z adjektivních pojmenování uvádí SN2 klausovský
‘vlastní V. Kla u so vi (českému po li ti ko vi, pre zi den to vi), pro něj
příznačný; jsoucí v je ho stylu’; zemanovský 1 ‘vztahující se k M. Ze -
ma no vi (českému po li ti ko vi), je mu vlastní, pro něj příznačný; jsoucí
v je ho stylu’ a mnohá další. 

Ad ver bia označující charakteristický způsob jednání

Nová příslovce derivovaná od vlastních jmen osob nejčastěji vy u-
žívají su fix -ov sky (čunkovsky, gros so v sky, paro ub ko v sky, ra t ho v sky,
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topolánkovsky). Pod le Martincové (2005) vyjadřují cha ra kte ri stiku na 
základě vnitřního zna ku oso by, po do bnost týkající se vnějšího vzhle -
du, pro je vu ne bo vnitřního zna ku. „Pro ad ver bia se základovým vlast-
ním jménem je charakteristické, že se i dnes pro je vu je již dříve vy po -
zo ro vaná ten den ce po je jich vnitřní sémantické di fe ren cia ci. Vyjadřují 
po do bnost, tj. že chování, vla st no sti určité oso by jsou podobné cha -
rakteristickému chování, vla st no stem oso by v pojmenovacím zákla-
du…, i další významy, ja ko od kaz na výraz, vyjádření užívané, pro ne-
sené da nou oso bou” (Martincová 2005, s. 143).

Tvoření depropriálních adverbií pomocí su fi xu -ov sky je pro duk-
tivní a v pub li ci sti ce četně užívaný jev. Ad ver bia jsou sa ma o sobě
neexpresivní, případné negativní ko no ta ce a ex pre si vi ta jsou kon tex-
tové. Např.: Ro di ny, které mají vážně nemocné děti trpící třeba
astmatickými problémy, by se zatím z Ostra vy asi měly odstěhovat.
Nezní to tro chu »čunkovsky«? („Týden” 2008, 21.04.); Mix gros so v -
sky velkokapitální (ČSSD) a estébácké (KSČM) po li ti ky by byl
devastující („Týden” 2008, 26.05.); Pro je vi lo se to markantně lo ni,
kdy modrá většina prostě »zakázala« Senátu vůbec jen di sku to vat
o reformním (říkejme to mu tak) ba to hu Mir ka Topolánka. Pa vel Bém
re a go val takřka topolánkovsky, de ma go gic ky („Právo” 2008, 18.10.). 
Ve starších slovnících jsou ta to depropriální příslovce uve de na ja ko
součást hnízd motivujících ad je ktiv: v SSJČ sta li no v sky, řidč. sta lin -
sky; NASCS uvádí hit le ro v sky.

Příslovcí vzniklých derivací jsem v SN2 za zna me na la několik: ha -
v lo v sky ‘na způsob V. Ha v la (českého po li ti ka, býv. pre zi den ta), v je ho 
stylu’; klausovitě ‘expr. způsobem připomínajícím V. Kla u se (českého 
po li ti ka, prezidenta)’; kla u so v sky 1. ‘na způsob V. Kla u se (českého
po li ti ka, pre zi den ta), v je ho sty lu’, 2. ‘způsobem charakteristickým
pro V. Kla u se (českého po li ti ka, pre zi den ta)’; špidlovsky ‘způsobem
vlastním V. Špidlovi (českému po li ti ko vi), na způsob V. Špidly’; ze -
ma no v sky ‘na způsob M. Ze ma na (českého po li ti ka), v je ho stylu’.
V mém materiálu se neobjevují depropriální ad ver bia, která by by la
od vo ze na pomocí su fi xu -ovitě; zemanovitě ‘expr. hanl. způsobem
připomínajícím M. Ze ma na (českého po li ti ka)’. 

Druhý typ nových adverbií, která jsem při ex ce r pci sesbírala, vy u-
žívá su fix -ov sku a součástí slovotvorného fo r man tu je ještě izolované 
po (po čunkovsku, po grebeníčkovsku, po gros so v sku, po lu xo v sku, po
ma c ko v sku, po paro ub ko v sku, po topolánkovsku). Ta to způsobová ad -
ver bia významově označují způsob chování, jednání charakteristický
pro daného po li ti ka, či označení dru hu činnosti vykonávané způso-
bem typickým pro daného po li ti ka.  Např.: Noví po li ca j ti to zkoušejí
po grebeníčkovsku: »Žádný te le fon! Žádná cigára! Nesmíš mít no hu
přes no hu!« („MF Dnes” 2007, 17.03.); Tím spíš, že zelení a li do v ci
při jejím sestavování už ukázali, jak po lu xo v sku dokážou maxi ma li -
zo vat své nepatrné volební zi sky („MF Dnes” 2007, 10.01.); Moderní
muž pražský radní Mi lan Ri ch ter spo lu s kráskou Taťánou
Kuchařovou by li dle svého úsudku uraženi po rno ko mi ksem, a tak na
sto le leží mi lion za hla vu au to ra, jenž bu de zřejmě veřejně zmrskán
ane bo alespoň po ma c ko v sku vypohlavkován za uši („Lidové no vi ny” 
2008, 1.08.).

Uvedený slovotvorný typ po važuji za vy so ce produktivní, ome ze-
ně se ob je vu je také v SN2; po kla u so v sku ‘způsobem cha ra kte ri stic-
kým pro V. Kla u se (českého po li ti ka, pre zi den ta)’; po ha v lo v sku
‘způsobem charakteristickým pro V. Ha v la (českého po li ti ka, býv.
pre zi den ta)’. 

Zvýšené užívání prefixů

Ve získaném materiálu jsou hojně za sto u pe ny též prefigované
lexikální jed no t ky.  Většina případů prefigovaných pojmenování vzni -
kla na základě slovotvorného po stu pu prefixačně-sufixálního. Jde
především o ad je kti va, v menší míře o sub stan ti va.

U prefigovaných pojmenování je možná též mo ti va ce již existují-
cím slo vem, např. ad je kti vem, a vznik nového pojmenování pak
probíhá po uze prefixačně (rathovský  prorathovský, jandákovský 
protijandákovský), ale vzhle dem k sémantice potenciálně mo ti vu-
jícího ad je kti va se ta to mo ti va ce  nejeví ja ko pravděpodobná, pro to se
přikláním k názoru, že jde o ad je kti va vzniklá prefixačně-sufixačním
po stu pem; v následujících odstavcích zmiňuji po uze pre fi xy, které se
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na vzni ku jed no tek podílejí, pro tože sufixům jsem se věnovala již
výše.

Nejpočetnější část zkoumaného materiálu tvoří lexikální jed no t ky
přináležející k adjektivům, v nichž se vyskytují domácí pre xi fy: pro-
vyjadřující sym pa ti za ci, pod po ru (probursíkovský, pročunkovský,
prokuchtovský, prorathovský), pro ti- vyjadřující zaměřenost pro ti
něčemu a je ho synonymní internacionální pre fix an ti- (protibursíkov-
ský, protičunkovský, protigrossovský, protijandákovský, protijulínkov- 
ský, protikalouskovský, protiparoubkovský), dále před- vyjadřující
význam ‘období předcházející něčemu’ (předjandákovský, předpa-
roubkovský, předrathovský), po- vyjadřující následnost a je ho sy no-
nymní internacionální pre fix post- (počunkovský, poluxovský, po pa -
roubkovský, pozemanovský;  postkalousovský, postparoubkovský,
postrathovský). Např.: V záchvatu dušnosti vy hla di la probursíkovská
republiková ra da SZ z čela kandidátky veškeré sto py po frakcionářích. 
Ale kyslík do správných plic to nena pum po va lo („Právo” 2009, 6.03.);
Na de mon stra ci lékařů a zdravotních se ster létala vzdu chem silná slo -
va. A kdy by se jí zúčastnil mi nistr zdravotnictví Tomáš Julínek, létala
by možná i vajíčka. Nálada by la »protijulínkovská« („MF Dnes”
2008, 4.12.); Rozvrácené veřejné fi nan ce a stále rostoucí státní dluh
jsou dalším politickým omy lem ČSSD, v to m to případě už z před-
paroubkovské éry („MF Dnes” 2006, 16.10.); KDU-ČSL dále třepí
svo ji po lu xov skou iden ti tu na provinciální čunkovskou přímočarost,
na kalouskovský pra gma ti s mus v peřejích glo ba li za ce a na vak kon-
zervativních zaklínadel – výsledkem je ztenčená věrnost voličů do po -
sud nejvěrnějších („Právo” 2007, 17.04.); Vždyť právě Čunek měl
sehrát ro li postkalouskovského mesiáše, neokoukaného zachránce –
a jak do padl! („Eko nom” 2008, 13.03.).

Z domácích prefixů, které vyjadřují ne ga ci, jsou užity pre fi xy bez-
(bezdalíkovský) a ne- (netopolánkovský), určitý typ ne ga ce vyjadřuje
také vy so ce produktivní internacionální pre fix an ti- (antikasalovský,
antiparoubkovský, antirathovský, antitopolánkovský). Např.: Opra v -
du se schy lu je k začátku Topolánkovy nové, »bezdalíkovské« éry? Zdá
se, že to ne bu de tak horké („MF Dnes” 2006, 9.11.); Do takové vlády

by ne v sto u pil žádný stranický šéf, aby se před „řádnými” vo l ba mi
neko mpro mi to val. Odborníky do ní by však vybírala ČSSD,
netopolánkovská část ODS a pre zi dent („Eu ro” 2009, 5.01.); Vteřinu
po vyhlášení začala v antiparoubkovském křídle do dnes neuzavřená
de ba ta, je st li je lépe po sta vit protikandidáta hned, ne bo spoléhat na
pravděpodobnou ne p la t nost vo leb a opa ko va nou vo l bu přímo na sje z -
du („Re flex” 2008, 7.02.). Stejně ja ko ad je kti va vznikají také některá
depropriální prefigovaná ad ver bia (anti parou bko v sky, netopolán-
kovsky, pročunkovsky, pro rat ho v sky, proti parou bko v sky).

Další ne ma lou sku pi nu neologických pojmenování tvoří pre fi go-
vaná sub stan ti va. Využívá se v nich domácích prefixů ne- (ne ra t ho -
vec), pro ti- (proti kalo u sko vec, proti parou b ko vec), z internacionálních 
prefixů jsem za zna me na la po uze an ti- (anti paro ub ko vec, an ti to po-
lánkovec). U ta kto tvořených pojmenování může jít o dvojí mo ti va ci.
Sub stan ti va můžeme po važovat za motivovaná již existujícím ne bo
potenciálním neo lo gi z mem (ka lo u sko vec   proti kalo u sko vec), záro-
veň ale můžeme procentuálně chápat ty to případy ja ko prefixač-
ně-sufixální jed no t ky utvořené modelovým tvořením přímo od jména
po li ti ka (Kalo use k    pro tika lo uskovec).

Ve velkých výkladových slovnících jsem se s prefigovanými
depropriálními pojmenováními téměř ne se t ka la, po uze v SSJČ jsem
na ra zi la na he s lo protihitlerovský ‘bojující pro ti Hi t le ro vi, pro ti
nacistickému Německu’. 

Ve slovnících neologizmů jsem na le z la téměř všechny výše uve-
dené pre fi xy6; an ti-: antizemanovský ‘namířený pro ti M. Ze ma no vi
(českému po li ti ko vi), pro ti je ho politickým stoupencům; jsoucí pro ti
němu, nim’; anti kla u so vec ‘kdo po li ti c ky i ji nak nesouhlasí s názory,
činností V. Kla u se (českého po li ti ka, pre zi den ta), s je ho sto u pen ci’;
anti klau so v sky ‘nepřátelsky vůči V. Kla u so vi (českému po li ti ko vi,
pre zi den to vi), vůči po li ti ce jím zastávané’; antiklausovský ‘namířený

6 Z úsporných důvodů neuvádím všechna prefigovaná depropriální pojmenování, 
která slovníky neologizmů uvádějí, většina z nich je zaznamenána v textu Z. Opav-
ské (2003).
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pro ti V. Kla u so vi (českému po li ti ko vi, pre zi den to vi), pro ti je ho
politickým stoupencům, jsoucí pro ti němu, nim’; ne-: ne kla u so vec
‘kdo není sto u pen cem, přívržen cem V. Kla u se (českého po li ti ka, pre -
zi den ta)’; ne klau so v sky ‘způsobem, který není charakteristický pro
V. Kla u se (českého po li ti ka, pre zi den ta)’; post-: posthavlovský ‘násle- 
dující po ukončení úřadování V. Ha v la ve fun kci pre zi den ta; existující
po to m to období’; pro-:  pro hav lo v sky ‘v so u hla su s V. Ha v lem (čes-
kým po li ti kem, býv. pre zi den tem), s příklonem k němu, v je ho pro-
spěch’; prohavlovský ‘jsoucí na straně V. Ha v la (českého po li ti ka,
býv. pre zi den ta), podporující ho’; pro ti-: protihavlovský ‘nepřátelský
vůči V. Ha v lo vi (českému po li ti ko vi, býv. pre zi den to vi), vůči po li ti ce
jím zastávané’; před-: předklausovský ‘existující před působením
V. Kla u se (českého po li ti ka) ve vládních, stranických funkcích’; po-:
poklausovský ‘následující po působení V. Kla u se (českého po li ti ka) ve 
vládních, stranických funkcích’ aj.

Nová slovesná pojmenování

Depropriální slo ve sa jsou ve srovnání s pojmenováními přinále-
žejícími k substantivům, adjektivům a adverbiím v novém le xi ku za -
sto u pe na nejméně, jsou okazionální po va hy a je jich tvoření je spíš
výjimečné. Ne l ze téměř vy s le do vat žádnou společnou ten den ci pro
depropriální tvoření slo ves. Ze svého excerpovaného materiálu  te dy
uvádím jen několik příkladů. 

Slo ve sa obsahující kmenotvorný fo r mant -ova- často vystupují ve
významu cho vat se ja ko no si tel to ho jména (čunkovat, pa rou b ko vat,
švejnarizovat). Např.: Slo vo čunkovat má šanci zařadit se po bok
starého po j mu švejkovat. V průzkumech veřejného mínění se Čunkova
oblíbenost rovná velké neoblíbenosti („Právo” 2009, 28.02.); Jsem asi
jediný, kdo mu do očí říká nepříjemnosti. Na pro sto klidně. Já mám své 
názory a své stáří a mě nemůže vzrušit nějaká závislost. Když člověk
furt pa rou b ku je... To bych vy pa dal ja ko blbeček („Lidové no vi ny”
2006, 1.07.); To, že se Jan Švejnar a je ho tým roz ho d li Česko před
únorovou vo l bou pre zi den ta švejnarizovat, však nepřekvapuje („MF
Dnes” 2008, 14.01.).

Slo ve sa, je jichž infinitivní kmenotvorný fo r mant tvoří -i- ne bo -ě-,
jsou zpra vi d la také prefigovaná. Je jich tvoření je netypické, spíše
příležitostné, význam je vždy specifický, úzce vázaný na jméno
konkrétního po li ti ka. Je li kož jsou slovotvorné pro ce sy v těchto pří-
padech ojedinělé, ne bu du se na to m to místě zabývat každým význa-
mem zvlášť (vydalíkovat, vy t lu stit se, zbursíkovatět, zgrossovatět,
zpa roub ki zo vat aj.). Např.: Mi rek Topolánek: Jsou věci, které musíte
buď vy de le to vat, ne bo vydalíkovat… („Re flex” 2008, 22.12.); Tlustý
na se be zo u fa le potřebuje upo zo r nit, vy t lu stit se, dokázat, že je pro
ODS nezbytný, že ho nenahradí ani li do vec Ka lo u sek, je muž
Topolánek pu stil klíčové mini ste r st vo financí („Týden” 2008, 5.05.);
Zejména pro to, že vy stu po val nedůvěryhodně. Takzvaně zgrossovatěl.
Je ho návrat je po uze ali bi pro další avantýry dalších politiků („MF
Dnes” 2008, 17.12.).

Velké výkladové slovníky (SSJČ, NASCS) depropriální slo ve sa
neuvádějí, ve slovnících neologizmů je zařazeno po uze několik
slovesných pojmenování; kla u so vat ‘expr. počínat si (v po li ti ce) ja ko
V. Kla us (český po li tik, pre zi dent)’; klausovatět ‘expr. cho vat se
podobně ja ko V. Kla us (český po li tik, pre zi dent); nabývat vlastností
V. Kla u se’; ze ma no vat ‘expr. počínat si (v po li ti ce) ja ko M. Ze man
(český po li tik)’.

Okazionální (nepravidelné) tvoření

V publicistických te x tech analytického žánru se ve l mi často
objevují nepravidelně tvořená depropriální pojmenování, která autoři
využívají ja ko aktualizační prvky. Jedná se většinou o pojmenování
okazionálního cha ra kte ru. Ta to pojmenování se vyskytují ojediněle,
mno h dy vznikají netypickými slovotvornými pro ce sy. Jen některé ty -
py se objevují opakovaně, což vždy souvisí s mimojazykovými fa kto -
ry (vzniklá aféra, skandál, blížící se vo l by apod.). Například slo va
ma cka, mackovačka se vztahují k události, kdy Mi ro s lav Ma cek dal na 
veřejnosti fa c ku Da vi du Ra t ho vi. Ta to slo va, vzniklá netypickým
slovotvorným pro ce sem, me cha ni c ky napodobují již existující slo vo
(fa cka – ma cka, fackovačka – mackovačka), právě v tom spočívá
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výrazná ex pre si vi ta těchto slov a také jistá komičnost. Např.: Je st li vy -
hra je Ma cek, bu de to pikantní, pro tože v době veřejné »mackovačky«, 
jíž údajně bránil čest své manžel ky (o které Da vid Rath řekl, že si ji
vzal pro peníze), už de set měsíců žil se svou mla dou přítelkyní („Pátek
Lidových no vin” 2007, 6.11.); Namítli by ste, že první vteřiny mediální 
slávy přinesla česku »ma cka« – te dy fa cka Mi ro s la va Ma cka Da vi du
Ra t ho vi. Dlužno říci, že ma cka by la si ce první, ale nesplňuje kritéria
fenoménu („E15” 2007, 27.05.).

Snad nejvýraznější počet nových okazionálních depropriálních
pojmenování se dnes pojí se jménem Jiřího Čunka7, je hož jméno
provází velké množství politických, mediálních a bulvárních ka uz.
Významy lexikálních jed no tek motivovaných jménem Čunek jsou
pak ve l mi specifické, vztahují se vždy ke způsobu chování
charakteristickému pro Jiřího Čunka.

Ten den ce tvoření pojmenování motivovaných jménem Jiřího
Čunka je v pub li ci sti ce za poslední dva ro ky opra v du výrazná, což
dokládá také článek Z té po ku ty jsem se vyčunkoval otištěný v „Li-
dových novinách”: Češtinu šéf lidovců obo ha til o řadu slov, která mají 
základ ve slo ve se čunkovat, jež volně přeloženo znamená – vylhávat
se. Obdobný význam mají i slo ve sa vyčunkovat či očunkovat. Všechny 
ty to výrazy vzdávají hold Čunkově scho p no sti za každou ce nu přežít.
Význam slo va načunkovat na opak vychází z jiné vla st no sti, kte rou lid
šéfovi lidovců přičítá. »Načunkovat ke dvo um me ga. Kdo ho práskne,
to mu běda«, zpívá sku pi na Gi p sy.cz. Překlad je tu zřejmý – nakrást.
»Načunkovat« ale může zna me nat i poctivě zbo ha t no ut. Dokládá to
di sku se na internetové aukční síni Au kro. »Moc jsem pra co val, to jsem 
si určitě pěkně načunkoval k výplatě,« po chlu bil se tu před měsícem
kdo si s ni c kem Cin ca… (Drchal – Tuček 2008, s. 4).  Ve stejném člán-
ku byl také publikován tzv. čunko-český slovník, který s pa tr nou nad-
sázkou přibližuje významy některých pojmenování motivovaných
jménem Čunek: čunkovat – vy kru co vat se, vylhávat se, načunkovat –

nakrást, vydělat, začunkovat se – zapírat se, hrát mrtvého bro u ka,
čunkovné – sociální dávky, Čunkistán – beznadějně zkorumpovaný
(státní) systém, čuntejner, čunkobox – obytný kon te j ner či buňka.

Do jisté míry po važuji za netypické také tvoření pojmenování
označující názvy poplatků (cikrtné, cikrtovné, čunkovné, julínkovné).
Slovotvorný su fix -ovné/-né je pro tvoření názvů poplatků obvyklý,
za neobvyklý jev po važuji mo ti va ci pro priem (Černá 2006 – s od ka -
zem na Kondrová 1967, s. 672–677 a PMČ – uvádí dělení názvů
dávek a poplatků pod le odvozovacího základu na de ver ba ti va a deno -
mi na ti va, ovšem z motivujících jmen uvádí po uze ape la ti va, o možno -
sti odvození od proprií se nezmiňuje). Např.: Byť se sko ro žádná
občanská neposlušnost s neplacením »cikrtného« nero zpo u ta la, na
tu ze m sko je až příliš, že k ní řada politiků, umělců, akademiků
i prostých občanů, a také Svaz pacientů, vy z va li („Právo” 2008, 2.04.); 
Pa cien ti si teď návštěvy lépe organizují a lékaři mají víc času pro brat
s ni mi léčbu. Samé kla dy, jásot a smích, a pro to kri ti zo vat cikrtovné je
čirý po pu li s mus („Právo” 2008, 28.04.); Do klu bu, Alfréde. Po cestě
se zastavíme na sociálce pro čunkovný („MF Dnes” 2007, 3.11.).

Závěrem

Depropriální tvoření nových slov je v českém ja zy ce častý a pro-
duktivní jev, je hož analýzou lze re fle kto vat aktuální po hy by jak ve
slovní zásobě, tak po tažmo i na politické scéně. Za přínosný pro stu -
dium le xi ka však po važuji svůj výzkum především v ob la sti slo vo t -
vor by. Podařilo se mi za zna me nat pro du kti vi tu některých slo vo t vor-
ných typů, upo zo r nit na zvýšené užívání pre fi xa ce a na módní užívání
internacionálních prefixů. Je nutné říci, že většinu pojmenování
v analyzovaném materiálu jsem hod no ti la ja ko okazionální, což so u-
visí jed nak s ry chle a neustále se proměňující po li tic kou scénou a jed -
nak s funkcí těchto pojmenování ja ko aktualizačních prvků především 
v analytických žánrech publicistických textů.

Son dou do výkladových slovníků vyšlo na je vo, že depropriální
pojmenování se vyskytují jak ve velkých normativních slovnících
(SSJČ, NASCS), tak ve slovnících neologizmů (SN1, SN2), rozdílný

7 Tato slova jsou všechna okazionální a téměř se nesetkáme s tak bohatým
slovotvorným hnízdem u jiných motivantů (tedy u jiných jmen politiků).
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je po uze výběr a četnost heslového materiálu (což samozřejmě souvisí 
s cha ra kte rem slovníků a s do bou je jich vzni ku). 

Na závěr bych chtěla připomenout je den z poznatků, který se vy je -
vil při ko m pa ra ci mého a slovníkového materiálu, a to je ab sen ce
přechýlených pojmenování, jež by měla vy loženě pozitivní ko no ta ce.
Dále se při analýze nových pojmenování z hle di ska ex pre si vi ty vět-
šina slovotvorných typů je vi la ja ko neexpresivní, avšak z kontextů by -
ly v drtivé většině případů patrné negativní ko no ta ce spojené s lexé-
mem. Ten to po zna tek přisuzuji to mu, že je v současné době společnost 
vůči politikům veřejně ve l mi kritická až opovrhující, což se te dy pro -
je vu je i v novotvoření slov.
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Sum ma ry

The author focuses on the de scri p tion of neo lo gisms war ran ted by proper names,
fun c tio ning as de pro prial words or ex pres sions. On this basis she tries to prove that
de pro prial way of cre a ting new words in the Czech lan gu a ge is a very pro du c ti ve and
fre qu ent de ri va tio nal process. The analyzed ma te rial comes from eve ry day ne wspa -
pers and co m pri se neo lo gisms created from the proper names of po li ti cians. The
author also tries to follow what happens with them in the field of lan gu a ge and how
they spread in the lexical store of the Czech lan gu a ge.

The author divides the material into thematic groups, in which she di stin gui s hes
formal subgroups (nouns, ad je c ti ves, adverbs). She pays attention to the increased use 
of prefixes and the cre a ti vi ty of those who invent neo lo gisms (verb fo r ma tions
improper from the point of view of word formation rules), which she believes are the
general ten den cies in the de ve lo p ment of modern Czech.
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Jo an na KOR BUT

Ra ci bórz

Od ar bo ri sty do zor bo na u ta – 
 no mi na agen tis i no mi na at tri bu ti va (per so na lia)

w naj no wszej cze sz czy ź nie

Neo lo gi z my sta no wią nie odłączną część sy ste mu ję zy ko we go. Są
jed nym z pod sta wo wych spo so bów po sze rza nia za so bu le ksy kal ne go
ję zy ka, czę sto two rzo ne z ko nie cz no ści na zwa nia no wych po jęć, zja -
wisk, przed mio tów, re a liów, ale nie jed no krot nie od noszące się rów -
nież do obie któw już ist niejących. Ró ż no ra kie ga tun ki wy po wie dzi
do sta r czają wie lu neo lo gi z mów i oka zjo nali z mów, „re a gując“ w ten
spo sób na zmie niające się re a lia społecz ne.

Ni nie j szy re fe rat opie ra się na ma te ria le le ksy ka l nym za czer p nię -
tym ze słow ni ków Nová slo va v češtině I (Martincová 1998), Nová
slo va v češtině II (Ma r tin cová 2004), przykłady użyć po szcze gó l nych
le kse mów za czer p nię to z Cze skie go Ko r pu su Na rodowe go (Český
národní ko r pus; www.ucnk.ff.cuni.cz) oraz z cze skiej pra sy. Sto sując
kry te rium se man ty cz ne z ww. źró deł leksy kogra fi cz nych wy eks cer -
powa no gru pę rze czo w ni ków, oz na czających na zwy wy ko na w ców
czyn no ści, wy ko na w ców za wo dów, no si cie li cech, działaczy, człon -
ków or ga ni za cji. 

Wśród ana li zo wa nych neo lo gi z mów wy od rę b nić mo ż na ki l ka
pod ty pów: wy ra zy obce z za cho waną ory gi nalną pi so w nią, wy ra zy
obce zaad ap to wa ne słowo twó r czo na grun cie cze skim, hy bry dy –
czy li wy ra zy, w skład któ rych wchodzą ele men ty z ró ż nych ję zy ków,
słowa two rzo ne z ro dzi mych (cze skich) ele men tów słowo twó r czych,
de ry wa ty od ist niejących w cze sz czy ź nie le kse mów; wy ra zy pro ste
i wy ra zy złożo ne.

Jak po ka zała ana li za ze bra ne go ma te riału, spo ra część ba da nych
le kse mów to za po ży cze nia z ję zy ka an gie l skie go. Posługi wa nie się

an gli cyz ma mi (zwłasz cza w ich ory gi na l nej fo r mie) jest bar dzo atra -
kcy j ne i po pu la r ne, w po wszech nym od czu ciu świa d czy bo wiem o
profe sjona li z mie, ko m pe ten cji za wo do wej, a jed no cze ś nie pod wy -
ższa ran gę społeczną mówiącego. W eks ce r po wanym ma te ria le le ksy -
ka l nym wy ra zy obce, któ re za cho wały swoją pie r wotną, an gielską pi -
so w nię (tzw. slo va a slovní spojení citátová), sta no wią sporą gru pę,
acz ko l wiek trze ba za zna czyć, iż nie któ re z nich wy ka zują wy raźną
ten den cję do sub sty tu cji, stąd wa ha nia w ob rę bie pi so w ni i po ja -
wiające się nie kie dy zcze sz czo ne wa rian ty. Wię kszość z wyżej
wymie nio nych za po ży czeń wy ka zu je na grun cie cze skim dużą akty w -
ność mo r fo lo giczną, co po twier dzają za mie sz czo ne po ni żej przykłady 
uży cia. Oto wy bra ne przykłady:

ba by sit ter/ba by - sit ter [be j bi sitr, be j bi si ter] (acz ko l wiek tu pojawia się –
częściej w przykładach – również ad ap to wa ny słowo twó r czo wariant ba -
by sit ter ka) = paní na hlídání, chůva, opa tro va tel dětí – Ahoj, ty jsi náš
novej ba by sit ter?; O Vašeho po to m ka se postará naše zkušená ba by sit ter -
ka. W języku polskim nie wy stę pu je wariant ba by sit ter, tylko w tekstach
an glo języ cz nych lub w nazwach firm, pojawia się wariant ba by sit ter ka;

bac k pa c ker [bekpekr] = batůžkář – Po ranní návštěvě to a le ty (tureckého
záchodu) jsme na nádraží potkali další dva bac kpa c ke ry, tentokrát ze
Srbska;

biker [bajkr, -ker] (w użyciu częściej wy stę pu je żeńskie bikerka) – ‘kolarz’ –
pol. biker; Hostem šedesátého třetího dílu pořadu RIDE ZONE byl
nejznámější český biker Michal Maroši; Vítězstvím vsto u pi la do nové
sezóny česká bikerka Tereza Huříková;

freeter [frítr] ‘osoba nie mająca stałej pracy, za tru d nio na na tym cza so wym
kontrakcie’ – Japonští freeteři přežívají díky nestálým pracovním
příležitostem;

fun dra i ser [fan drejzr] ‘specjalista od zdo by wa nia funduszy’ – Nezisková or -
ga ni za ce hledá fun dra i se ra, který by jí pomohl sehnat finance na její akti -
vi ty;

ga m b ler ‘patologický hráč’ – pol. ha zar dzi sta; Podle sta ti sti ky se každý čvrtý 
ga m b ler dostane do si tu a ce, kdy už neví, z čeho za pla tit všem dlužníkům; 

healer [híler] – pol. uz dro wi ciel (za zwy czaj ko rzy sta z nie tra dycy j nych
metod, np. le cze nie bioprądami itp.); Healer si neumývá ruce ani před
operaci, ani po; 
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he a d hun ter [he d hantr] (kalka lovec hlav) – pol. he a d hun ter (łowca głów);
každý he a d hun ter si své metody lovu úzskostlivě chrání;

he ro i no man = he ro i ni sta (żeńskie hero i no man ka) – Během abstinenčního
syn dro mu he ro i no man málo spí, časté jsou noční můry;

ho me less [ho u m les] = bez do mo vec (ale również ad ap to wa ne houmlesák,
houmlesáčka) – pol. bez do m ny; Vrátil se i k osudům veselých ho me less s
kalifornského pobřeží; Cestou do místnosti s označením i jsem byl
svědkem jak po li cajt důrazně na po me nul houmlesáka, který se tu pokusil
žebrat; 

ide a ma ker [ide a mejkr] (por. czes. nápadář) ‘pracownik zajmujący się wy -
my śla niem i opra co wy wa niem pomysłów re kla mujących produkt, usługę 
itp.’ – Působil jsem kdysi jako výtvarník a ide a ma ker při stavbě malé
zoologické zahrady na Kanárských ostro vech;

insider [insajdr] ‘dobrze poin for mo wa ny człowiek’ – pol. źródło, in fo r ma -
tor; podle svědectví hodnověrného in si de ra z Bruselu se ukazuje, že
obušky pro lynčování komisařů by měly aspoň chvílku zůstat v pytli, než
se ukáže, jak to do opra v dy bylo; 

kouč/coach [kouč] = trenér – pol. trener/coach; Zkušený kouč se vzdal své
funkce poté, co jeho tým během týdne utrpěl dvě vysoké porážky s Ajaxem
a Prešovem; jsem ... coachem reprezentačního juniorského týmu chlapců
a coachem mistrovského juniorského dívčího týmu;

lucky looser [laki lúzr] ‘szczęśliwy przegrany’ – pol. lucky looser; Důležité
bylo, že jsem po sto u pil jako lucky looser do druhého kola;

pla y ma te [ple j mejt] (ale również pla y ma t ka) ‘modelka Pla y bo ya; dzie w czy -
na wy stę pująca na okładkach cza so pism erotycznych’ – pol. pla y ma te;
Jak se žije české pla y ma te Petře Tůmové? Proč se nestala top mo del kou a
jak na její odvážné fo to gra fie re a go va la její maminka?

re sel ler = pro de jce, obchodník, di stri bu tor, dealer – Pokud projevíte zájem
stát se našim de ale rem (re sel le rem), obraťte se na pracovníky
obchodního oddělení, kteří Vám zašlou návrh Smlouvy;

sa le s man – [se j l z men] = obchodník, ob chod ni ce, prodavač, obchodní
cestující, obchodní zástupce – poradenská firma nabízí zajímavou práci
pro ženu jako tele fon pro mo ter a sa le s man;

spammer [spemr] ‘osoba rozsyłająca nie chcia ne lub nie po trze b ne wia do mo -
ści ele ktro ni cz ne’ – pol. spammer; Rozeslání spamu v drtivé většině
případů spam me ra téměř nic nestojí;

street worker/stre e twor ker [strítr verkr] – pol. stre e twor ker/-ka; stre e twor -
ker je sociálním pracovníkem, jehož „kanceláří” je přirozené prostředí
klientů – ulice, parky, kluby;

swi t cher [swičr]/zapper [zapr] = přepínač programů ‘ktoś często zmienia-
jący kanały TV przy pomocy pilota’ – Swi t cher pak sleduje jednotlivé
pro gra my ne déle než 2 minuty;

trucker [traker] – pol. trucker (rzadko); Řidič kamionu, který žije svou prací
se obecně nazývá trucker. Trucker, který svou práci žije, se snaží jezdit
bezpečně;

webdesignér/web designér [we bdy za j ner] ‘osoba zajmująca się pro je kto wa -
niem, ko do wa niem, szatą graficzną oraz aktu a li zacją witryny in ter ne to-
wej’ – pol. we bde si g ner (pro je ktant stron); Byl takhle jednou jeden
talentovaný we bde si g ner a ten, spolu s kamarádem udělal web jednomu
gymnáziu; Zlínský spolek přátel trolejbusové dopravy hledá webdesig-
néra pro jednorázovou zakázku;

yuppie [japí] (skrót ang. young urban pro fes sio nal) – pol. yuppie / (pog.) ja -
pi szon ‘młody rzutki bi z ne s men, przed sta wi ciel wo l ne go zawodu w wiel- 
kim mieście’ – Michael Norrel je domyšlivý yuppie s vysokým kontem
v bance.

Wa r to pod kre ślić, że ana li zo wa ne po wy żej an gli cy z my cha rak-
tery zują się różną fre k wencją. Nie któ re z nich, jak np. fron t man,
kouč/co ach po ja wiają się w ję zy ku cze skim (pi sa nym, mó wio nym)
dość czę sto, inne zaś, np. fun dra i ser, re sel ler dość spo ra dy cz nie.

W ba da nym ma te ria le ist nie je spo ra gru pa an gli cy z mów ad ap to -
wa nych słowo twó r czo za po mocą cze skich su fi ksów: ba by sit ter ka
(ang. ba by - sit ter), beach volej ba li sta (ang. be ach vo le y ball), best sel le -
ri sta/best se le ri stka (ang. be st sel ler), ce le bri ta (ang. ce le bri ty), fre e -
sty li sta (ang. fre e sty le), hardwerář (ang. har d wa re), houmlesák (ang.
ho me less), internetář/in ter ne ti sta (ang. in ter net), kitesurfař/kite su r fi -
sta (ang. ki te su r fer), know - ho wi sta (ang. kno w - how), of fro adař, of fro -
a di sta (ang. of f - ro ad), píár (ang. PR), pi na p ka (ang. pin -u p - girl),
snowboardař/snowboarďák/ snow bo ar di sta (ang. sno w bo ar der, sno -
w bo ard), snowbo ardcrossař (ang. sno w bo ard cros ser, sno w bo ard
cross), stre eta r ti sta (ang. stre et ar tist, stre et art), streetař (ang. stre et
‘jazda na de sko ro l ce po uli cy, z wy ko rzy sta niem na tu ra l nych
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przeszkód’), stre et bal li sta (ang. stre e t bal ler, stre e t ball ‘odmiana ko -
szy ków ki, w którą gra się naj czę ściej na as fa l cie, bru ku, kostce’), mo -
de l ka/ top mo de l ka (ang. mo del), win do wi sta (ang. Win dows), wor ko -
holička (ang. wor ko ho lic). Od wię kszo ści z wy mie nio wych rze czo w -
ni ków two rzo ne sa jména přechylená (o czym za chwi lę).

Nie jed no krot nie zda rza się, iż ten sam wy raz obcy jest ad ap to wa ny 
słowo twó r czo za po mocą ró ż nych su fi ksów, czy cząstek słowo twó r -
czych, np. harleyák/harleják/harleyář/harlejář/ har le y i sta/ha r le ji sta,
ke l to fil/ke l to man/ke l to ma niak/ke l to mil/ke l to mi lec, kitesurfař/kite su r -
fi sta, snowboardař/sno w bo arďák/snowbo ar di sta, skysurfař/sky su r fi -
sta/sky su r fer. Po dobną sy tu a cję zaob se r wo wać mo że my w przy pa d ku
nazw two rzo nych od ro dzi mych pod staw słowo twó r czych, bądź od
fun kcjo nujących już w ję zy ku cze skim za po ży czeń, np. depkař/de pre- 
sář/de pre si sta, esemeskáč/esemeskář/ese me skovač/esemesovník, ki-
nař/kino fil, mobilák/mobilář/mo bi lo fil/ mo bi lo man/mo bi lo ma niak.

Na zwy osób oz na czające miłoś ni ków cze goś, fa nów, czę sto two -
rzo ne są rów no cze ś nie za po mocą cząstek -man, -mil, -mi lec, -fan, -fil, 
np. čajofil/čajomil/ /čajomilec, fi l mo mil/fi l mo mi lec/ filmomilovník/fi l -
mo mol/filmovník/fi l možrout, ke l to fil/ke l to man/ke l to ma niak/ke l to mil/
keltomi lec, ki no fil/ki no man/ki no ma niak, mobi lo fil/mo bi lo man, nedvě- 
dofil/nedvědomilec, te ch no man, te ch no ma niak, techno mil.

Ponad prze ciętną pro du ktyw no ścią wy ka zują się na stę pujące czą-
stki i afi ksy: agro- (np. agroobchodník, agro pod ni ka tel, agro pro du -
cent,), anti- (np. an tičtenář, an ti de mon strant, an tie ko log), auto- (np.
au to de aler, au to ma niak, au to mi lec), bio- (np. biorolník, bio te ro ri sta),
eko- (np. eko mi nistr, eko fe mi ni sta, eko te ro ri stka), ex- (np. exkouč,
exlídr/ex le a der, ex ma nažer), euro- (np. euroobčan, euro pe si mi sta,
euro po s la nec), ky ber- (np. ky ber de te ktiv, kyberzloděj), na rko- (np. na -
rko de a ler, narkokurýr, narkomafián), para- (np. paradivadelník, pa -
ramedík), po r no- (np. pornohvězda, po rno log), pro ti- (np. pro tie v ro -
pan, pro ti glo bali sta), pse u do- (np. pseu do e ko nom, pseudoochránce),
sex- (np. se xi sta, se x pe r tka), spo lu- (np. spolulídr/spo lu le a der, spo lu-
potápěč), su per- (np. superstřelec, su per sva lo vec), šéf- (np. šéfkomu-
nista, šéfmanažer, šéfporadkyně), také-/taky- (np. takémanažer/ta ky -

ma nažer, takénovinář/ takynovinář), te ch no- (np. te ch no mil, tech -
noop ti mi sta), tele- (np. te le ma niak, telepracovník), -mil (np. blondý-
nomil, čajomil, fi l mo mil), -mi lec (np. au to mi lec, čajomilec ke l to mi -
lec,), -man (np. ki no man, e- ma i lo man), -ma niak (np. ki no ma niak, mo -
bi lo ma niak). Roz po wszech nie nie się kon stru kcji słowotwó r czych
z wy ko rzy staniem ww. ele men tów, kon stru kcji czę sto two rzo nych
nie mal me cha ni cz nie, może w re zu l ta cie pro wa dzić do isto t nych
zmian w całym sy ste mie słowo twó r czym ję zy ka cze skie go. Neo lo gi z -
my z przed ro stkiem bio-, eu ro-, eko-, pa ra-, itp. są nie zwy kle eko no -
mi cz ne, po wo dują, że in fo r ma cja nie wy ma ga do pre cyzo wa nia, dla te -
go są tak chę t nie sto so wa ne przez użyt ko w ni ków ję zy ka.

Wśród zgro ma dzo nych wy ra zów nie brak de ry wa tów od cze skich
(ro dzi mych) le kse mów, np. botičkář, batůžkář/baťůžkář, bědovač,
béčkař, da va j ka, depkař, mluvič, véčkař. Wię kszość z ba da nych rze -
czo w ni ków po wsta je w wy ni ku do da nia do rdze nia ty po wych cze -
skich su fi ksów, za po mocą któ rych two rzo ne są no mi na agen tis czy
no mi na at tri bu ti va, np. -ak, -ak, ař, -ář, -ik, -ík, -ista, np. -ař /-ář, np.
batůžkář/baťůžkář, lebkař, večírkář, -ák, np. houmlesák, missák,
neschopák, -án, np. mafián, -ač, np. hybač, -ec, np. lu stro va nec, na to -
vec (< NATO, re sti tuo va nec, -eč, np. baječ, -ič, np. hrozič, -ík, np.
totalitník, im pulsník, počítačník, -ista, np. eko lo gi sta, mo ra vi sta, no -
be li sta, -fil, np. hra ba lo fil, -ovec, np. gros so vec, bla i ro vec, kla u so vec,
-olog, np. ha v lo log, hra ba lo log. Spo ra gru pa to rze czo w ni ki prefi -
ksalno -sufi ksal ne, ta kie jak: anti kla u so vec, anti refo r mi sta, eko a kti vi -
sta, euro op ti mi sta, pseu do po li tik. 

Zde cy do wa nie naj li cz niejszą gru pę w ana li zo wa nym ma te ria le
sta no wią wy ra zy pro ste (w któ rych jest ty l ko je den rdzeń), w tym za -
rów no fo r ma cje hy bry da l ne, jak i wy ra zy pro ste, składające się z ro -
dzi mych cząstek słowo twó r czych. Mniejszą gru pę sta no wią wy ra zy
złożo ne, któ re po wstały w wy ni ku połącze nia co naj mniej dwóch wy -
ra zów pod sta wo wych i za wie rają dwie pod sta wy słowo twó r cze. Wy -
ra zy złożo ne to np. au to pro de jce, dálkoplavec, fil momi lo v nik, he ro i -
no man, ho lo hla vec/hololebkáč, ko ry to mi lec, koupěchtivec, kůžesdí-
rač, lo ve stor ka, nedvědomilec, in ter neto pla vec, starobolševik, stro -
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mo le zec, šéfporadce, velkopašerák. Spe cy ficzną gru pę tworzą neo lo -
gi z my typu: brand manažer/ /brand ma na ger, in ter im manažer/in ter -
im ma na ger, light de si g ner, stre et run ner, web designér.

Nie któ re z ba da nych jed no stek to tzw. hy bry dy, czy li wy ra zy,
w skład któ rych wchodzą ele men ty z ró ż nych ję zy ków (tu naj czę ściej
złoże nia po wstałe w wy ni ku połącze nia ob ce go fo r man tu z ro dzimą
pod stawą): agroobchodník, autovzdělanec, biofarmář, ekozahrádkář,
motozloděj, multiumělec, mul ti pod nika tel, su per pod nika tel, ultra vy tr -
va lec. Nie liczną gru pę sta no wią ka l ki, np. bez do mo vec < ang. ho me -
less, stmívač < ang. dar ker. Sto sun ko wo nie du żo jest też neo sema ty z -
mów, np. lamač, palič, surfař / su r fer, vypalovač. 

Wśród ze bra nych neo lo gi z mów od na leźć mo ż na też tzw. jména
přechylená, np. anti glo ba li stka < anti glo ba li sta, ar bo ri stka < ar bo ri -
sta, aro ma to ložka < aro ma to log, asi sten tka < asis stent, bez do mov-
kyně < bez do mo vec, bo dy gu ard ka < bo dy gu ard, ha v lo v ka < ha v lo vec,
houmlesačka < houmlesák, kla u so v ka < kla u so vec, manažerka < ma -
nažer, píárka < píár, pornokrálovna < pornokrál, primátorka < pri-
mátor, skin he a d ka < skin he ad, stre e twor ker ka < stre e twor ker, ze ma -
novkyně < ze ma no vec. Pod kre ślić na le ży, że ww. le kse my ro dza ju
żeńskie go są co raz czę ściej two rzo ne od rze czo w ni ków oz na czają-
cych do tej pory „ty po wo mę skie” na zwy za wo dów/wy ko na w ców
czyn no ści, jak np. bi sku p ka < bi skup, svalovkyně < sva lo vec, su mi stka 
< su mi sta. Zde cy do wa na wię kszość nazw że ń skich na leżących do
oma wia nej ka te go rii – no mi na agen tis, no mi na at tri bu ti va – utwo rzo -
na zo stała od mę skich od po wied ni ków za po mocą przy ro stka -ka, nie -
li cz ne za po mocą su fi ksu -kyně, -ovna.

Cha ra kte ry styczną gru pę sta no wią neo lo gi z my utwo rzo ne od na -
zwisk (głów nie po li ty ków, pi sa rzy, pio sen ka rzy): od na zwi ska obe -
cne go pre zy den ta (nie gdyś pre mie ra) Kla u sa – anti kla u so vec, kla u si -
sta, kla u so vec, kla u so v ka, ne kla u so vec, od na zwy gru py The Be a t les – 
bea t le ma niak, be a t lo log, od na zwi ska Ha vel – ha v lo log, ha v lo v ka,
ha v lo vec, od na zwi ska Hra bal – hra ba lo fil, hra ba lo log, od na zwi ska
Gross – gros s man, gros so vec, od na zwi ska Po tter (Har ry Po tter) – po -
tte ro fil, po tte ro man, po tte ro ma niak, od na zwi ska Ze man – ze ma no -

vec, ze ma no bij ce/ze ma no bi jec, be c ket to log < Be c kett, bla i ro vec
< Bla ir, cim r ma no fil < Jára Ci m r man, clin to no vec < Bill Clin ton, got -
to fil < Ka rel Gott, ha i de ro vec < J. Ha i der, kel ly o man < ze spół Kel ly
Fa mi ly, le pe ni sta/le pe no vec < J.-M. Le Pen (fran cu ski po li tyk – skraj -
nie pra wi co wy), mečiarista/mečiarovec < V. Mečiar (słowa cki po li -
tyk), sha ke spea ro log < W. Sha ke spe a re, tha t che ri sta < M. That cher.
Neo lo gi z my te oz na czają czę sto oso bę będącą czy i miś zwo len ni kiem
bądź prze ciw ni kiem, znawcą czy jejś twó r czo ści. Jak nie trud no za -
uwa żyć, naj większą fre k wencją jako źródłem two rze nia no wych le -
kse mów „cieszą się” na zwi ska po li ty ków. 

Ana li za ze bra ne go ma te riału wy ka zała, iż ba da ne no mi na agen tis
i no mi na at tri bu ti va naj czę ściej związane są z na stę pującymi po la mi
se man tycz ny mi:

K o  m  p u  t e  r y ,  i n t e r n e t, np. amigač, ap p li sta, ata ri sta, brouzdač/
brouzdař, browsič, dia l -u pi sta, dosista, hacker, har d wa ri sta, hac ki vi sta -
internetář, chatař, chatařka, cheater, gamesník, in ter na ut, in ter neto na ut,
in ter ne to fil, in ter ne to man, interneťák, in ter ne ti sta, in ter neto pla vec,
komunikátor, li nu xi sta, macař/mekař, macista/mekista, ma i li sta, mailo-
vač, mo de mi sta, mo de mi stka, myšoman, nabourávač/průnikář, ne t ho lik,
pařan, počítačník, počítačolog, počítačoman, ske ne ri sta/scan ne ri sta,
ske ne ri stka/scan ne ri stka, so f twa ri sta/softwarář, spammer, webdesid-
nér/web designér, we bde sidnérka/web designérka, win do wi sta, win -
dows ske p tik;

P o  l i  t y k a, np. an tie v ro pan, anti kla u so vec, antistraník, at lan ti sta, bla i ro -
vec, clin to no vec, čechocentrista, Čechoevropan, čtyřkoaličník, čtyřkoa-
lista, euro a t lan tik, eu ro by ro krat, eu ro cen tri sta, eu roe u fo rik, eu ro fa na tik,
euroobčan, euro pe si mi sta, euro po s la nec, europoslankyně, federál, fóri-
sta, cha r ti sta, grebeníčkovec, gros s man, gros so vec, natovec, kágébák,
kla u si sta, kla u so v ka, koala, koaličník, lidovec, menšinář, modroptáčník,
modropták, mo ra vi sta, naťák, natoid, na to ske p tik, natovec, neo ko mu ni -
sta, ódéesák/odéesák, odista, odistka, po lo di si dent, po pu li sta, pro ev ro -
pan, pseu do po li tik, pseudorovnostář, ptákostrník, re pu b likán, sameťák,
sla d ko vec, starobolševík, sta roko mu ni sta, sta ro so u druh, stínař, stíněnka,
špidlovec, taj noko mu ni sta, tha t che ri sta, totalitník, usák, usita, ze ma no -
vec, ze ma ni sta, ze ma no bi jec/ze ma no bij ce, ze ma no id;
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S p o r t: aiki di sta, ba lo ni sta, beach volej ba li sta, beach volej ba li stka, biker,
bikerka, bikrosař, boulař, cy klo tria li sta, dálkoplavec, dua t lo ni sta, fitne-
sák, flor ba li sta, ki c k bo xer, moun tain boar di sta, musher (pol. musher – ale 
rzadko), of fro a di sta, pákař, prknýnkář, skejtař, skejťák, snow bo ar di sta,
squ a s hi sta, raftař, taičista, tria li sta;

B i z n e s ,  e k o n o m i a: brand manažer/brand manager, brand manažer-
ka/brand ma na ger ka, bro ker ka, fa ktu rant, e-obchodník, jestřáb, know - ho -
wi sta, ko in ve stor, komerčák, li cen zor, lobbista, makléř, ma kroa na ly tik,
manažer, manažerka, privatizátor, privatizér, pre zi dent, reketýr, re ta i ler, 
sa le s man, spoluakcionář, spoluakcionářka, šéfekonom, šéfekonomka,
tunelář;

T e  l e  f o  n y  k o  m ó r  k o w e: mobilář, mo bi li sta, mobilák, eri kso ni sta,
nokiák, nokiář, siemensář (tu jak widać neo lo gi z my powstałe od nazw
marek te le fo nów);

N a  r k o  t y k i: bombičkář, drogař, dro gi sta, éčkař, feťák, feťačka, herák, he -
ro i ni sta, he ro i ni stka, he ro i no man, hero i no man ka, houbař, péčkař,
pernikař, per vi ni sta, pikař, trávař II.

Na ko niec ki l ka cie ka wych – pod wzglę dem mor folo gi cz nym, ale
rów nież se man ty cz nym – neo lo gi z mów, będących rze czow ni ka mi
oso bo wy mi. Za czy nając od „tytułowe go” ar bo ri sty.

ar bo ri sta – (pol. ar bo ry sta) ‘osoba zajmująca się pie lę g nacją roślin drze wia -
s tych, nie kie dy na zy wa na „chi ru r giem drzew”;

alternátorka ‘kobieta (pio sen kar ka, aktorka), za stę pująca inną’ < od al te r no -
vat, czyli střídat;

ampuťák // amputář ‘niepełno spra w ny sportowiec’, pie r wszy rze czo w nik
jest na ce cho wa ny eks pre sy w nie, drugi ne u tra l nie;

bobík ‘ochroniarz; policjant’ < ang. bobby ‘brytyjski policjant’;
bi sku p ka ‘kobieta pełniąca funkcję biskupa’ < biskup. Przykład ciekawy pod 

względem ję zy ko wym i so cjo logi cz nym – stanowiący wyraz nie tylko
ewo lu cji języka, ale przede wszy stkim będący świa de c twem zmian spo-
łecznych zachodzących we współczesnym świecie (obe j mo wa nie przez
kobiety typowo męskich funkcji, zawodów, w tym nie zwy kle ważnych
funkcji re li gi j nych); 

botičkář ‘osoba zakładająca blokady na koła’ < botička ‘blokada zakładana
na koło nie pra widłowo za par kowa ne go pojazdu’;

ce le bri t ka – jméno přechylené < czes. ce le bri ta (r.ż.), (por. pol. ce le bry ta, ce -
le bry t ka) – w ku l tu rze an glo języ cz nej mianem tym określa się osobę po -
wszech nie znaną, roz po zna walną, wzbudzającą zain tere so wa nie
mediów. Wyraz ten zastąpił wcze ś nie j sze gwiazda (czes. hvězda).
Wydaje się, że ce le bri t ka, ce le bri ta brzmi nieco lepiej, a z pe w no ścią
bardziej świa to wo, modnie (przy naj mniej wg posługujących się tym te r -
mi nem osób; zob. http://muzyka.interia.pl…);

di ca prio ma niak ‘fan Le o nar da di Caprio i filmów z jego udziałem’ (na zwi -
sko + -maniak);

japík < czes. yuppie [japí] < ang. yuppie. Forma japík jest na ce cho wa na eks -
pre sy w nie i iro ni cz nie (oznacza kry ty cz ny sto su nek mówiącego do opi -
sy wa nej osoby) – jest to fo ne ty cz ny zapis an gli cy z mu, zaad apto wa ne go
słowo twó r czo na gruncie czeskim za pomocą sufiksu –ík;

koala – po gar d li wie o członku ko a li cji, nie kie dy o koa li cy j nej partii po li ty cz -
nej. Skrót od koaličník, przywołujący na myśl nazwę medvídek koala
(nie ty po wa stru ktu ra wygłosu);

kravaťák ‘pogardliwie o kimś, kto okazuje i pod kre śla swoją wyższą
pozycję społeczną, zawodową, poprzez no sze nie ga r ni tu rów, krawatów’;

mluvča!! (mluvka) – po gar d li wie o rze cz ni cz ce pra so wej (wyraz na ce cho -
wa ny eks pre sy w nie) – por. czes. mluvčí; neo lo gizm o tyle ciekawy, że
w języku czeskim nazwy męskie za ko ń czo ne na -čí (oz na czające zarów-
no osoby płci męskiej, jak i że ń skiej) rzadko tworzą odrębne formy
żeńskie;

nápadář ‘pracownik agencji re kla mo wej, zajmujący się wymyślaniem haseł
re kla mo wych i opracowy wa niem pomysłów na reklamy’;

píár ‘pracownik PR’(pol. pia ro wiec) oraz utwo rzo na od tego forma żeńska
píárka ‘kobieta za j mu ja ca się PR’. Samo píár oznacza w języku czeskim
również ‘PR = public relation’;

zor bo na ut (pol. zor bo na u ta) ‘człowiek, który wchodzi do prze źro czy stej
kuli z two rzy wa sztu cz ne go i stacza się w niej w dół po zboczu po kry tym
trawą lub śniegiem’ (http://fitness.wp.pl).

Jak wy ni ka z przed sta wio nej ana li zy, rze czo w ni ki oso bo we sta no -
wią wśród cze skich no wotworów ję zy ko wych dość po kaźną i zró ż ni -
co waną gru pę. Ich twó r cy wy ko rzy stują wszy stkie na rzę dzia ję zy ko -
we, ja kie „ofe ru je” cze sz czy z na, a ich po mysłowość cza sa mi za dzi -
wia – nie tylko języ koz na w ców. Two rze nie neo lo gi z mów jest z jed nej
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Da ri na HRADILOVÁ

Olo mo uc

Lexikální prostředky vyjadřující negativní po sto je
a emo ce v pro je vech současné mládeže

0. Nejdynamičtěji ze všech jazykových plánů se rozvíjí plán le xi-
kální; ten též svými změnami nejcitlivěji re a gu je na veškeré změny
a po su ny společenské. Náš příspěvek je po ku sem o po pis lexikálních
prostředků aktuálně používaných mládeží pro vyjádření negativních
emocí a postojů.

V závislosti na komunikační si tu a ci jsou v daných kon te x tech uží-
vány buď lexikální prostředky spisovného ja zy ka, nebo výrazy nále-
žející méně pre stižním jazykovým útvarům (výrazy obecné češtiny,
slan gi s my). Je jich kon ku ren ci a frekven ci v pro je vech mládeže již by-
la věnována po zo r nost (Ondrášková 1996, Pe tr ryl 1962), aktuální stav 
však zmapován není.

Základem naší práce bylo dotazníkové šetření, při jehož přípravě
a re a li za ci jsme sle do va li následující fa kto ry: u kterých mi mo ja zy ko-
vých skutečností lze předpokládat, že k nim bude současná mládež
zaujímat negativní po stoj nebo bu dou vyvolávat záporné emo ce; jak
le xikálně vyjadřují záporné emo ce a po sto je v závislosti na si tu a ci
a kon te x tu a jak mladí mluvčí vnímají, resp. používají tzv. tradiční
vul ga ri s my.

1. Dotazníkového šetření se zúčastnilo ce l kem 600 respondentů,
studentů středních škol ve věku 16–20 let. Jed na lo se o stu den ty gym-
názií (včetně víceletých) a o posluchače středních odborných škol, jak
typu obchodních akademií, tak typu integrovaných škol, které
realizují i učňovskou výuku. Výzkum byl prováděn na celém území
ČR, v zásadě rovnoměrně jsou za sto u pe ni re spon den ti z Čech i Mo ra -
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stro ny zja wi skiem po zy ty w nym i przy da t nym, no we jed no stki wzbo -
ga cają bo wiem sy stem ję zy ko wy, za pełniając po wstałe w wy ni ku
„roz wo ju cywi liza cyj ne go” pu ste mie j s ca w sy ste mie le ksy ka l nym.
Z dru giej stro ny nie któ re z no wo po wstałych wy ra zów by wają nie kie -
dy zu pełnie zbęd ne, są nie jed no krot nie nie ty le wy ra zem swo i stej po -
trze by ję zy ka, ile mo dy ję zy ko wej, któ ra – jak ka ż da mo da – mi ja
z cza sem. Oczy wi ście mo ż na ubo le wać, że ba by sit ter ki, co a che, bi ke -
rzy, ce le bry ci itp. pa noszą się w co dzien nym ję zy ku, ale to na tu ra l na
kon se k wen cja roz wo ju ję zy ka, któ rej chy ba nie spo sób za po biec. 
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Sum ma ry

Neo lo gisms are words, me a nings or phra ses that have re cen t ly been co i ned, ge ne -
ral ly do not ap pe ar in any di c tio na ry, but may be used wi de ly or wi t hin ce r ta in com -
mu ni ties. They ap pe ar in eve ry lan gu a ge, and Czech have tho u sands of them. They
are of ten use to make the text more at tra c ti ve, mo dern. In this ar ti c le spe cial at ten tion
is gi ven to the no mi na agen tis i no mi na at tri bu ti va (per so na lia) and the ir morp ho lo gi -
cal, se man tic stru c tu re of the new words. They are very of ten en glish words bro ught to 
Czech lan gu a ge and fo r med with the ty pi cal czech suf fix or a czech words fo r med
with the czech bo und forms.



vy1. Z hle di ska genderového zastoupení byl percentuální poměr žen
a mužů 63 : 372. Šetření prováděli posluchači semináře Úvod do prak-
tické lingvistické analýzy, který byl realizován jako volitelný předmět
na katedře bo he mi sti ky FF UP v letním se me stru 2009. Po sluchači to -
ho to semináře se podíleli svými podněty též na vytvoření dotazníků,
lze tedy kon sta to vat, že i do vlastní kon ce pce šetření se promítají
náhledy a jazykové povědomí současné mládeže, byť tvůrci dotazní-
kových zadání byli o cca 5 let starší než re spon den ti.

1.1. Při vytváření dotazníků jsme se zaměřili na výběr objektů, resp.
situací, které mo hou vyvolávat negativní po sto je a emo ce. Z hle di ska
vázanosti na mimo jazy ko vou re a li tu a společenské poměry lze tyto
situ a ce rozdělit do dvou základních okruhů, a to na konfliktní si tu a ce,
které souvisejí s běžným živo tem dospívajících, a na ty, které jsou dá-
ny společenským vnímáním určitých jevů jakožto negativních, resp.
pozitivních. Současně jsme sle do va li, jaké výrazy volí re spon den ti
v závislosti na komunikační si tu a ci, resp. na míře její formálnosti. Vy-
cházíme z předpokladu, že v pro je vu formálním bu dou převažovat
lexikální prostředky spisovné a že míra ex pre si vi ty bude formálnosti
si tu a ce nepřímo úměrná, tedy čím méně formální pro jev, tím více
uvolněný a s větším množstvím expresivních, ev. nestandardních ja -
zy kových prostředků. Formálnost pro je vu pro potřeby dotazníkového
šetření vy me zu je me si tu a ce mi re spon dentům blízkými; de fi nu je me je
tedy jako roz ho vor s kamarádem, roz ho vor s rodiči a roz ho vor s uči-
telem.

U většiny zadání jsme vo li li fo r mu otevřených úkolů, aby chom re -
spon den ty neo me zo va li ve volbě výraziva a aby chom získali co
možná nejširší vzo rek le xi ka užívaného v daném kon te x tu. 

Při vyhodnocování výsledků an ke ty po pretestování na malém
vzor ku respon dentů jsme byli nu ce ni kon sta to vat, že genderově
neutrálně fo r mu lo vaným zadáním jak poj me nu je te člověka, který...
jsme nechtěně zúžili okruh odpovědí respondentů na lexémy
mužského rodu. Pro finální pod obu an ke ty jsme tedy zadání upra vi li
do fo r my jak poj me nu je te muže/ženu... 

2. Lexémy s negativní ex pre sivi tou jsou užívány ve více méně
stabilním, nadčasovém so u bo ru situací, do nichž se mládež
opakovaně dostává. Tím ro zumíme mo men ty vyvolávající kon fli kty
mezi mluvčím a jeho mladistvými vrstevníky (pro ble ma ti ka vzhle du,
in te le ktu, sociálního zařazení), kon fli kty mezi mluvčím a cizím
dospělým člověkem a konečně mezi mluvčím a rodiči. V našem
šetření jsou tyto si tu a ce reprezentovány následujícími do ta zy. 

2.1. S p o  l u ž á k a / s p o  l u ž a č k u ,  k t e r ý / - á  n e n í  c h y t r ý /-á,
re spon den ti nejčastěji (76%) označovali výrazy blbec, blb, de bil a hlu- 
pák. Doloženy byly i tva ry adjektivní, tedy blbý a hloupý, které byly
navrhovány pro užití ve formální si tu a ci (roz ho vor s učitelem). Po rov- 
náme-li páry sub stan ti vum – ad je kti vum, tedy blbec, blb – blbý,
hlupák – hloupý, můžeme z výsledků naší an ke ty usu zo vat, že mluvčí
ad je kti va, resp. větné kon stru kce s je jich využitím pokládají za méně
expresivní. V roz ho vo ru s kamarádem bylo zastoupení lexémů blbec,
blb (47%) a de bil (53%) rovnoměrné, v roz ho vo ru s rodiči pak převa-
žoval (66%) výraz blbec a pro roz mlu vu s učitelem byla většinově
(62%) vo le na lexikální jed no t ka hlupák. V případě lexému de bil je
nut no do plnit, že se jedná o výraz původem z lékařské ter mi no lo gie,
v níž je chápán jako neutrální, bez expresivního příznaku. Na základě
me to ny mie se jeho užívání rozšířilo i mimo ter mino logi ckou ob last,
kde je ovšem chápáno jako negativně ex pre sivní. Všechny uvedené
výrazy lze chápat jako sy no ny ma graduální a je příznačné, že ve
formální si tu a ci je používán lexém, který vy ka zu je nejmenší míru
příznakovosti. Pro formální si tu a ci, tj. roz ho vor s učitelem, ne za-
nedbatelná část re spon dentů (21%) na vrho va la zce la neutrální
vyjádření typu není chytrý, není inteligentní či eufemistické je nepříliš 
chytrý.

199 200

1 Při vyhodnocení dotazníků jsme ovšem nepřihlíželi k lokálnímu původu
respondentů. Sledování regionálních shod či od chy lek při vyjadřování negativních
emocí a postojů nebylo naším prioritním cílem (srov. Příloha 1). V práci s mate-
riálem, který jsme shromáždili, by bylo možno tímto směrem pokračovat.

2 Podrobně je struktura souboru respondentů popsána v tabulce Cha ra kte ri stika
respondentů (srov. Příloha 2).



Užití ad je ktiv bylo také výrazně častější pro označení oso by žen-
ského rodu, tedy blbá, hloupá, kde jednoznačně do mi no va lo (68%).
Jako poměrně frekventovaná al ter na ti va byl doložen lexém kráva
(13%), ojediněle (méně než 3%) re spon den ti uváděli přechýlené tva ry 
blbka a de bi l ka.

 Zajímavé výsledky z po hle du sociolingvistického získáme při roz -
bo ru shod ve volbě le xi ka pro jednotlivé si tu a ce. Zhru ba 20% re spon-
dentů volí totožné lexikální prostředky při ko mu ni ka ci s kamarády
a s rodiči, taktéž asi 20% vy ka zu je sho du v roz ho vo ru s rodiči a učiteli. 
Bez zajímavosti není ani to, že někteří re spon den ti výrazivo pro roz -
ho vor s učitelem ne na v r hli s poznámkou, že s nimi nekomunikují.

2.2. M u ž e / ž e n u ,  k t e ř í  n e  j  s o u  h e z c í  re spon den ti oz na-
čovali výrazy hnusný, hnusák, škaredý a ošklivý, zce la ojediněle
(méně než 1%) se vy sky t ly jiné výrazy, např. fuj, nepěkný. V ne for-
mální ko mu ni ka ci zce la jed noznačně do mi no va la lexikální jed no t ka
hnusný, popř. hnusná (98%)3. Pro oz načení muže byl paralelně uvá-
děn lexém hnusák, přechýlená pod oba hnusačka, která by se zde nabí-
zela i v sou vi s lo sti s výše uvedenými ženskými tva ry blbka a de bi l ka,
však ne by la doložena ani jedinkrát. V ko mu ni ka ci s rodiči se hojněji
uplatňují méně expresivní ad je kti va (58%) škaredý a ošklivý, která
pak převládají ve formálním typu ko mu ni ka ce (zde 95%). K našemu
překvapení ne by la doložena sub stan ti va ošklivka či škaredka/šeredka
pro označení nehezké ženy.

2.3. M u ž / ž e n a ,  k t e ř í  n e  j  s o u  s y m p a t i č t í  pro nás
představoval ji stou syntézu přechozích dvou bodů, neboť an ti pa tie
může být vyvolána jak vzezřením, tak mentálními pro je vy. Vzhle dem
k tomu jsme očekávali v rovině ja zy kového vyjádření určité prolínání
odpovědí výše uvedených, an ke tou však byla doložena odlišná sku pi -
na výrazů. Pro označení nesympatického muže re spon den ti uváděli
buď výrazy adjektivní, tedy nesympatický, nepříjemný, divný, které
byly užívány ve všech ty pech komunikačních situací, s mírou

formálnosti však vzrůstala fre k ven ce je jich užití (od cca 30% v ne for-
mální si tu a ci po 95% v roz ho vo ru formálním). V neformální ko mu ni -
ka ci jednoznačně do mi no val lexém vůl (64%), což je v so u la du s údaji
Českého národního ko r pu su (dále: ČNK)4. 

Nesympatická žena by la re spon den ty nejčastěji (37%) označována 
ad je kti vy nesympatická, divná, přičemž jsme neza zna me na li žádné
rozdíly v di stri bu ci těchto výrazů v závislosti na formálnosti pro je vu.

2.4. V si tu a ci, kdy měli re spon den ti na vrhnout  p o j m e n o v á  n í  
p r o d a v a č k y,  k t e r á  j e  o š i d i l a,  by lo zaznamenáno nejširší
spe ktrum va riant lexikálního vyjádření. Můžeme se jen do ha do vat,
jaké jsou příčiny to ho to je vu: zda hypotetičnost dané si tu a ce, která
aktivo va la fan ta zii respondentů, ne bo vysoká ci t li vost respondentů
vůči danému chování. Ce l kem by lo do loženo 30 různých výrazů5; je
nu t no po zna me nat, že zde by ly za chy ce ny extrémní vul ga ri s my
tradičně společensky tabuizované, a to s poměrně vy so kou frekvencí
(12%). Uživatelé těchto výrazů si ovšem by li je jich nepatřičnosti vě-
domi, a pro to by ly dané lexikální jed no t ky navrhovány zpra vi d la pro
roz ho vor s kamarádem, výjimečně však by ly za chy ce ny i v roz ho vo ru
s rodiči. Na opak pro formální si tu a ci re spon den ti uváděli lexémy zce -
la neutrální (paní, žena, prodavačka). Vzhle dem k širokému inventáři
výrazových prostředků, včetně tabuizovaných, by lo v to m to kon te x tu
možno sle do vat povědomí mluvčích o přijatelnosti, resp. nepřijatel-
nosti užívaných lexémů. Vo l ba výrazových prostředků se tak po hy bo -
va la na stu p ni ci výrazů tabuizovaných v roz ho vo ru s ka marádem, přes 
le xi kum expresivní v debatě s rodiči až po neutrální vyjádření v ho vo -
ru s učitelem6. 
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4 Převážná většina dokladů zachycených v ko r pu su SYN2000 i SYN2005 se
vzta hu je k přenesenému významu, tedy k hanlivému označení či oslovení, nikoli
k původnímu označení zvířete.

5 Přehled dokladů podle frekvence výskytu: substantiva: kráva/kravka, svině/svi-
ňa/sviňka, kurva, píča/piča, blbka, zlodějka, baba, mrcha, šidička, koza, mrdka, piksla,
pizda, švindlířka, žena, prodavačka, paní/paní prodavačka, čuchta, káča/káča jedna,
jebka, špína, čúza, mařka, múra, vidřiduška, šmelina; adjektiva: blbá, tupá, nepoctivá.

6 Příklad škály doložené v dotazníku (od situace neformální k formální): píča –
kráva – paní; mrdka – šidička – paní prodavačka; svině – baba – prodavačka.

3 Vedle těchto dominujících tvarů byla doložena pouze jediná al ter na ti va opice,
a to zřejmě jako projev skupinově či lokálně aktuálního úzu.



 Nejvyšší fre k ven ci vy ka zo val lexém kráva (72%), s deminutivní
va rian tou kra v ka. Zde je nu t no zdůraznit, že re spon den ti jej pravděpo- 
dobně nevnímají jako výrazně expresivní či zásadně dehonestující,
pro tože do mi no val jak ne formální, tak i formální komunikační si tu a ci. 
Z okru hu vulgarismů majících původ v označení hospodářských zví-
řat byly zaznamenány lexémy svině, s va rian ta mi sviňa a sviňka, a dá-
le výraz koza. 

Poměrně široký okruh pojmenování je motivován nečestným, ne -
korektním jednáním, tedy špína, šmelina, šidička, šejdířka. Podobně
jako jsme kon sta to va li výše, adjektivní pojmenování byla doložena
převážně ve formální ko mu nikační si tu a ci, usu zu je me tedy na to, že
tyto kon stru kce jsou mluvčími pociťovány jako méně expresivní a při- 
jatelnější jak z hle di ska jazykové správnosti, tak z hle di ska společen-
ské akcep tova tel no sti.

2.5. Zatímco u předcházejícího zadání jsme zvažova li hypotetič-
nost dané si tu a ce, s  p o j m e n o v á n í m  u č i t e l e / u č i t e l k y ,
k t e ř í  v á m  d a l i  š p a t n o u  z n á m k u ,  mají určitou zkušenost
pravděpodobně všichni re spon den ti. Vyjadřovací ru ti na a zažitost vy-
jadřovacích prostředků pro da nou si tu a ci jsou zřejmě příčinou výsky-
tu ve l mi omezeného počtu doložených výrazů. Nejvyšší fre k ven ce
byla zaznamenána u lexikálních jed no tek blbec pro učitele-muže
(48%) a kráva pro učitelku-ženu (69%). Podobně jako u označení
člověka, který není chytrý, následovaly z hle di ska fre k ven ce lexémy
de bil, idiot a vůl, v ženské variantě blbka, resp. kon stru kce s ad je kti -
vem blbá. Výrazně nižší procentuální výskyt byl zaznamenán u ta bu i-
zovaných vulgarismů, byť i ty jsme za zna me na li, a u vyjádření ne u-
trálních, neexpresivních. Mimořádně nízký výskyt neutrálních vyjád-
ření je dán ty pem si tu a ce, kdy formální pod oba roz ho vo ru s učitelem
není realizovatelná, resp. je vy so ce nepravděpodobná. Z hle di ska
stylové di si mi la ce jednotlivých vyjadřovacích prostředků je zajímavé
je jich roz ložení mezi modelované komunikační si tu a ce. V daném
kontexu totiž po uze ve l mi malé pro cen to respondentů (7%) používalo
odlišné le xi kum v roz ho vo ru s kamarádem a v roz ho vo ru s rodiči. Pře- 
vážná většina dotazovaných se o učitelích vyjadřuje stejně ex pre siv-

ně, totiž negativně expresivně, v roz ho vo ru s přáteli i v roz ho vo ru
s rodiči7. Škola a učitelé jsou tak stavěni do po zi ce „společného nepří-
tele”, což je zjištění zajímavé, není však předmětem to ho to příspěv-
ku8.

2.6. Zadání  j a k  p o j  m e  n u  j e  t e  m a  t  k u / o t c e ,  k t e ř í  v á s  
n e p r á v e m  p o  t r e  s t a  l i ,  přineslo ling vi sti c ky nejméně zajímavé 
výsledky9. Převážná většina respondentů (76%) totiž ani v neformální
ko mu ni ka ci s ka marádem ne by la v této si tu a ci ocho t na užít výrazy
negativně expresivní. Z hle di ska fre k ven ce tak do mi no va ly neutrální
lexémy ma t ka/otec, je jichž ne u tra li ta tvoří ja ko u si negativní opo zi ci
k ob vy kle užívaným deminutivům ma min ka, tatínek či hy po ko ri sti-
kům ma m ka, taťka.

3. Druhý okruh situací re a gu je na aktuální společenskou si tu a ci.
Sle do va li jsme tedy, jakými výrazy mladiství označují příslušníky ná-
rodnostních menšin (romské, vietnamské a ukrajinské) a členy přízna- 
kových sociálních sku pin. Příznaky typické pro konkrétní sociální
uskupení byly různého cha ra kte ru: sociální postavení (člověk v ne-
dobré finanční si tu a ci, bez do mo v ci, drogově závislí, pro sti tu t ky), věk
(senioři), sexuální orien ta ce (gayové).

3.1. Vzhle dem k tomu, jak jsou mediálně prezentovány vzta hy
většinové společnosti a národnostních menšin, jsme předpokládali, že
i zde bude možno sle do vat lexikální vyjádření negativních postojů
a emocí. Do dotazníku jsme zařadili tři nejhojněji zastoupené národ-
nostní menšiny a do taz for mu lo va li  j a k  p o j  m e  n u  j e  t e  p ř í -
s l u š n í k a  r o m s k é,  u k r a j i n s k é  a  v i e  t  n a m s k é  m e n -
š i n y.  Stejně jako v předcházejících do ta zech jsme sle do va li jak jsou
lexikální va rian ty stylově disimilovány. Spe ktrum výrazů negativně
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7 Toto zjištění ko re spon du je s po zna t kem, že rodiče z nejrůznějších důvodů
výchovu přenášejí na školu. Přirozeně pak vzniká opozice školního a mimoškolního 
prostředí. Srov. Ondrášková 1993.

8 Podobně zajímavá jsou další zjištění o čem respondenti s kým nekomunikují,
byla by však předmětem samostatné sociolingvistické studie.

9 Z hle di ska pedagogického a celospolečenského jsou však tyto výsledky výrazně
pozitivní.



ex pre sivních pro označení příslušníků romské národnosti ne by lo
příliš široké, byla u něj však nejzřetelnější hra ni ce mezi lexémy
společensky akceptovatelnými, a tedy použitelnými ve formální si tu a -
ci, a mezi výrazy užívanými v privátních pro je vech. Signifikantní je
téměř stoprocentní sho da ve výrazivu expresivním, užívaném v roz -
ho vo ru s kamarády a s rodiči, opro ti volbě výlučně neutrálních výrazů
v diskusích s učiteli. Tradiční di cho to mie Cikán – Rom, což byly výra- 
zy doložené s nejvyšší frekvencí (78% a 95%), byla rozšířena o násle-
dující lexikální jed no t ky: negativně expresivní negr (15%) a černý/
černej (7%); neutrální romský spoluobčan10 (3%) a nepřizpůsobivý,
často ve variantě nepřizpůsobivý občan/spluobčan (2%).

Pro označení příslušníků vietnamské národnostní menšiny byla
doložena nejširší škála lexikálních prostředků, přičemž ovšem výrazy
expresivní, byly užívány s poměrně nízkou frekvencí. Slovotvorná
moti va ce je zpra vi d la dána fy ziog nomi ckou, vnějškovou odlišností:
žlutý, žluťák, šikmoočko, a tím, co je považováno pro da nou menšinu
za typické: rákosník a rejžák. Nejhojněji frekventované označení ťa-
man/ťama nec je motivováno tím, jak je vnímána vietnamština, v je-
jímž zvukovém složení vzhle dem k češtině dominují měkce znějící
palatály. Zvláště u to ho to lexému je nu t no po zna me nat, že ne vždy
musí nutně nést příznak negativní ex pre si vi ty a že do kon ce sami re -
spon den ti uváděli, že zabarvení to ho to lexému je dáno až kon te x to-
vým užitím, přičemž častěji jej chápali jako označení cha ra kte ru spíše
domáckého než dehonestujícího. Z hle di ska funkčního rozvrstvení
byly expresivně zabarvené výrazy užívány v ko mu ni ka ci s vrstevníky
(36%), zatímco pro roz ho vor s rodiči a učiteli re spon den ti uváděli
neutrální Vie t na mec (89%), což byla va rian ta, která do mi no va la
i neformálním rozhovorům. 

Zce la nediferencované bylo z hle di ska lexikálního označení obča-
nů ukra jinské národnosti; zaznamenána byla po uze jediná va rian ta
Rusák, se zce la nevýzna mnou frekvencí výskytu 0,5%. 

3.2. Zadání  j a k  p o j  m e  n u  j e  t e  s o c i á l n ě  s l a b é h o / -o u
m u ž e / ž e n u  přineslo též poměrně jednotvárné výsledky. Ne j frek-
ventovanějším výrazem byl univerbizovaný lexém so cka, vzniklý
z víceslovného, a tedy neekonomického, spojení sociálně slabý, ev. ze
sociální případ. Univerbizovaný výraz so cka je doložen jak ve Slovní-
ku neologismů (2004), tak i v ČNK11. Už jeho slovotvorným cha ra kte -
rem je dáno, že se jedná o slo vo příznakové; od povědi respondentů
našeho šetření i četnost výskytu dle ČNK nasvědčují tomu, že by se
mo hlo zařadit do cen tra slovní zásoby. Uživatelé to ho to lexému, jej
totiž pre fe ro va li ve všech sledovaných komunikačních situacích, z če- 
hož usu zu je me, že jej pociťují jako neutrální. Po uze malá část re spon-
dentů (2%), kteří by daný výraz použili v roz ho vo ru s kamarády a ro-
diči, na vrho va la pro formální roz ho vor s učitelem výraz chudý nebo
víceslovné pojmenování sociálně slabý. Ad je kti vum chudý a sub stan -
ti vizované vyjádření chudák pak představovali konkurenční va rian tu
k univerbizovanému pojmenování so cka. Je st liže adjektivní vyjádření 
je téměř vždy neutrální, sub stan ti vum chudák může v daném kon te x tu
nést různou kva li tu i míru ex pre si vi ty v závislosti na komunikační si -
tu a ci.

Podobné výsledky z hle di ska míry va rian t no sti a stylové stra ti fi ka -
ce jsme za zna me na li u i následujících dotazů, tedy  j a k  p o j  m e  n u  -
j e  t e  b e z  d o  m o  v  c e  a  j a k  p o j  m e  n u  j e  t e  d r o g o v ě  z á -
v i s l é h o.  Z odpovědí respondentů vy p ly nu la di cho to mie bez do mo -
vec – bezďák, přičemž zkrácený nespisovný tvar frekvenčně
převažoval (68%), a to i ve formální komunikační si tu a ci, jak ko li do -
sud není doložen v žádné slovníkové databázi. 

Podobně se po tom utvářel pár drogově závislý – feťák, který vy ka -
zo val i podobné roz ložení vzhle dem k cha ra kte ru komunikační si tu a -
ce, tedy většina respondentů (76%) by použila výraz feťák i v roz ho -
vo ru s učitelem, což odpovídá jeho cha ra kte ri stice dle Slovníku
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11 V ČNK je tento lexém dokladován v ko r pu sech SYN 2000, SYN 2005
a ORAL 2008. Jakkoli jsou nejstarší ex ce r p ta datována rokem 2000, není tento
lexém dokumentován ani v jednom slovníku neologismů.

10 Zde je nutno po zna me nat, že syn ta g ma romský spoluobčan má v běžné ko mu -
ni ka ci často expresivní zabarvení, když je používáno v ironii.



spisovné češtiny, který jej kla si fi ku je jako výraz obecně český12.
Doložena byla i další lexikální jed no t ka toxík (2%), kte rou však re -
spon den ti pociťova li zřejmě jako příznakovou13, a na vrho va li její užití 
po uze pro neformální ko mu ni ka ci s kamarády. 

3.3. Do taz  j a k  p o j  m e  n u  j e  t e  s e  n i o  r a / s e  n i o r  k u  byl
motivován hojnými zprávami o nedobrém vzta hu mladých lidí vůči
starším, o současném ku l tu mládí, výkonu a úspěchu. Výrazy si g na li -
zující možný negativní po stoj re spondentů vůči seniorům byly v do-
tazníku doloženy po uze v roz ho vo ru s vrstevníky; zde byly s nejvyšší
frekvencí (67%) uváděny lexémy dědek a baba/babka, které sice mo -
hou nést příznak negativní ex pre si vi ty, ale rozhodně je ne l ze srovná-
vat s vul ga ri s my, které byly za chy ce ny v prvním oddíle úloh. Cha ra -
kter těchto lexémů in kli nu je spíše výrazům domáckého cha ra kte ru,
jak jsme jej kon sta to va li již výše u výrazů označujících příslušníky
vietnamské národnostní menšiny. Pro roz ho vor s rodiči byly tyto
výrazy navrhovány s nižší četností, hojněji se vy sky to va ly výrazy
neutrální stará paní/starý pán nebo se nior ka/se nior.

3.4. Do taz  j a k  p o j  m e  n u  j e  t e  m u ž e / ž e n u  s  h o  m o  s e  -
x u á l n í  o r i e n t a c í  přinesl výsledky zajímavé spíše z po hle du
sociologického než lingvistického. Ve všech situačních kon te x tech
byly nejčastěji (92%) do kla dovány výrazy neutrální homosexuál –
homosexuálka, příp. gay – le s ba/lesbička. S výrazně nižší frekvencí
jsme za chy ti li lexikální jed no t ky expresivní teplý/teplá a teplouš.

4. Jedním z cílů našeho průzkumu bylo zji stit, zda současná
mládež pro vyjádření negativních postojů a emocí užívá tradiční
společensky tabuizované vul ga ri s my. Současně jsme sle do va li, jak
mladiství tyto lexikální jed no t ky vnímají. Tyto skutečnosti jsme zko u -
ma li prostřednictvím zadání,  j a k  č a s t o  u ž í v á t e  v u l  g a  r i  s  -
m y  a  z a  j a k  u r á ž l i v é  j e  p o k l á d á t e ,  k d y ž  j s o u  u ž i t y

v ů č i  v á m. Ten to po stup ukázal očekávanou di spro po r ci ve vnímání
vulgarismů, resp. vnímání míry je jich vulgárnosti. Většina re spon den- 
tů uváděla, že sledované vulgární výrazy používá s poměrně značnou
frekvencí. U ni ko ho z respondentů se u žádného slo va neo bje vi la nula, 
tedy ni k do ze sledovaného vzor ku uživatelů ja zy ka nepokládá ani jed -
no z uvedených slov za tak nevhodné, aby jej ani jedenkrát ne použil.
S nejvyšší frekvencí byly re spon den ti ocho t ni užít lexém vůl, což plně
ko re spon du je s výsledky ostatních zadání, jak jsme je uve d li výše.
Výsledky křížového zadání, tedy za jak urážlivé pokládáte tyto lexé-
my, když je někdo použije pro ti vám, ovšem ukázaly, že v opačném
směru re spon den ti je jich han li vost a společenskou nepřijatelnost
pociťova li mno hem výrazněji.

5. Závěrem kon sta tu je me, že jsme dospěli k následujícím zjiště-
ním. Si tu a ce, které mo hou vyvolávat potřebu lexikálně vyjádřit ne ga -
tivní po sto je a emo ce, lze rozdělit do dvou základních sku pin, přičemž 
typ si tu a ce přímo určuje cha ra kter a kva li tu užitého le xi ka. 

V konfliktních situacích, které úzce souvisejí s osobním živo tem
dospívajících a které se generačně opakují, mladiství účastníci našeho
výzkumu užívali širokou škálu lexikálních prostředků, u nichž si byli
zřetelně vědomi je jich funkčních a stylových cha ra kte ri stik – lapidár-
ně řečeno u prostředků dané škály přesně rozlišovali, co se sluší říkat
a co ne, co lze použít po uze ve společnosti vrstevníků a jaké výrazy
vo lit ve formálním roz ho vo ru s učitelem. 

V kon te x tech podmíněných aktuální společenskou situací di spo -
no va li re spon den ti našeho šetření omezenými vyjadřovacími pro-
středky lexikálního cha ra kte ru, přičemž téměř vždy bylo možno určit
lexém s dominantní frekvencí, který pak byl užíván bez ohle du na
formálnost/neformálnost si tu a ce, tak např. bezďák, so cka, feťák. Ve
jmenovaných případech se jed na lo o neo lo gi s my; s tím úzce souvisí
je jich stylová nevyhraněnost v povědomí mluvčích a současně vysoká 
míra atra kti v no sti, zejména pro mladistvé ko mu ni kan ty. V těch kon te -
x tech, které jsou předmětem jazykové po li ti ky a regulovány se zřete-
lem k občanské ko re kt no sti, byl zjevný vliv společenského tla ku,
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12 Současně je uváděn jako neo lo gi s mus v pu b li ka ci Nová slova v češtině. Slovník
neologismů 1.

13 Výraz toxík je jakožto neologismus doložen v publikaci Nová slova v češtině.
Slovník neologismů 1.



zejména tla ku škol, určité le xikální jed no t ky de kla ro vat jako neutrální 
a vhodné pro veřejnou fo r mu pro je vu.

K tradičním vulgarismům účastníci našeho výzkumu přistupovali
poněkud rozpolceně. Z po hle du aktivního užití byla doložena poměr-
ně vysoká fre k ven ce u všech sledovaných vulgarismů, která by na-
svědčovala tomu, že u současné mládeže klesá povědomí o je jich ne v -
hod no sti a nea kcep tova telno sti. Tytéž lexémy byly ovšem z po hle du
re ci pien ta posuzovány jako vy so ce nežádoucí, takže můžeme kon sta -
to vat, že prožívání je jich ne v hod no sti, sice možná neuvědomělé, je
stále aktuální.
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Sum ma ry

Our tre a ti se at tempts to de scri be le xi cal re so u r ces cur ren t ly used by yo ung pe o p le
to ex press ne ga ti ve emo tions and at ti tu des. The stu dy is ba sed on a que stion na i re su r -
vey (600 re spon dents). Whi le cre a ting the que stion na i re and as ses sing its re sults we
fo cu sed on the cha rac te ri stics of si tu a tions that may ca u se ne ga ti ve at ti tu des and emo -
tions. We ob ta i ned sa m p les of le xis and and ana ly zed them from le xi cal and func -
tional -sty li stic po ints of view.

PŘÍLOHA 1. Vyjadřování negativních emocí a postojů
               Dotazník pro potřeby semináře Úvod do praktické lingvistické
                        analýzy

Škola...........................................................................................................................
Bydliště (okres)..........................................................................................................
Muž – žena (za kroužku j te)Věk................................................................................

1. Jak poj me nu je te v roz ho vo ru s kamarádem s rodiči s učiteli
muže, který není chytrý…......................................................................................
ženu, která není chytrá….......................................................................................

muže, který není hezký….......................................................................................
ženu, která není hezká…........................................................................................

muže, který Vám není sympatický….....................................................................
ženu, která Vám není sympatická…......................................................................

prodavačku, která vás ošidila…..............................................................................

učitele, který vám dal pětku…...............................................................................
učitelku, která vám dala pětku…...........................................................................

otce, který vás neprávem po tre stal….....................................................................
ma t ku, která vás neprávem po tre sta la….................................................................

2. Jak poj me nu je te v roz ho vo ru s kamarádem s rodiči s učiteli
člověka romské národnosti…................................................................................
člověka vietnamské národnosti…...........................................................................
člověka ukrajinské národnosti…...........................................................................

člověka sociálně slabého…...................................................................................

člověka drogově závislého…................................................................................

bez do mo v ce…........................................................................................................

se nio ra…................................................................................................................
se nior ku…..............................................................................................................

člověka homosexuální orien ta ce….......................................................................
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Ma r ti na KYSELOVÁ

Plzeň

Módní výrazy v mluvených pro je vech žáků

K ve l mi nápadným módním výrazům, sle duje me - li vyjadřování
mladých lidí, patří slo va jako su per, hustý, ob ra ty jako je to su per, to je
na po ho du a celá řada dalších. Všechny spo ju je jed no – vyjadřují
hodnocení, a to buď člověka (jeho vlastností či vzhle du), věcí, nebo
situací. Pro to se ve svém příspěvku soustředíme na zhodnocení ja zy -
kových prostředků, jimiž je v jazykových pro je vech mladé ge ne ra ce
vyjadřováno hodnocení. Zajímalo nás, které hodnotící výrazy děti
volí, jso u - li některé výrazy v je jich vyjadřování nové, re spe ktive
módní, a kterými jazykovými prostředky dosahují in ten zifi ka ce svého 
vyjádření.

Na základě svých učitelských zkušeností a názorů v odborné
literatuře (Ja klová 1993–1994) jsme předpokládali, že se v ko mu ni-
kátech žáků bu dou v hojné míře ob je vo vat lexikální prostředky ex pre -
sivní a lexikální prostředky aktu a li zované.

Pro získání jazykového materiálu jsme zvo li li me to du roz ho vo ru
s žáky deváté třídy základní školy. Roz ho vo ry byly ve de ny v ne for-
málním prostředí na školním výletě. Děti byly motivovány ke spon-
tánnímu pro je vu jed nak zvo leným tématem, o kterém se hovořilo (Co
mi škola dala a co mi vza la, popř. Co bych změnil na škole), jed nak
vysvětlením důvodu nahrávání. Skutečnost, že je jich ja zyk bude „vě-
decky zkoumán”, byla pro děti ve l mi zajímavá. Domníváme se však,
že mo hla ov li v nit vo l bu lexikálních prostředků a že děti vo li ly lexémy, 
které považova ly za „vhodnější” vzhle dem k dané si tu a ci.

Získaný materiál tvoří 15 nahrávek mluvených projevů žáků. Roz -
sah jed no t livých nahrávek je 3–10 mi nut. Zkoumaný materiál je dopl-
něn o výrazy, jež jsme získali zachycením výrazů, které děti běžně
používají ve škole a mimo ni.
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3. U následujících slov, slovních spojení číselně vyjádřete
   (často/ve l mi = 5, občas/mírně = 3, málo/málo = 1, vůbec/vůbec = 0)
  jak často je používáte a za jak urážlivá je po ciťuje te, když je někdo řekne 
 Vám 

Vole!…................................................................................
Krávo!…..................................................................................................................
De bi le!….................................................................................................................
Ho v no!….................................................................................................................
Ne ser!…...................................................................................................................

PŘÍLOHA 2. Struktura respondentů

Ta bu l ka 1. Stru ktu ra respondentů pod le pohlaví a věku

Pohlaví Muži Ženy

Počet osob 37 63

Věk 15–16 17 –18 19–20 15–16 17–18 19–20

Pro cen to 47 45 8 49 47 4

Ta bu lka 2. Stru ktu ra respondentů pod le typu školy (v %)

Gymnázia
(včetně víceletých)

Odborné školy
zakončené ma tu ri tou

Učňovské školy
bez zakončení ma tu ri tou

26 58 16



Pro analýzu jsme zvo li li tato kritéria:
1. Z hle di ska sémantického nás zajímalo, na ko lik se jed na lo o výrazy

expresivní a stylově neutrální. V případě ex pre si vi ty jsme se sou-
středili na to, zda jí bylo dosaženo přenesením významu.

2. Z hle di ska fo r my jsme sle do va li výskyt nesklonných výrazů a je jich 
fun kci.

3. Svo ji po zo r nost jsme zaměřili na prostředky in ten zifi ka ce vyjádře-
ní, které žáci využívají.

4. Soustředili jsme se na časté výrazy a v sou vi s lo sti s tím na výrazy,
které lze označit jako módní na základě srovnání s výrazy dolože-
nými ve slovníku.

 Kritérium slovního dru hu pro nás ne by lo důležité, přesto můžeme
kon sta to vat, že samozřejmě nejčastěji byla za sto u pe na ad je kti va. 

Shromáždili jsme 93 dokladů zkoumaného jevu. Za sto u pe ny jsou
stylové neutrální prostředky pro hodnocení pozitivní i negativní
(nepostradatelný, ne vyměnitelný, úžasný, milý), mno hem početnější
je však sku pi na expresivních prostředků (56x). Za sto u pe na jsou jed -
nak tradiční ex pre si va uváděná slovníkem, je jichž ex pre si vi ta je dána
hláskovou pod obou, nebo přenesením významu (šprt, ňouma, držka-
tý, pitomý, nafoukaný), jed nak ex pre si va s přeneseným významem,
která však ve slovníku ne na j de me (vymletý), další sku pi nu ex pre siv-
ních výrazů tvoří ustálené ob ra ty (to je hustý, to je drsný) – viz dále. 

Svo ji po zo r nost zaměřujeme především na ad je kti va hustý, drsný,
libový, trapný a vypatlaný a vymletý. Tyto výrazy jsou pravidelně vy u-
žívány k hod no cení situací. Je jich fun kce jsou však mno h dy odlišné.
Výrazy hustý a drsný děti užívají při hodnocení něčeho výrazného,
neobvyklého, překvapujícího, ev. něčeho, co bude mít vážné následky
(Slovník nespisovné češtiny 2006) (tak to je teda hustý, ta ho di na byla
do ce la drsná). Tato ad je kti va získávají expresivní příznak me to ny -
mickým přenesením významu. Je jich původní významy ‘jsou těsně
seskupený’ ne bo ‘navrstvený a hrubý’. V dětských pro je vech jsou ve l -
mi časté, ale někdy jim kon ku ru je významově užší ad je kti vum libový.
Je užito po uze při pochvalném označení (to je fakt libová ka pe la, no
tak to je libový). Dětmi je ten to lexém vnímán jako méně obvyklý,

nese cha ra kter no vo sti, pro to jej můžeme považovat za módní i přesto, 
že jeho fre k ven ce je nižší než fre k ven ce výrazu hustý. Všechna výše
uvedená ad je kti va naj de me ve Slovníku nespisovné češtiny.

Výrazy blbý a trapný doložené Slovníkem spisovné češtiny pro
školu a veřejnost, které jsou za sto u pe ny poměrně často, slouží po uze
k hodnocení situací negativních (některý zákazy jsou úplně blbý, něco
je takový do ce la trapný). Ad je kti vum trapný je využíváno jako
expresivní s významem, který ve slovníku doložen není. Vy sky tu je se
v ob ra tech to je trapný, jež jsou zce la synonymní s ob ra tem to je blbý. 

Ad je kti va vypatlaný a vymletý s významem ‘úplně hloupý’ (přece
ne j sem tak vypatlaná, je úplně vy m le tej) opět na by ly ex pre si vi ty
přenesením významu. Vypatlaný je uve de no ve Slovníku nespisovné
češtiny, vymletý v žádném slovníku uve de no není. Soudíme, že vy m le-
tý je aktuální náhradou. Četnost nás vede k tomu, že ho považuje me za 
módní.

Většina expresivních výrazů je součástí ustálených obratů.
Získaný materiál dokládá také četné fra zeo logi s my, je jichž součástí
jsou předložková spojení být v pohodě, být na po ho du, na pa li ci (Pa -
trik je hrozně v pohodě, dřív to bylo takový na po ho du, myslím si, že je
to na ho u by). Mezi nimi je nejčastější být v pohodě, které je na rozdíl
od spojení být na po ho du doloženo ve Slovníku nespisovné češtiny.
Opět je zde patrná ten den ce k aktu a li za ci. 

Nesklonné výrazy jsou v našem materiálu po uze čtyři: bez va, sen -
za, su per, nefér, ale objevují se často. Jsou užity jed nak v adjektivní
fun kci atri bu tu (bez va učitel, su per lidi), jed nak jako součást
ustáleného ob ra tu (to je sen za, to je su per). Výrazy bez va a sen za jsou
frekventovanější než je jich nezkrácené pod oby bezvadný a senzační.
Zejména su per lze díky jeho vysoké fre k ven ci považovat za módní.
Opět se jedná o výraz, který podléhá aktu a li za ci. Ve d le nesklonného
su per je užíváno také ad je kti vum suprový (suprový zážitky)
s významem ‘vy ni kající, skvělý’ zce la začleněné do českého
deklinačního systému. Obě pod oby považuje me za módní.

Charakteristickým ry sem dětského vyjadřování je využívání
prostředků, jimiž je dosahováno in ten zifi ka ce hodnotícího výrazu.
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Využití kom pa ra ti vu a su per la ti vu jako intenzifikačního prostředku je
doloženo (uvolněnější, hrubší, hezčí), ale není příliš časté. Obvyklé je
zdůrazňování naléhavosti spojením hodnotícího výrazu s ad ver biem
(hodně v pohodě, úplně stoprocentní, do ce la na po ho du, strašně rád,
hrozně v pohodě). Vy so kou fre k ven ci má zejména modální částice fakt
(fakt sen za, fakt divný, fakt uvolněný, fakt libová ka pe la) uváděná ve
Slovníku nespisovné češtiny jako jed na z nejčastějších částic s význa-
mem ujištění. Jed nou je doloženo zce la nevhodné spojení obou výše
uvedených možností víc uvolněnější.

Roz bo rem zkoumaného materiálu docházíme k závěru, že v mlu -
vených pro je vech žáků jsou ve l mi časté expresivní výrazy. Mezi nimi
dominují ex pre si va vzniklá přenesením významu (hustý, drsný, li bo-
vý, vymletý). Módní jsou pod le našeho názoru ne jen výrazy časté
(trapný, hustý, su per, v pohodě), ale také výrazy aktualizované (li bo-
vý, suprový, vymletý, na po ho du), jež se vyskytují v nižší míře. Nej-
častější způsob, kterým je dosahováno in ten zifi ka ce vyjádření, je spo -
jování hodnotícího výrazu s ad ver biem (hrozně v pohodě, úplně bez-
vadný), absolutně nejčastěji však s částicí fakt (fakt uvolněný). 
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Sum ma ry

The pre sent pa per fo cu ses on as ses s ment of lin gu i stic me ans used to ex press eva -
lu a tion by the yo uth ge ne ra tion. We were in te re sted in the children’s cho i ce of ex pres -
sions; whe t her the re are any new or fas hio na b le ex pres sions in the ir spe ech and what
ex pres sions are used as in ten si fiers.

Fi f te en 3–10-mi nuts re cords of students’ spo ken lan gu a ge were used as ma te rial
for the re se arch.

The ana ly sis drew us to a con c lu sion that ex pres si ve vo ca bu la ry is very fre qu ent
in the students’ spe ech. Among tho se, vast ma jo ri ty are words ori gi na ting in a se man -
tic shift (hustý, drsný, libový, vymletý). Eve ry day words(trapný, hustý, su per,
v pohodě), but also up da ted ex pres sions (libový, suprový, vymletý, na po ho du), which
are not used so fre qu en t ly tho ugh, are very po pu lar. The most com mon me ans of in -
ten si fy ing is ad ding an ad ver bial in front of the ad je c ti ve (hrozně v pohodě, úplně
bezvadný). Ho we ver, by far the most com mon in ten si fier is the pa r ti c le fakt (fakt
uvolněný).
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Mi lan HRDLIČKA

Pra ha

K otázce mediačního ja zy ka
ve výuce češtiny pro ci zin ce

Me zi důležité a aktuální otázky pedagogické ko mu ni ka ce při pre -
zen ta ci českého národního ja zy ka jinojazyčným mluvčím patří pro -
ble ma ti ka užití mediačního (někdy též zprostředkujícího, zprostřed-
kovacího)1 ja zy ka. V příspěvku vymezíme náš přístup k po j mu „me-
diační ja zyk”, představíme základní fa kto ry, které užití mediačního ja -
zy ka v cizojazyčné výuce ovlivňují, a přiblížíme si tu a ci ve výuce
češtiny ja ko cizího ja zy ka.

Naše pojetí mediačního ja zy ka je vzhle dem ke značné složito sti
a variabilitě dané pro ble ma ti ky široké. Chápeme jím komunikační
kód (te dy především přirozený ja zyk, ale rovněž prvky neverbální po -
va hy, viz dále), který slouží k (pedagogické) ko mu ni ka ci me zi vy u-
čujícím a jinojazyčným mluvčím v cizojazyčné výuce. Mediační ja -
zyk te dy zprostředkovává jinojazyčnému mluvčímu relevantní in fo r -
ma ce o cílovém ja zy ce, ale plní i další fun kce (srov. dále).

V to m to smy s lu se ve vyučovací pra xi v různé míře setkáváme se
třemi základními případy:
A) Vyučující i fre k ven tant kurzu češtiny pro cizince mají společný,

oboustranně a v náležité míře srozumitelný jazykový kód (byť jej
mohou ovládat na rozdílné úrovni), resp. jazykové kódy.
   Předně se jedná o češtinu (za hrnu je me sem případy od mírně
pokročilých včetně), i když míra jejího užívání závisí na různých
fa kto rech: ve d le naznačené úrovně komunikační ko m pe ten ce jino-

jazyčného mluvčího v češtině hra je ve vyučovací pra xi ro li mateř-
ský ja zyk ci zin ce (jde o je ho míru příbuznosti s češtinou – zde
máme na my s li Slo va ny), jazyková ro vi na, která se probírá (např.
slovní zásoba ve r sus výklad mlu v ni ce), vyučující2 může rovněž zo -
hled nit zna lost jiného slovanského ja zy ka v případě Neslovanů či
individuální filologické nadání účastníků ku rzu aj.
   Četné jsou případy, kdy v ro li mediačního ja zy ka vy stu pu je jiný 
ja zyk než naše mateřština3 (vyučující i stu den ti ovládají např. an-
gličtinu, která zpra vi d la vy stu pu je ja ko lin gua fran ca).
   Velmi často pak dochází k to mu, že jsou ve vyučovacím pro ce -
su užívány mediační ja zy ky dva (kupř. zmiňovaná čeština a anglič-
tina), přičemž je žádoucí, aby se účelně a koncepčně doplňovaly
(komunikační akti vi ty v češtině, výklad české gra ma ti ky v anglič-
tině apod.).

B) Vyučující a jinojazyční mluvčí znají společný srozumitelný jazy-
kový kód pouze částečně (ne všichni studující mohou, ať v kurzech
jazykově homogenních, či heterogenních, úspěšně užívat společný
mediační jazyk): např. část účastníků kurzu češtiny pro začátečníky 
umí an gli c ky a současně ovládá i jazyk svých kolegů, kteří anglič-
tině nerozumějí. Mohou jim tak díky svým jazykovým zna lo stem
podstatné in fo r ma ce o cílovém jazyce, tedy o češtině, zprostřed-
kovat.
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1 Dalo by se rovněž uvést „vyučovacího jazyka”.

2 Záleží pochopitelně i na jazykových zna lo stech učitele.
3 V české odborné literatuře (např. L. Holá 2005 aj.) se zpravidla považuje za me-

diační jazyk pouze  jinojazyčný kód, nikoliv čeština. Proti takovému přístupu ovšem
máme určité výhrady: ve vyučovací praxi totiž většinou dochází ke střídání jazyko-
vých kódů (např. k různé kombinaci češtiny a angličtiny), a tedy k poskytování
relevantních poznatků o cílovém jazyce (čili o češtině) pomocí různých jazyků.
Potvrzuje to ostatně sama L. Holá (2005, s. 37), když uvádí: „Je ovšem pravda, že
někdy vysvětlení ve zprostředkovacím jazyce urychlí a usnadní pochopení daného
gramatického jevu. Někteří studenti navíc podobné vysvětlení či srovnání s mateř-
štinou přímo vyžadují. V takovém případě se mu nebráním”. Je tedy potom podle
našeho soudu nepatřičné přisuzovat mediační (zprostředkovací) roli pouze některému 
z nich.



C) V současné době se vzhledem k rostoucímu počtu migrantů z ce-
lého světa a jejich jazykové diverzitě (mluvčí z jazykově vzdále-
ných oblastí) stále častěji setkáváme se si tu a ce mi, v nichž společný, 
oboustranně srozumitelný jazykový kód (prozatím) ne e xi stu je,
resp. vytváří se postupně a poměrně nesnadným způsobem. V tako-
vých případech přichází v úvahu i ap li ka ce prostředků neverbální
povahy (gesta, obrázky, pan to mi ma aj.).

Mediační ja zyk hra je v pro ce su cizojazyčné výuky několik
významných rolí. Plní f u n  k c i  p r o s t ě  s d ě l o v a c í  ( d o  r o  z u -  
m í v a c í )  a  k o n  t a  k t o  v o u  (f a  t i  c  k o u):  slouží k běžné ko mu -
ni ka ci vyučujícího a studujících (kon ve rza ce o tématech každodenní-
ho živo ta, ja ko např. Dívali jste  se včera večer na te le vi zi? Co bu de te
dělat o víkendu?), je te dy jedním z prostředků je jich sociální in ter -
akce. 

Významná je je ho  f u n  k c e  m e n t á l n í  (k o g n i t i v n í):
mediační ja zyk se podílí na pro ce su poznání jinojazyčného mluvčího.
Podstatná je i je ho ro le  v ý z v o v á  (a p e l o v á,  d i r e k t i v n í,
k o n a t i v n í)  – vyučující vyvolává, řídí a usměrňuje ci zin co vy akti -
vi ty v pro ce su cizojazyčné výuky (Napište cvičení na straně 15;
Přeložte druhý od sta vec; Odpovězte na otázky; Pojďte k ta bu li aj.).

V přehledu funkcí mediačního ja zy ka chce me v neposlední řadě
zdůraznit je ho  f u n  k c i  m e t a  j a z y  k o  v o u4. Slouží k po pi su stu -

dovaného ja zy ka, k lingvodidaktické pre zen ta ci všech je ho ja zy ko-
vých ro vin a plánů, k procvičení učiva apod. V to m to smy s lu se ne-
zřídka dostává do popředí pro ble ma ti ka tzv. signální gra ma ti ky (srov.
K. Podrápská 2003 aj.), te dy si tu a ce, kdy se základní poučení o mluv-
nické stavbě cílového ja zy ka podává ve značné míře specifickými
prostředky (grafickými, nonverbálními aj.).

Pokládáme za důležité připomenout, že by měla být vo l ba mediač-
ního ja zy ka (te dy v podstatě komunikační stra te gie vyučujícího) kon -
cepční, promyšlená, systematická. Ne bu de - li to tiž užívání mediač-
ního ja zy ka důsledné, ne bu de - li se řídit jasnými pra vi d ly (bu de - li te dy 
např. docházet k nahodilému střídání, ne bo do kon ce k míšení kódů),
může si tu a ci jinojazyčného mluvčího v pro ce su nabývání zna lo sti
cizího ja zy ka do sti zásadním způsobem kom p li ko vat5.

Rozhodnutí vyučujícího nemusí být vždy jednoduché a jednoznač- 
né, může být ovlivněno některými různě významnými fa kto ry. Na
některé z nich jsme již poukázali v úvodu (viz ad A), nesmíme ovšem
zapomínat na skutečnost, že je vo l ba mediačního ja zy ka ovlivněna
i užitou vyučovací me to dou6. Netřeba jistě rozebírat odlišný přístup
k pre zen ta ci jinojazyčného kó du při ap li ka ci me to dy přímé, ko mu ni-
tární apod.

Jaké jsou kla dy a zápory přístupu, v němž v ro li mediačního ja zy ka 
převládá (ne bo do kon ce výrazně do mi nu je) užívání češtiny7?

Předně je třeba kon sta to vat, že se k výše naznačenému přístupu
přiklání (ne bo je oko l no st mi nu ce na jej ap li ko vat) poměrně značná
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4 Ani v tomto směru není chápání pojmu mediační jazyk jednotné. Např. S. Ško- 
dová a B. Štindlová (2007, s. 56) hovoří o me ta ja zy ku pouze v sou vi s lo sti s po-
pisem (systému) jazyka, oddělují ho od jazyka mediačního („[…] pro výuku bez
zprostředkovacího jazyka je nepostradatelný jasný, jednotně a pravidelně užívaný
metajazyk. Pro výuku tohoto typu je také nezbytný jednoznačný signální aparát,
který využívá vi zua li za ce […] nebo tzv. abstraktních metafor; výhodné je však také 
užívání adekvátní verbální sig na li za ce”). Naznačenou di cho to mii re spe ktu je me,
současně však kon sta tu je me, že pokládáme podobné případy (viz citace) za men-
šinové, specifické, a domníváme se, že kvůli nim není nutné dále kom p li ko vat
pojmoslovný aparát. Nadto se přikláníme ke zdůrazňování polyfunkčního cha ra kte -
ru cílového jazyka (v tomto případě češtiny).

5 Platí to zejména pro výuku začátečníků a mírně pokročilých.
6 Určitý vliv může mít i dostupnost učebních materiálů a jejich mediační jazyk

(kupř. řada mluvčích s jiným mateřským jazykem než angličtina se běžně učí naši
mateřštinu právě prostřednictvím učebnic, v nichž je čeština prezentována s pomocí
angličtiny).

7 L. Holá (2005, s. 35) přináší (s odvoláním na P. Bulejčíkovou) v tomto smyslu
zajímavý postřeh, a sice otázku prestižního postavení češtiny jako prostředku
komunikace mezi jinojazyčnými (a rodilými) mluvčími: „Pokud učitel mluví často
jiným jazykem, snižuje tím prestiž češtiny jako prostředku spolehlivé komunikace”.



část vyučujících8 (srov. uve de nou od bo r nou li te ra tu ru i naše zkuše-
nosti z vyučovací pra xe).

Me zi po zi ti va, jak se uvádí v odborné literatuře (viz níže), je pod le
našeho so u du v prvé řadě možno zařadit skutečnost, že při naznače-
ném přístupu nedochází k diskriminování cizinců s nu lo vou (popř.
s minimální) znalostí češtiny ja ko mediačního ja zy ka. (V to m to
případě ale můžeme oprávněně namítnout, že to mu tak vždy nemusí
být: představme si např. výuku Slovanů, kteří mají opro ti jiným
mluvčím ne spo r nou výhodu díky příbuznosti a typologické po do bno -
sti daných jazyků, ne bo Neslovanů se znalostí jiného slovanského ja -
zy ka.)

Předností výrazně převažujícího ne bo výlučného užívání češtiny
ve výuce je rovněž neustálý kon takt jinojazyčného mluvčího s cílo-
vým ja zy kem (byť takový přístup kla de značné nároky na kon cen tra ci
cizinců, zvláště s nižší úrovní komunikační ko m pe ten ce v češtině),
což může mít mi mo jiné za následek rozvíjení je ho scho p no sti dobře
používat různé kompenzační stra te gie.

V neposlední řadě je také možno poukázat na fakt, že při takovém
po stu pu odpadají eventuálně potíže způsobené nedostatečnou znalostí 
cizího ja zy ka ze stra ny českého vyučujícího.

K nesporným nevýhodám a problémovým aspektům patří nu t nost
podstatně zjednodušeného a redukovaného výkladu (stačí jen zmínit
pro ble ma ti ku výkladu řady gramatických kategorií a jevů, poučení
o stylové pla t no sti jazykového výraziva ne bo pre zen ta ci abs trakt
apod.). Takový přístup vyžadu je jak velké soustředění a spolupráci
jinojazyčných mluvčích, tak také pečlivou, kreativní, nápaditou (a te -
dy ve l mi náročnou) přípravu vyučujícího (nezbytné užívání různých
typů kompenzačních strategií, otázka adekvátního ověřování po ro zu-
mění a pochopení výkladu ze stra ny ci zin ce aj.).

Dalším fa kto rem je bez espo ru velká časová náročnost, resp. po-
malé te m po podobné výuky. Me zi ri zi ka řadíme i otázku scho p no sti
některých jinojazyčných mluvčích náležité analýzy, zobecnění aj.
a také možnost, že vyučující nepředloží vždy reprezentativní řečové
příklady, a následně tak doj de k neporozumění, k po su nu významu
a k dalším možným nedopatřením. Nad to ne l ze na jedné straně zá-
měrně a efektivně využívat pozitivního trans fe ru, na straně druhé pak
náležitě předcházet interferencím.

Závěrem můžeme kon sta to vat, že spatřujeme ve výlučném a aprior-
ním užívání češtiny v ro li mediačního ja zy ka (především u začáteč-
níků a mírně pokročilých) spíše východisko z no u ze než nějaký
přelomový a výhodný přístup hodný následování9. Přikláníme se spíše 
ke kompromisnímu řešení (je - li pochopitelně z objektivních příčin
proveditelné), a to k funkčnímu střídání kódů (te dy češtiny a „sro zu-
mitelného” cizího ja zy ka)10.
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8 Podotýkáme ovšem, že s argumenty některých z nich nemůžeme v obecné
rovině souhlasit, srov. kupř. tvrzení L. Holé (2005, s. 34): „Z praxe vyplývá, že
pokud učitel mluví důsledně česky, studenti se snaží mezi sebou domluvit taky jen
česky. […] Střídání kódů je pro studenta značně vyčerpávající, a, jak už bylo
řečeno, vysoce demotivující”.

9 Po uka zu je me při této příležitosti na otázku nabývání znalosti cizího jazyka (na
převažující názor, že jedinec buduje znalost jinojazyčného kódu na pozadí již dříve
získaných jazykových znalostí), na di cho to mii mezi učením se jazyku a osvojová-
ním si jazyka, na roli mateřského jazyka v procesu učení se cizímu jazyku (srov.
Hrdlička 2009).

10 Upozorňujeme zde na samozřejmou, ale zásadní skutečnost: velkou měrou
záleží i na typu a cíli kurzu, na komunikačních potřebách a prioritách jeho frekven-
tantů aj.



Ji t ka MÁLKOVÁ

Plzeň

Teacher’s com mu ni ca tion co m pe ten ces 
as a part of pre - gra du al pre pa ra tion

1.1. Com mu ni ca tion skills – me ans of so cia li sa tion

Com mu ni ca tion im plies more than one per son. There must be
some one to trans mit a mes sage and some one to re ceive it. Peo ple
com mu ni cate with each other in vari ous dif fer ent com bi na tions and in
very dif fer ent ways. When they have a lot in com mon, they com mu ni -
cate most eas ily.

Com mu ni ca tion is un der taken for a pur pose. There is al ways
a reason to share ideas and mean ings.  This so cial situa tion in volves
peo ple to gether. They need to es tab lish and main tain per sonal re la -
tion ships.

In case of class room com mu ni ca tion, the pri mary pur pose is
a peda gogic one. There fore, the term of peda gogic com mu ni ca tion has 
to be men tioned. It is re al ized dur ing the learn ing pro cess. The teacher
is a part of in ter ac tion with an in di vid ual stu dent or with a group of
stu dents within the class. These par tici pants’ com mu ni ca tion can be
seen as a pro cess of mu tual ac com mo da tion. All mem bers of this com -
mu nity spend a lot of time talk ing to each other, ask ing ques tions or
giv ing an swers, giv ing or get ting in for ma tion and in struc tions etc. It
can be termed the peda gogic com mu ni ca tion. But the ver bal con tact is
not the only means of com mu ni ca tion. It is also achieved by a body
lan guage. Gen er ally said, the way peo ple dress, the way they move, sit 
and stand can say a great deal about their at ti tudes to wards the peo ple
they are com mu ni cat ing with. Fa cial ex pres sions and the tone of voice 
used when speak ing can all say much more about how a per son feels
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Sum ma ry

In the following article the author defines the range of the so called mediatory
language (mediační jazyk), paying attention to its basic factors which have to be taken 
into con si de ra tion when teaching Czech as a foreign language. The very term is
defined as a code of com mu ni ca tion (first and foremost the natural language, but also
the non - ver bal means of com mu ni ca tion), which serves to enable the didactic process
between the teacher and the student. The mediatory language not only acts as an agent
in the com mu ni ca tion between the teacher and the student, but also has the com muni -
ca ti ve, contact, cognitive, con no ta ti ve and meta lan gu a ge functions.



than the words that he or she ac tu ally ut ters. In the area of class room
com mu ni ca tion, non ver bal re sources as an in stru ment of com mu ni ca -
tion play just as im por tant part as a lan guage does (Malamah- Thomas
1987, p. 17).

The suc cess ful com mu ni ca tion is based on re cip ro cal in ter ac tion.
In case of con flict in the in ter ac tion, com mu ni ca tion breaks down.
Only where there is co op era tion be tween both sides in volved in the
inter ac tion can com mu ni ca tion take place ef fec tively.

1.2. Pe da go gic com mu ni ca tion as a ba sis of le a r ning pro cess

The peda gogic com mu ni ca tion is the ba sic con stitu ent of the learn -
ing pro cess. This is the rea son why the abil ity of that is a very im por -
tant part of teach er’s skills and pro fes sional com pe tence. The com mu -
ni ca tion com pe tence is usu ally cre ated dur ing the whole life as
a means of so ciali sa tion. As for pro fes sion als (teach ers), it has to be
de vel oped and im proved on the theo reti cal and prac ti cal ba sis par ticu -
larly dur ing the stage of their edu ca tional prepa ra tion.

Just the re quire ment of the prac ti cal re ali sa tion seems to be the
diffi cult one. The prac tice shows that most of the stu dents as fu ture
teachers are not able to use the spo ken lan guage at the stan dard level.
They of ten can not ex press their thoughts ap pro pri ately and flu ently.
Almost none of them have any knowl edge as re gards non ver bal means 
of com mu ni ca tion and strate gies. Para doxi cally, such a kind of
speakers will be sup posed to re al ise the peda gogi cal com mu ni ca tion
in the fu ture giv ing the good ex am ple of us ing a lan guage in its spo ken 
form.

It is a very im por tant aim to im prove the com mu ni ca tion skills of
fu ture teach ers dur ing their pre- gradual stud ies. The teach er’s speech
as a means of con tact me di ates in for ma tion and knowl edge but it also
forms a pu pil’s per son al ity and char ac ter. The teach er’s role as a cul ti -
vated speaker is really huge. Par ticu larly the young learn ers at the pri -
mary school level imi tate in ten sively. That is the op ti mal pe riod to ac -
quire the ba sis of cul ti vated com mu ni ca tion which can not be usu ally
de vel oped in the fam ily. The learn ers at school also mas ter the prin ci -

ples of pub lic speech gradu ally. They start to con sider it a means of
own pres en ta tion. The role of the school seems to be not re place able in 
this pro cess. Other ar eas of pub lic life (e.g. the me dia or poli tics) do
not pro vide suit able mod els and ex am ples of cul ti vated com mu ni ca -
tion. Its level and qual ity have been de clin ing lately. Changes of the
so cial cli mate lead to changes of the no tion of cul ti vated com mu ni ca -
tion. Con tem po rary speak ers are mostly self- centred with out any
atten tion to the audi ence. They do not solve whether their speech is
com pre hen si ble enough and not fa cili tate its per cep tion. Such a kind
of ap proach shows a lack of re spon si bil ity to wards lis ten ers who have
to cope with speak ers’ bad pro nun cia tion or un bear able sounds of
hesi ta tion and with their dis abil ity to dis tin guish any com mu ni ca tive
styles and to re spect the stan dard level of spo ken lan guage.

2.1. Pre- gradual prepa ra tion of the fu ture teach ers

Pre vi ous facts prove the ne ces sity to im prove com mu ni ca tion
skills of the fu ture teach ers. That is the way to cre ate their com mu ni ca -
tion com pe tence in ac cor dance with all re quire ments of con tem po rary
ten dency to com mu ni ca tive ap proach in the learn ing pro cess.

The oral com mu ni ca tion courses and semi nars at the col lege level
are re al ised with the aim to pro vide com pre hen sive, or gan ized, and
authori ta tive re sources for the fu ture teach ers’ train ing and de vel op -
ment. The whole pro cess is based on prac ti cal ex er cises. It be gins with 
ab stract (theo reti cal) in quiry and ex tends into prac ti cal ac tions us ing
the learn ers’ own ex pe ri ence of prac ti cal speak ing. The suc cess can
only oc cur where learn ers (in di vidu ally or col lec tively) ex plore prin -
ci ples and ex peri ments. This pro ce dure is ac ti vated by com bi na tion of
dif fer ent tasks and sup ported by teach er’s guid ance. The learn ers are
re quired to take di rect ac tion them selves be ing cast in the role of criti -
cal ob serv ers of the ef forts of oth ers. All par tici pants of the learn ing
pro cess are en gaged in such a prac ti cal train ing.
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2.2. Ini tial phase of the train ing pro cess

At the be gin ning of the course, it is very use ful to en cour age the
learn ers. In fol low ing learn ing situa tions where in di vidu als will be re -
quired to act and in ter act with oth ers, there will be many po ten tial
social and emo tional con straints and pres sures that may in ter fere ef -
fec tive learn ing. The learn ers may be em bar rassed be cause of their
poor per form ance and be come re luc tant to speak for fear of mak ing
a fool of them. The self- conscious stu dents may not wish to speak in
front of many pairs of criti cal eyes and ears. The shy stu dents may be
un able to speak con tinu ally for fear of mak ing mis take in pro nun cia -
tion or break ing the stan dard level of lan guage.

The learn ing pro cess has to be sup ported by de clin ing of these
affec tive bar ri ers. When learn ers feel re laxed and sur rounded by
friendly en vi ron ment, it en cour ages a wider shar ing and ex change of
ideas and ex pe ri ence. In this at mos phere, learn ers gain the con fi dence
to lend and re ceive sup port from oth ers, to take risks with speak ing in
front of the audi ence, and to re late to their col leagues with out the fear
of pos si ble ridi cule and cor rec tion (Vale 1995, p. 21).

It is very im por tant to es tab lish a posi tive re la tion ship among the
learn ers. In ad di tion, fac tors such as mo ti va tion, con fi dence, in ter est
or so cial group ing have to be men tioned. Cre at ing a sup por tive
learning com mu nity is in evi ta ble. In this case, the learn ers feel com -
fort able and also re spon si ble for their work. They try to do their best.

The teach er’s role con sists of the po si tion of mo ti va tor, co or di na -
tor, and or gan izer. Dur ing the con soli da tion phase the teacher uses the
con fi dence and ex pe ri ence gained by the learn ers to en cour age them
to speak fo cus ing on spe cific ver bal and non ver bal lan guage points.
This stage has to be sup ported by suit able prac tice ac tivi ties. First of
all, the learn ers are re quired to pres ent a pre pared speech, the topic of
which is their per son al ity. They have to in tro duce them selves and de -
scribe their hob bies and quali ties which make them unique (in clud ing
nega tive fea tures of their char ac ter). It helps them to be come so -
cialised in the com mu nity and gain needed self con fi dence. To keep
suf fi cient eye con tact is a very im por tant part of this ac tiv ity. The fi nal

evalua tion is based on the analy sis of speak ers’ feel ings more than on
a strict ef fort to de limit ver bal or non ver bal mis takes. It can make the
learn ers think about them selves and about the way they ex press their
thoughts. They have to know that the words are not empty ves sels but
the com po nent of a par ticu lar hu man be ing, said ex actly – the part of
them.

2.3. Cul ti va tion of ver bal means in com mu ni ca tion

The ba sic ac tivi ties are fo cused on the im prove ment of learn ers’
readi ness for ex pres sion. These in tro duc tory ex er cises are per formed
in the group seated in a cir cle. They can be de scribed as short and non
pre pared mini- acts of speech the aim of which is to com plete a co he -
sive, co her ent, and com pre hen si ble spo ken text for any par ticu lar
topic.

The ac tiv ity starts with nar ra tive or de scrip tive ap proach and
extends to abil ity to use sym bols or meta phors. The learn ers are
required to pro duce their own short texts or fin ish in com plete sto ries
or cre ate texts col lec tively. Later they are able to keep their point
better, find ing the words faster, and ex press ing their thoughts flu ently.

The fol low ing ac tivi ties prac tice more com pli cated and longer
speech events which are based on re flec tions. The learn ers are sup -
posed to re al ise 4 to 5- minute pre pared speech stand ing in front of the
audi ence and us ing dif fer ent means of con tact (e.g. ad dress ing, rhe -
tori cal ques tions, ex pres sions in di cat ing re la tion ships and re cip ro cal -
ity, etc.). On the other hand, they learn to avoid un de sir able words,
repe ti tions, or func tion less ex pres sions and sounds of hesi ta tion. The
ne ces sity to speak in ac cor dance with the stan dard level of spo ken lan -
guage and ac cu rate ar ticu la tion have to be also men tioned. It is rec om -
mended to point the im por tance of tim ing and the way to man age the
time lim its.

What is said can be re corded to iden tify prob lem ar eas. These
authen tic data can be ana lyzed, cate go rized and de scribed by all par -
tici pants. All strengths and weak nesses have to be named. Then it is
nec es sary to make gen er ali za tions and set down the ba sic rules of
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success ful speak ing in or der to im ple ment them later. That is the il -
lustra tive way to set stan dards which learn ers are ex pected to fol low.

To ana lyze re corded speech acts from the me dia seems to be worth -
while as well. TV and ra dio mod era tors and speak ers em body a wide
range of posi tive and nega tive ex am ples in the area of spo ken com mu -
ni ca tion which can be clearly dem on strated and judged. In other
words, the abil ity to rec og nize the qual ity of some one’s speech helps
to im prove own pro duc tion and reach the higher level.

2.4. Acous tic means and their com mu ni ca tive func tion

Acous tic as pects rep re sent speak er’s per son al ity in his acts of
com mu ni ca tion. They re flect his char ac ter and tem pera ment as well as 
his at ti tudes and emo tions. As bear ers of non ver bal mean ing, they
have the power to il lus trate the ut ter ances and en rich them with other
ele ments. With re spect to this fact, they can be used very thought fully
to maxi mize the ef fect of the com mu ni ca tion and keep an in ten sive
con tact with the audi ence in clud ing its at ten tion.

Sound means in clude e.g. in to na tion, vol ume, speed, lo cat ing of
pauses, voice emo tional modu la tion, rhyth mi cal and logi cal phras ing,
etc. (Min chew 1983, p. 21). All these ele ments have to be prac ticed
and im proved regu larly through sets of spe cial rhe tori cal and dra matic 
ex er cises which deal with res pi ra tory ac tivi ties just as with a train ing
of the voice and ar ticu la tion.

The res pi ra tory ex er cises are fo cused on the right rhythm of
breath ing dur ing speak ing and on the eco nomi cal use of that. They
finish with read ing the text – the learn ers com pete with each other who 
reads as much of text as pos si ble un der one breath ing in.

The voice train ing leads to know ing the func tion of vo cal cords and 
to abil ity to work with them use fully. The learn ers try to proj ect their
emo tions and at ti tudes into own speech to make it more im pres sive
and ef fec tive. It is also a very im por tant task to man age a cor rect in to -
na tion. In case of in ter roga tive clauses (type called WH- questions) the 
in to na tion has to be fal ling which is bro ken very of ten. On the other
hand, the fal ling in to na tion is re quired as an acous tic end ing of sen -

tences which pro vides the lis ten ers with a good ori en ta tion in the text
and pos si bil ity to un der stand and re mem ber most of shared in for ma -
tion. The voice means give the live li ness to the speech and help to or -
gan ize and struc ture that. Work ing with the voice prop erly, the speaker 
is able to pre vent any stereo typi cal or bor ing and puz zled com mu ni ca -
tion.

The in sepa ra ble part of the ac tivi ties men tioned above is rep re -
sented by the train ing of ar ticu la tion. It can be re al ized by ex er cises
con tain ing the par ticu lar type of vow els or con so nants used in ap pro -
pri ate words in clud ing tongue twist ers. The learn ers are sup posed to
fix a cor rect ar ticu la tion of all sounds.

A fi nal ac tiv ity in cludes and fin ishes all pre vi ous ex er cises. That is
the read ing of a part of a fa vour ite novel or fairy tale/story. The texts
with epi cal fea tures are pre ferred since the di rect speech of char ac ters
and dy namic plot pro vide bet ter con di tions for act ing and in ter pre ta -
tion. First of all, the learn ers share the given text and ana lyze its con -
tent. Then they lis ten to re corded pro fes sional read ing of that to in -
spire own crea tiv ity and to imi tate the model or show own in ter pre ta -
tion. Fi nally, they pres ent dif fer ent texts of their own choice, try ing to
ap ply all gain ing ex pe ri ence and skills.

2.5. Body lan guage as a part of com mu ni ca tion

Non ver bal means, es pe cially a body lan guage re fers to the oral ex -
pres sion very closely. It func tions as a bearer of in for ma tion with out
even some one’s speak ing. Used in har mony with the words, it in ten si -
fies a fi nal im pres sion and power of the speech. The body lan guage is
typi cal for every hu man be ing. It in cludes e.g. pos ture and prox im ity
to par tici pants, dress ing, fa cial ex pres sion, eye con tact and ges tures
(Min chew 1983, p. 21). All of the means have a so cial ba sis and func -
tion as a way of the in ter per sonal con tact. They can re fer to real
speaker’s opin ions and feel ings much more than his words. Some -
times they are re al ised in a wrong way and dis pro por tion ately tak ing
the lis ten er’s at ten tion which com pli cates the com mu ni ca tion situa -
tion. Oc ca sion ally they re flect and show the feel ing of nerv ous ness or
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fear caused by a lack of self- confidence. Such a kind of the body lan -
guage be comes a big prob lem for fu ture teach ers who could be con -
sidered ri dicu lous. Re corded learn ers’ speech can clearly dem on strate
all pos si ble mis takes. They have to be named and de scribed. Such
a friendly dis cus sion re duces the wor ries and fears which caused
learn ers’ con se quent nerv ous ness and un de sir able be hav iour.

The abil ity to keep the eye con tact ap pears as the big gest prob lem.
Such a kind of non ver bal means it is a ba sis of the suc cess ful com mu -
ni ca tion. Break ing of the eye con tact may re late to speak er’s shy
charac ter or fear and also to his prob lem to find words eas ily and
express ideas prop erly. The friendly en vi ron ment as well as ac tivi ties
in pairs or small groups can help to mini mize it.

3. Ba sic meth odo logi cal prin ci ples

Suc cess ful learn ing and speak ers’ prog ress are con nected with
men tal fac tors which means with learn ers’ psy chic. The first con di tion 
is ob vi ously a posi tive at mos phere in the group, the mem bers of which 
are linked with feel ing of con fi dence in each other. The group work ing 
and the teach er’s in di vid ual ap proach in flu ence it very posi tively.

There is evi dence that to give a feed back to learn ers is the ba sic
rule for achieve ment of given goals. Any worth while analy ses of com -
mu ni ca tion ac tivi ties lead to the needed re sults. The most im por tant
thing is to show a per sonal prog ress dur ing the course. Com par ing the
ini tial and the fi nal per form ances in the group, the learn ers no tice their 
suc cess ful ad vance ment and gain so much use ful self- confidence.

The ground of such a suc cess ful learn ing pro cess con sists in
a suitable mo ti va tion. The learn ers have to re al ise the im por tance of
cul ti vated com mu ni ca tion for their pro fes sional fu ture. At the col lege
level, they un der stand the ne ces sity to com mu ni cate prop erly. Nev er -
the less, they are used to keep ing the stan dard level of the lan guage
only in its writ ten form. As for a spo ken form, they do not dis tin guish
be tween in ter per sonal and pub lic com mu ni ca tion in clud ing their spe -
cific ver bal and non ver bal means. The theo reti cal back ground of that
is also omit ted as well as any prac ti cal train ing.

There is a prin ci ple called vol un tari ness which has to be re spected.
Each per son al ity is origi nal and in di vid ual and there fore it needs own
space and time. At the be gin ning of the courses some par tici pants join
un will ingly. They ap pre ci ate a chance to ob serve or par tici pate
passively. Later they are able to take part spon ta ne ously.

An other im por tant prin ci ple has to be seen in con scious re hearsal
and prac tic ing. The learn ers are re quired to know what they are do ing
and what the rea son of that is. The func tion of means and ele ments
used from the com mu ni ca tion point of view has to be em pha sized.
Know ing the theo reti cal back ground and drill ing con sciously, the
learn ers reach the aim to use needed means auto mati cally and
correctly.

The ef fec tive ness of the whole learn ing pro cess also de pends on
a qual ity of in di vid ual prepa ra tion for dif fer ent given tasks. In other
words, with out the planned and well- thought prepa ra tion ac cord ing to
teach er’s in struc tions, the de sired ef fect can not be achieved. Al -
though the im provi sa tion var ies the train ing pro cess, it can not be ac -
cepted as the ba sis of that.

Last but not least, the time fac tor has to be men tioned. The learn ers
are sup posed to prac tice ac quired knowl edge and skills con tinu ally
and con tinu ously, drill ing and re peat ing them in dif fer ent com mu ni ca -
tion situa tions and un der vari ous con di tions. As a time con sum ing
activ ity, it has to be or gan ized very care fully to avoid a chaos in the
class and mini mize a lack of learn ers’ in ter est. To ap ply mas tered
skills and to pres ent them work ing in other courses is the clear
evidence of learners’ suc cess ful prog ress.

Con clu sion

Teach er’s com mu ni ca tion com pe tence is an es sen tial con di tion of
the suc cess ful learn ing pro cess. The ef fec tive com mu ni ca tion skills
can be learned. The skills which are nec es sary for pub lic speak ing are
simi lar to skills which func tion in the in ter per sonal com mu ni ca tion;
they are just adapted and re fined for more struc tured situa tions. The
best way to mas ter these skills is to com bine the cog ni tive and skills
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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

Jiří Ne k va pil, Marián Slo bo da, Pe ter Wa g ner: Mnohojazyčnost
v České re pu b li ce: Základní in fo r ma ce – Mul ti lin gua lism in the

Czech Re pu b lic: Ba sic In fo r ma tion, Pra ha: Nakladatelství
Lidové no vi ny, 2009, 117 s., ISBN 978–80–7106–581–4.

Ačkoli je pro současnou ja zy ko vou si tu a ci1 v České re pu b li ce příznačné do mi-
nantní postavení češtiny, te dy ja zy ka převládajícího na takřka všech úrovních ko mu -
ni ka ce, setkáváme se zde stále častěji s přítomností dalších jazykových kódů a také
vyšším počtem lidí, kteří ty to ja zy ky ovládají. O dvoj- ne bo vícejazyčnosti na území
České re pu b li ky se stále nejčastěji hovoří především v kon te x tu příhraničních regionů 
se smíšeným etnickým (národnostním) složením, v historických sou vi s lo stech apod.,
nicméně dnes se dostáváme do kon ta ktu s cizími (jinými) ja zy ky běžně také ve škole,
pracovním prostředí a dalších sférách živo ta. Na aktuálnosti tak nabývají jazykové
kon ta kty, jež vznikají realizací konkrétních jazyků konkrétními uživa te li, příp. širším
společenstvím. Příčiny nárůstu užívání dalších (ostatních) jazyků se zpra vi d la vy z na-
čují některými mimojazykovými fa kto ry, např. etnoidentifikačními, ko mu ni ka tiv-
ně-pragmatickými ne bo migračními, mají však mj. so u vi s lost s ja zy ko vou výukou ve
školách, cestovním ru chem, pro ce sem zapojování do unijních stru ktur, mezinárodní
spoluprácí či soukromými kon ta kty se zahraničím. Recenzovaná pu b li ka ce se te dy
pokouší po dat základní přehled o fenoménu dnešního dvoj- a vícejazyčného prostře-
dí, te dy takového, v němž se, v širším slo va smy s lu, paralelně uplatňují dva (a více)
jazykové kó dy a kde se v jazykové ko mu ni ka ci jedinců i celého společenství setkávají 
dva (více či méně) odlišné jazykové systémy. 

Ko le ktiv autorů Filozofické fa ku l ty Uni ve rzi ty Ka r lo vy se v příručce pokouší
populární, ale zároveň také od bo r nou fo r mou su ma ri zo vat veškeré podstatné otázky
související se současnou ja zy ko vou situací v České re pu b li ce. Na pro ble ma ti ku
zmiňované mnohojazyčnosti nahlížejí zejména ze sociolingvistického po hle du,
přičemž popisovaný so u bor otázek člení do tří základních tematických celků. Po
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1 Jazy ko vou si tu a ci odborná li te ra tu ra obecně de fi nu je jako více či méně soudržný so-
ciálně-komunikační systém určitého společenství, zpra vi d la státního, v určitém časovém úse-
ku a v daných sociálních, politických a kulturních podmínkách, který je tvořen so u hr nem
všech jazyků nebo teritoriálních, sociálních dialektů (nářečí, profesní mluva, slangy) a funk-
čních (spisovný jazyk, obecný jazyk) variet jednoho jazyka, používaných tímto společenstvím
(srov. mj. F. Čermák, Jazyk a jazykověda. Praha 2001, s. 77).

ap pro a ches to edu ca tion. That me ans to know the ba sic prin ci p les and
to put them in to pra cti ce. Such an acti vity - cen tred tra i ning em p ha si zes 
ac ti ve par ti ci pa tion, not pas si ve ab so r p tion, and helps the fu tu re te a -
chers to re ach the re qu i red le vel of the ir com mu ni ca tion co m pe ten ces.
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Sum ma ry

Com mu ni ca tion is the basis of all our in ter per so nal re la tion s hips. This paper deals 
with oral com mu ni ca tion as a means of re a li sa tion of pe da go gic in ter ac tion. Im pro -
ving com mu ni ca tion skills to achieve re qu i red standard of com mu ni ca tion co m pe ten -
ces is an espe cial ly im po r tant goal of pre - gra du al pre pa ra tion of future te a chers. 

The initial part of the fol lo wing text pro vi des a short in tro du c tion to verbal and
non ver bal means of pe da go gic in ter ac tion re a li sed during the le a r ning process and
em p ha si zes the im po r tan ce of cu l ti va ted com mu ni ca tion at school.

The central section relates to pre - gra du al pre pa ra tion of future te a chers, which in -
clu des cu l ti va tion of verbal means and pu r po se ful usage of aco u stic means. Also
some prin ci p les of body lan gu a ge with their fun c tion are men tio ned. This part pro vi -
des a con ce p tu al fra me work for com mu ni ca tion co u r ses at the college level.

The final part is concerned with basic methodological principles which influence
the successful pre-gradual preparation.



krátkém uvedení do pro ble ma ti ky se autoři v první části věnují přehledu a aktuálním
tendencím jazykové si tu a ce na území České re pu b li ky. Při hodnocení této si tu a ce
věnují po zo r nost několika kritériím. Za jed no z nejvýznamnějších po važují hle di sko
právního postavení, kdy rozlišují a blíže specifikují tři základní sku pi ny jazyků
(s. 12): „1) ja zy ky úřední ko mu ni ka ce, 2) ja zy ky národnostních menšin a 3) ja zy ky
ostatní (imigrantské a mezinárodní ja zy ky, které nemají sta tus jazyků 1. a 2. sku pi -
ny)”. V další rovině si všímají také aspe ktu počtu uživatelů a míry rozšíření jed no-
tlivých jazyků. I přes složitost určení konkrétního počtu uživatelů daných jazyků (mj.
prostřednictvím určení mateřského ja zy ka) dokládají některé dostupné statistické
údaje. V druhé části příručky autoři představují výběr nejčastěji užívaných jazyků
v České re pu b li ce. Ce l kem je te dy v abecedním pořadí prezentováno více než dva cet
jazyků, me zi ni miž naj de me mj. angličtinu, němčinu, polštinu, romštinu, slovenštinu,
ukrajinštinu, vietnamštinu ne bo těšínské nářečí. Každý ja zyk je opatřen krátkým
komentářem, v němž se autoři snaží po dat ma xi mum základních informací, např.
o ge ne zi, teritoriálním rozšíření, sociálním a funkčním uplatněním daného ja zy ka,
počtu uživatelů, právním postavením. Obě části jsou doplněny o přehled vybraných
pojmů in ter- a intralingvální po va hy, majících so u vi s lost s fungováním uvedených
jazyků v České re pu b li ce. Čtenář se te dy může seznámit se základními (socio lin g vi -
stickými) he s ly ty pu bi ling vi s mus a mul ti ling vis mus, jazyková asi mi la ce a in te gra ce,
jazyková di skri mi na ce, jazykové právo, mateřský ja zyk, menšinový ja zyk, úřední,
oficiální a státní ja zyk apod.        

Jednoznačnou předností nepříliš rozsáhlé příručky je ve d le její přístupnosti a uce -
le no sti, dvojjazyčné zpracování – český text je doplněn také o ekvivalentní an gli c kou
ja zy ko vou ve rzi. Jak uvádějí samotní autoři, slouží ta to příručka široké laické i od bor- 
né veřejnosti. Příručku tak ocení ne jen domácí sociologové, jazykovědci, pracovníci
státní a místních samospráv, členové nejrůznějších sdružení a spolků, pedagogové
a stu den ti, ale také zahraniční bohemisté, filologové a další zájemci o češtinu a aktu-
ální ja zy ko vou si tu a ci v České re pu b li ce vůbec.

Jiří Mu ryc, Ostra va

Ed vard Lo t ko, Srovnávací a bohemistické stu die, red. O. Bláha,
K. Komárek, Olo mo uc 2009, 312 s., ISBN 978–80–244–2201–5.

Wy da ny w mi nio nym ro ku tom ar ty kułów prof. Ed war da Lo t ki za ty tułowa ny
Srovnávací a bohemistické stu die z ki l ku wzglę dów zasługu je na uwa gę, przy czym
przy naj mniej w ki l ku mie j s cach owe uwa gi mogą się prze kształcić w otwartą la u da -

cję, co w sy tu a cji re cen zo wa nia ana lo gi cz nych to mów wy da je się cza sem rzeczą nie -
uni k nioną.

Po pie r wsze za tem tom ten przy po mi na nam o nie zmie r nie zasłużo nej tak dla po -
lo ni sty ki, jak i bo he mi sty ki po sta ci, jaką jest prof. E. Lo t ko. Od wie lu już lat jest on
opoką filo logi cz ne go śro do wi ska sku pio ne go na Uni wer sy te cie Pa la c kie go i pre zen -
to wa ny tom w god ny spo sób przedstawia je go doty ch cza so wy do ro bek na uko wy,
któ ry sze r sze mu krę go wi czy te l ni ków mógł być nie do stę p ny ze wzglę du na roz pro -
sze nie w ró ż nych – cza sem trud no osiąga l nych – pe rio dy kach. 

W to mie czy te l nik zna j dzie łącz nie 31 wcze ś niej już pub li ko wa nych ar ty kułów,
któ re – jak za uwa żają edy to rzy – zo stały pra kty cz nie nie zmie nio ne w sto sun ku do
pie r wo dru ków. Ka ż dy z te kstów pod da ny sta ran nej edy cji, za co po chwały na leżą się
O. Bláhowi i K. Komárkowi, za mknię ty jest notką bi b lio gra ficzną do tyczącą pie rwo t -
ne go mie j s ca pu b li ka cji. Za pe w ne rów nież re da kto rom na leżą się po chwały za rów no
za pie czołowi cie sporządzoną bi b lio gra fię prac na uko wych prof. E. Lo t ki, któ ra za -
my ka tom, jak i sta no wiące przed osta t nią część oma wia nej pu b li ka cji an glo języ cz ne
re su me wszy stkich ar ty kułów.

Za pre zen towa ny w to mie ma te riał mo ż na chy ba po dzie lić na dwie za sad ni cze ka -
te go rie. Pierwszą z nich sta no wią te ksty ana li zujące kon kre t ne zja wi ska. Za zwy czaj
są to zja wi ska z za kre su pol sko - cze skiej lin g wi sty ki po rów na w czej, jak na przykład:
Češti na a polšti na (stru kturní a socio lin g vi stické aspe kty); O syn te tično sti češti ny
a ana ly tično sti polšti ny,  ale cho dzi ta k że o te ksty bohe mi sty cz ne sen su stri c to jak na
przykład Proměnli vost slo vo t vorných fo r mací se záporným význa mem v současné
češtině, Nová slova se záporným výzma mem v češtině czy też Nová více s lovná po j me -
nování a fra ze o lo gická spo jení v češtině (na ma te riálu slovníku neo lo gizmů). 

Jedną z chara ktery sty cz nych cech łączących po szcze gó l ne ar ty kuły jest dbałość
o wy ty cze nie po stu la tów ba da w czych. Im po nująca to ce cha, wi dzieć, jak ka ż de ko le j -
ne stu dium otwie ra no we per spe kty wy nie ty l ko przed sa mym Au to rem, ale prze de
wszy stkim przed czy tel ni ka mi. Za ka ż dym sfo r mułowa nym ex p li ci te lub im p li ci te
po stu la tem cho wa się dzie cin na – w naj le p szym te go słowa zna cze niu – cie ka wość,
któ ra nie po zwa la się pra wdzi wym na uko w com za trzy mać. 

Z pre zen towa ne go to mu ja s no wy ni ka jak zmie nił się ho ry zont języ koz na w ców
w osta t nich ki l ku na stu la tach. I nie cho dzi tu by na j mniej o ho ry zont meto dolo gi cz ny
– ten bo wiem zmie nia się dość czę sto i cza sem za dać so bie mo ż na wprost py ta nie, czy 
wa r to jest podążać za ko lejną modą me to do lo giczną. Ze bra ny tom ar ty kułów prof.
E. Lo t ki za da je bar dziej fun da men tal ne py ta nie o to, czy w aka de mi c kim świe cie pod -
le gającym roz dro b nie niu i fi nan so wej pre sji jest je sz cze mie j s ce na ową ra dość z od -
kry wa nia rze czy nie zna nych, czy jest mie j s ce na ciągłe po na wia nie py tań w sy tu a cji,
gdy nie od po wie dzi się liczą, ale pie niądze.

Le ktu ra ze bra nych ar ty kułów po zwa la za dać rów nież py ta nie o to, ja ki wpływ na
ba da cza ma świa do me po sta wie nie się na po gra ni czu dwóch sy ste mów ję zy ko wych.
We wstę pie do te kstu Některé současné úkoly kon fron ta ce slovanských jazyků (na
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materiále češtiny i polštiny) Au tor za uwa ża, że całościo wy opis ję zy ków słowia ń -
skich jest ce lem od ległym. Czy wa r to za tem do nie go dążyć? Na uko wy wa r sztat prof.
E. Lo t ki po zwa la na to py ta nie od po wie dzieć zde cy do wa nie twierdząco. Ko nie cz ność 
po rów ny wa nia ję zy ka cze skie go i pol skie go po ciągnęła za sobą ko nie cz ność kon -
fron ta cji opi sów gra ma ty cz nych, któ ra jak po ka zu je cały tom, za wa żyła na me to do lo -
gii. Cze ska rze te l ność i sy ste ma ty ka o pro we nie ncji stru ktura listy cz nej po zy ty w nie
rzu tu je na te ksty o cha ra kte rze syn chro ni cz nym. Z dru giej stro ny ar ty kuły kon tra sty -
w ne wy ka zują wpływ si l nie za ko rze nio nych w Pol sce ba dań o cha ra kte rze socjo ling -
wisty cz nym. Ka ż dy z tych spo so bów pa trze nia na ję zyk ma swo je mo c ne i słabe stro -
ny – ka ż dy po zwa la do strzec sub te l ne niu an se gra ma ty cz ne. Jed nak do pie ro połącze -
nie tych dwóch da je szan se na pełnie jszy, cie ka wszy, wie lowy mia ro wy wgląd w ling -
wi sty cz ne za ga d ki obu ję zy ków. Stwier dze nie to wy da je się tro chę ba na l ne – na
początku XXI wie ku zwra cać uwa gę na ko rzy ści z ujęć kompa raty sty cz nych nie jest
zbyt ory gi na l nym kro kiem. Z dru giej jed nak stro ny jak wie le stu diów pub li ko wa nych
obe c nie w rze czy wi sty spo sób po tra fi wy ko rzy stać atu ty kom para ty sty ki? Jak wie lu
z nas w co dzien nej pra cy na uko wej po tra fi twó r czo wy ko rzy stać wie dzę z za kre su ró -
ż nych sy ste mów ję zy ko wych? Te re to ry cz ne py ta nia zo stają po sta wio ne tu prze de
wszy stkim, by uświa do mić, jak wielką de te r mi nacją mu siał wy ka zać się  prof. E. Lo t -
ko w swych ba da niach, by wy kra czać po za naj bar dziej uta r te na uko we szla ki. 

Z trud no ści związa nych z te go ty pu spo j rze niem na wa r sztat języ koz na w czy zda -
je so bie zresztą spra wę sam Au tor. W za ko ń cze niu ar ty kułu O jazykové ko mu ni ka ci
polské národnostní menšiny v České re pu b li ce za uwa ża prof. E. Lo t ko, że pró bę ba -
dań za cho wań ję zy ko wych „nemůže úspěšne re a li zo vat jed no t li vec, ale celý tým pra -
covníků, navíc tým dobře připravený a kvalifikovaně vedený. Hlavním ne do sta t kem
současného výzkumu v této ob la sti je je ho neko ordi no va nost” (s. 59). Brak ko or dy na -
cji nie do ty ka jed nak ty l ko ling wi sty cz nych prac po świę co nych mnie j szo ściom ję zy -
ko wym w Re pu b li ce Cze skiej, choć z pe w no ścią w te go ty pu ba da niach brak ten jest
wyjątko wo uciążli wy, a wy da je się on być związa ny z tym, że co raz wię cej z nas –
współcze s nych języ koz na w ców – wy bie ra ście ż ki łatwe i jed noz na cz ne, za po mi nając 
rów nież o bar dziej żmud nych ba da niach: „[...] v současné době se pod různými he s ly
post stru ktura lis mu zpochybňuje důležité závěry dosavadní lin g vi sti ky” (s. 9).

W kró t kim wstę pie O. Bláha i K. Komárek pod kre ślają, że pre zen to wa ny tom mo -
że służyć młodym ade p tom fi lo lo gii, ja ko „vhodný výukovy materiál”. To z całą pe w -
no ścią pra wda, bo dys cy p li na z jaką prof. E. Lo t ko pro wa dzi wy wód mo że bu dzić po -
dziw. Gdy bym jed nak miała coś po ra dzić młodym fi lo lo gom w opa r ciu o re cen zo wa -
ny tom stu diów, to ra dziłabym prze de wszy stkim zo ba czyć, jaką ra dość mo ż na cze r -
pać nie z uzy ski wa nia od po wie dzi, lecz ze sta wia nia py tań. Wie l ce po uczająca to le k -
cja pa trzeć jak po ponad 150 te kstach o cha ra kte rze na uko wym prof. Lo t ko nie nu dzi
się sta wia niem ko le j nych wątpli wo ści. 

Rów nież ci, któ rzy swą po zy cję w ra mach języ koz na w stwa już ugrun to wa li, po -
win ni móc spo j rzeć na pre zen to wa ny tom ja ko na „vhodný výukový materiál” z przy -

czyn, o któ rych po wy żej była już mo wa. Umie ję t ność zna le zie nia rów no wa gi mię dzy
tym co no we, a tym co uz na ne, nie jest ni g dy łatwa. Siła au to ry te tów spo czy wa
i w tym, że po zwa la zy skać umie ję t ność wy wa że nia sądów i po dejść meto dolo gi cz -
nych w ta ki spo sób, by na sze pra ce na uko we da wały ko rzy ści za rów no nam, jak
i przyszłym po ko le niom ba da czy. Ze bra ne ar ty kuły prof. E. Lo t ki taką właś nie per -
spekty wę po zwa lają zy skać.

Ivana Dobrotová, Olomouc
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K R O N I K A

Z hi sto rie a současnosti Česko-polského kulturně vzdělávacího
partnerství Operačního pro gra mu přeshraniční spolupráce

Česká re pu b li ka – Polská re pu b li ka 2007–2013

Úvod 

Myšlenka Evropské unie podpořit vzájemnou spolupráci a poznávání kulturní hi -
sto rie a současnosti příhraničních regionů, seznámení se se způsobem každodenního
živo ta oby va tel sousedních regionů, s ni miž jsou takové re gio ny mno h dy spo je ny
společnou historií a kulturně si jsou vzájemně blízké, se jeví ja ko ve l mi užitečná. Roz -
voj národního ja zy ka a ku l tu ry ve specifických podmínkách příhraničních regionů,
s vlastním centrálně řízeným školstvím a národním vzdělávacím systémem na české
i polské straně, se tak otevřel novým možno stem, jež EU na zva la pod le hlavní
myšlenky sbližování, vzájemného poznávání, a tudíž tak potřebného porozumění
a konkrétní spoluprací Překračujeme hra ni ce! 

Pro gram dvoustranné česko-polské přeshraniční spolupráce pro to za ujal
pracovníky se kce polské fi lo lo gie ka te dry sla vi sti ky Filozofické fa ku l ty Uni ve rzi ty
Palackého v Olo mo u ci do té míry, že pod le informací uveřejněných na internetových
stránkách olomouckého Cen tra pro regionální roz voj ČR – Společného technického
sekretariátu (JTS) začali hle dat potenciálního polského pa r t ne ra, tj. vysokoškolské
pracoviště, které by obdobným cha ra kte rem své činnosti vy ho vo va lo představám
o ob sa hu a formách re a li za ce budoucího pro je ktu1. Po dvouměsíčních dvoustranných
jednáních byl sta no ven ob sah příští spolupráce dvou pracovišť: Uni ve rzi ty Palackého
v Olo mo u ci, její filozofické fa ku l ty a ka te dry sla vi sti ky, jejíž se kce polské fi lo lo gie se 
sta la vedoucím pa r t ne rem příští spolupráce s Opo l skou uni ve rzi tou v Opo li, její Fa ku -
l tou filologických věd a ka te drou sla vi sti ky, jejíž bohemistická se kce se sta la pa r t ne -
rem pro je ktu. Výsledkem dalších společných jednání českého a polského pa r t ne ra byl 
dohodnutý název společného pro je ktu Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství,
jež je činné v rámci CZ.3.22/2.3.00/08.00029 Operačního pro gra mu přeshraniční
spolupráce ČR – PR 2007–2013, prioritní osa 22.2. Pod po ra roz vo je podnikatelského
prostředí a cestovního ru chu, ob last pod po ry 22.2.3 Pod po ra spolupráce v ob la sti
vzdělávání. 

Operační pro gram je spolufinancován z Evropského fon du pro regionální roz voj
a státního rozpočtu ČR se spoluúčastí FF UP pod záštitou Mini ste r st va pro místní roz -
voj ČR. Výsledky řešeného pro je ktu jsou umístěny od počátku řešení pro je ktu na
společné webové ad re se2. 

Ce loživotní vzdělávaní olomouckých polonistů a opolských bohemistů

Cílem této pod po ry je te dy optimální roz voj dalšího ce loživotního vzdělávání
českých a polských studentů a předpokladem naplnění to ho to cíle je rozšíření a te ma-
tické obohacení fi lo lo gic ky orientovaných vzdělávacích programů obou vysokých
škol o dílčí po zna t ky z ob la sti filmové ku l tu ry obou partnerů, tj. české a polské kine -
ma to gra fie. 

Pro zajištění re a li za ce všech plánů pro je ktu by la za ložena oběma pa r t ne ry dvě
kulturně vzdělávací cen tra: v se kci olomoucké po lo ni sti ky Polské kulturně vzdělávací 
cen trum Olo mo uc (PKVC) a Klub přátel polského ki na (KPPK); opolská bo he mi sti ka 
za ložila ana lo gi c ky České kulturně vzdělávací cen trum Opo le (ČKVC) a Klub přátel
českého ki na (KPKČ).

Ve studijních pro gra mech obou partnerů jsou vy me ze ny vzdělávací cíle v rámci
základních (A) předmětů, kdežto volitelné (B) předměty jsou realizovány s ohle dem
na možno sti každého obo ru stu dia dané vysoké školy do značné míry individuálně
a spe ci fi c ky. Jsou to právě volitelné předměty filologického bakalářsko-magisterské-
ho stu dia polské fi lo lo gie v rámci sla vi sti ky v Olo mo u ci a české fi lo lo gie v rámci sla -
vi sti ky na Opolské univerzitě, které se sta ly východiskem pro vymezení okru hu po-
třebných inovací volitelného (B) studijního předmětu: Ka pi to ly z polského ce lo ve-
černího fi l mu a Ka pi to ly z polského filmového do ku men tu v se kci polské fi lo lo gie
a ana lo gi c ky zavedení nového předmětu Český hraný film a Český animovaný film na
opolské bo he mi sti ce. Re a li zu je se tak i další z cílů to ho to pro je ktu: propojení
tradičního filologického stu dia polského ja zy ka a li te ra tu ry v olomoucké se kci polské
fi lo lo gie (od uvedení do jazykovědné a literárněvědné pro ble ma ti ky, přes výuku fo ne -
ti ky a fo no lo gie, mo r fo lo gie a syn ta xe k jazykovým a konverzačním cvičením, ku l tu -
ru polského ja zy ka, literární hi sto rii a analýze be le trie od nejstarší do by do
současnosti) a obdobně pak českého ja zy ka a li te ra tu ry na opolské bo he mi sti ce.
Uvedené fo r my stu dia jsou doplňovány stu diem současné polské filmové ku l tu ry. 

V se kci polské fi lo lo gie ka te dry sla vi sti ky FF UP má mno ha le tou tra di ci výuka,
jež rozšiřuje tradičně chápané filologické stu dium polského ja zy ka a li te ra tu ry o před- 
měty věnované stu diu polských reálií v diachronním, ale hlavně synchronním plánu,
je jichž součástí jsou mi mo jiné aktuální zeměpisné a kulturní in fo r ma ce o polských
národních sym bo lech. Zařazeny jsou také in fo r ma ce o kulturním životě oby va tel
významných polských měst a je jich architektuře, v tematické nabídce je např. přehled
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vývoje populární hu d by od 50. let 20. století do dneška, po zo r nost je též věnována
významným oso b no stem polského fi l mu. K výuce polské fi lo lo gie patří dlouhodobě
volitelné (B) předměty Ka pi to ly z polského celovečerního fi l mu a Ka pi to ly z polského
filmového do ku men tu, je jichž ob sah je v rámci pro je ktu průběžně doplňován o nej-
novější in fo r ma ce o nových fi l mech, o hereckých legendách i o těch oso b no stech pol-
ského fi l mu, které znají i čeští diváci. Zájem olomouckých polonistů o polské fi l my
a obdobné zaujetí pro českou fi l mo vou pro du kci v polském prostředí opolské bo he mi -
sti ky se sta ly základem pro vznik společného pro je ktu s cílem pro pa go vat vzájemné
poznávání filmové ku l tu ry sousedů. 

Čeští polonisté po važují polské fi l my ne jen za zdroj kulturních informací o zpra-
covávaných tématech a je jich re a li za ci pozoruhodnými polskými pro ta go ni sty, ale
také za sekundární prostředek jazykové výuky. Prostřednictvím osvojování si pol-
ského ja zy ka jsou vytvořeny podmínky ke sbližování obou ku l tur ne jen v aka de mic-
kém prostředí v rámci obou uni ve rzit, ale také mi mo ně. 

Pokračováním všech akti vit českého pa r t ne ra bu de pořádání Dnů polské ku l tu ry
v Olo mo u ci – fe sti va lu polských filmů, je hož organizátorem bu de Klub přátel
polského ki na vždy v březnu v le tech 2011, 2013, 2015, 2017.

Pro početní rozšíření okru hu českých percipientů, kterým je třeba přiblížit různé
stylové vrstvy polštiny, je jichž no si te li jsou polští filmoví protagonisté, ať už ve fi l -
movém do ku men tu, ne bo v celovečerních fi l mech a která je ve l mi často směsicí
nespisovného polského ja zy ka od kolokviálních va riant až ke slan gu, ar go tu a spe-
ciálnímu ja zy ku lidí společenské pe ri fe rie, je nutné opatřit každý polský film
překladem dialogových li stin do obdobně stylově a sociálně diferencované češtiny.
Ta kto již by lo českým pa r t ne rem zpracováno ce l kem 40 polských filmů, z to ho 30
filmů dokumentárních a 10 celovečerních, s me da i lo ny 24 polských režisérů a oblí-
bených polských hereckých osobností, které se trva le za psa ly i do povědomí českých
diváků. Polský pa r t ner vzhle dem k menšímu počtu studentů za ko u pil také ce l kem 40
českých filmů, jež jsou opatřeny českými ti tu l ky, takže i on bu de po zakončení pro je -
ktu pokračovat ve svém re gio nu – příhraničním opolském kulturním areálu, v pro pa -
ga ci českého filmového umění.

Polští bohemisté, je jichž zájem o české fi l my ko re spon du je s celospolečenskou
ob li bou českých filmů do té míry, že v Pol sku vznikl a je poměrně frekventován
polský žertovný fra zeo logi s mus Nikt nie wie, dla cze go tak jest, zu pełnie jak w cze skim 
fi l mie, jenž vznikl v 70. le tech 20. stol. Te h dy by la v Pol sku promítána česká válečná
filmová ko me die režiséra Jo se fa Ma cha z r. 1947 s názvem Ni k do nic neví, kte rou měli 
možnost čeští diváci zhlédnout již v li sto pa du dotyčného ro ku. Z komentářů dnešních
českých filmových diváků jasně vyplývá, že po važují tu to absurdní ko me dii
s hlavními pro ta go ni sty Ja ro s la vem Ma r va nem a Františkem Filipovským za
vynikající způsob, jak se s prožitou válečnou zkušeností vy ro v nat „po česku”. To, že
ten to český film našel své diváky v Pol sku až v 70. le tech, souvisí s odlišnou
zkušeností Poláků s 2. světovou válkou, s mnohanásobně vyššími hmotnými ztrátami, 

ale hlavně s množstvím polských oby va tel, kteří válku nepřežili. V Pol sku by by lo
nepřijatelné český film Ni k do nic neví promítat v ro ce je ho vzni ku. 

Polský pa r t ner, který neměl v nabídce volitelných předmětů in fo r ma ce o českém
filmovém umění, rozšířil nabídku volitelných (B) předmětů stu dia uvedením dvou
nových předmětů: Ka pi to ly z českého celovečerního fi l mu a Ka pi to ly z českého
filmového do ku men tu. 

Polský pa r t ner dále pod le plánu pro je ktu rozšířil nabídku volitelných (B)
předmětů stu dia (od února 2009 do září 2010 uvedením nového předmětu s pra cov-
ním názvem Nasz świat, in ny świat, Film cze ski w kon te k ście hi sto ry cz nym). Fi l mo-
vými pro je kce mi českých filmů s přeloženými dialogovými li sti na mi do polštiny za ji -
stil polský pa r t ner popu la ri za ci české filmové ku l tu ry na Opolské univerzitě
a v Opolském vojvodství.

Pokračováním všech akti vit polského pa r t ne ra bu de pořádání Dnů české ku l tu ry
v Opo li – fe sti va lu českých filmů, je hož organizátorem bu de Klub přátel českého ki na 
vždy v březnu v le tech 2012, 2014, 2016 a 2018. 

Areál filologicko-kulturního stu dia v rámci Uni ve rzi ty Palackého a Opolské uni -
ve rzi ty Opo le se rozšířil do rámce obou příhraničních regionů, Olomouckého kra je
a Opolského vojvodství, ne boť výsledky řešeného pro je ktu bu dou součástí napláno-
vaných akti vit v rámci udržitelno sti pro je ktu až do ro ku 20183. Kromě činností
spojených se vzdělávacím pro gra mem polské fi lo lo gie v se kce po lo ni sti ky v Olo mo u -
ci a české fi lo lo gie na bo he mi sti ce v Opo lí organizují obě cen tra ce l kem pět me zi-
národních konferencí. Součástí všech konferencí je pre zen ta ce pro je ktu. Polské kul-
turně vzdělávací cen trum (PKVC), za ložené dne 20. li sto pa du 2008 se sídlem v se kci
polské fi lo lo gie ka te dry sla vi sti ky (Vodární 6, Olo mo uc), je hož vedoucím je dr Mi -
chał Han cza ko wski, a Klub přátel polského ki na, za ložený téhož dne, zahájily svou
činnost u příležito sti konání I. mezinárodní kon fe ren ce pořádané českým vedoucím
pa r t ne rem s názvem Spo ry o Pol sko a je jich od raz v polské literatuře 20. století, která
se uskutečnila za účasti opolských studentů-bohemistů a je jich vyučujících. Kon fe -
ren ce se věnovala složité si tu a ci v polské společnosti hledající v nedávné mi nu lo sti
i dnes odpověď na otázky: Jací jsme, my Poláci, jak se sa mi cítíme, jak nás re fle ktu je
naše li te ra tu ra a hi sto rie, jaká tra u ma ta prožíváme? 

K těmto tématům se vy s lo vi li olomoučtí pracovníci se kce polské fi lo lo gie spo lu
s do kto ran dy a již přehled je jich vystoupení svědčí o různém přístupu k hlavnímu
tématu. Tak např. Mi chał Han cza ko wski si vy bral ke své in ter pre ta ci zneklidňující
pro ble ma ti ku, jak ji na sto lil Jan To masz Gross a jež se týká odpovědnosti Poláků za
nedávné události v době války s názvem Szok ku l tu ro wy – kształto wa nie się hi sto rio -
gra fii narra tywi sty cz nej w Pol sce na przykład zie te kstów Ja na To ma sza Gros sa, Ma -
rie Sobotková věnovala po zo r nost básním Zbi g nie wa Her be r ta, od je hož smrti te h dy
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up ly nu lo 10 let – to by la příležitost nových podnětných návratů k je ho básnické re fle -
xi soudobého světa a člověka v něm s názvem Zbi g niew Her bert i je go re fle k sja świa -
ta oraz człowie ka (na przykład zie tłuma czeń cze skich). 

Do kto ran di Ma r ti na Bořilová a Jan Jeništa, kteří se věnují nejnovější polské pró -
ze, na zva li svůj příspěvek Smetištní průzkum, Cha ra kte ri stika tvor by nejmladších
polských prozaiků, syntéza generačních znaků, kdežto Ma r cel Hořák a Ma r ti na
Binková se vrátili k tvor bě nejstaršího žijícího polského spi so va te le, Ta de u sze Ró że -
wi cze, příspěvkem Ta de usz Ró że wicz oce nia współczesną Pol skę. Nedávná bouřlivá
mi nu lost výjimečného sta vu (stanného práva) v le tech 1981–1983 in spi ro va la Aga tu
Ta r na wskou k hudební pre zen ta ci zpívané neoficiální opoziční po ezie k vystoupení
na téma Dwu bie gu no wość czy li »na sza« ra cja i »ich« kłam stwo w okre sie sta nu wo -
jen ne go na ma te ria le pod zie mnej po ezji śpie wa nej. 

Polský pa r t ner a České kulturně vzdělávací cen trum v Opo le, je hož vedoucím je
Mgr. Ro man Kan da, zor ga ni zo val za účasti zástupce českého pa r t ne ra dr. Mi chała
Hanczakowského dne 19. února 2009 II. mezinárodní kon fe ren ci s názvem Spor
o smysl českých dějin. Téhož dne by la podepsána zakládající li sti na Českého kulturně
vzdělávacího cen tra v Opolí, je hož vedoucím se stal Mgr. Ro man Kan da, a byl za -
ložen také Klub přátel českého ki na. Obě ini cia ti vy vzni kly u příležito sti konání II.
mezinárodní kon fe ren ce pořádané polským pa r t ne rem.

Z referátů II. mezinárodní kon fe ren ce s názvem Spor o smysl českých dějin, které
by ly obdobně ja ko referáty české věnující se Sporům o smysl polských dějin ve l mi
různorodé, jasně vy p ly nu lo, jak se Češi během mi nu lo sti i v době současné sa mi
vymezují, jaké jsou neurastenické bo dy od mi nu lo sti k dnešku v české hi sto rii, jak re -
fle ktu je be le trie pro ble ma ti ku iden ti ty Čechů a češství, ale také jak jsou Češi a česká
společnost v nově uspořádané evropské společnosti vnímáni v polském prostředí ne -
bo i mi mo Ev ro pu, např. ve vybraných učebnicích české hi sto rie v Pol sku a Velké
Británii (A d a m  P i  w e k: XX-wie cz ne dzie je Cze chów i ich pa ń stwa w wy bra nych
współcze s nych pol skich i bry ty j skich pod rę cz ni kach do hi sto rii). 

K přelomu 19. a 20. století se vra ce ly hned čtyři referáty; první příspěvek
(referující  M a  r  c i n  Wa  w  r z  k i e  w i c z: Po stać Hu be r ta Gor do na Scha u e ra i je go
po dej ście do spra wy cze sko ści w XIX wie ku) se týkal názorů Hu be r ta Gor do na Scha ue-
ra a je ho zásadní stu die na téma Naše dvě otázky: Co jest úkolem našeho národa
a Jaká je naše národní exi sten ce, uveřejněnou v Čase r. 1886; účasti Miloše Ma r te na
ve spo ru o smysl českých dějin se věnoval další příspěvek (A l e  k s a n  d r a  P a j ą k:
Głos Miloša Ma r te na w spo rze o sens cze skich dzie jów); hned dvakrát byl uve den
Alo is Jirásek, jed nou v sou vi s lo sti s národní českou iden ti tou (G r z e  g o r z  M a  r  -
c h e l: Alo is Jirásek a to ż sa mość na ro do wa) a podruhé je zmíněn ja ko au tor románu
Te m no v sou vi s lo sti rehabilitací českého ba ro ka (D o  r o  t a  G l e n s k: Mro ki Alo i sa
Jiráska a reha bi li ta cja cze skie go ba ro ku). Dvacátému století a re fle xi pro ble ma ti ky
češství či smy s lu českých dějin, jak je chápal Mi lan Kun de ra, se věnoval další referát
( A d  r i a n  n a  M a  z u r  k i e  w i c z: Wy da rze nia Pra skiej Wio s ny oczy ma Mi la na

Kun de ry), obdobně to mu by lo i ve spo ru o smysl českých dějin na kon ci 60. let 20.
století v po le mi ce Kun de ra vs. Ha vel (referující J a n  M e  r  v a r t). Strhujícímu
a dramatickému tématu zasvětila  O l  g a  C z e  r  n i  k o w  příspěvek Wo kół pro ble mu
hi sto rii i to ż sa mo ści w po wie ści Ra d ki De ne mar ko vej Peníze od Hi t le ra, románu,
který oprávněně vzbu dil di sku se v českém prostředí svou přímočarou a ne ko m pro -
misní reflexí osu du hlavní hrdin ky Gi ty Lauchsmannové s jejím česko-německo-ži-
dovským původem a ma r nou sna hou najít své místo v poválečném Československu. 

III. mezinárodní kon fe ren ci zor gani zo va li ve dnech 24. 3. – 26. 3. 2009 vedoucí
český pa r t ner a Polské kulturně vzdělávací cen trum Olo mo uc. Za účasti opolských
bohemistů a olomouckých polonistů spo lu se stu den ty, kteří pobývali v Olo mo u ci
v rámci pro gra mu ERASMUS, se uskutečnila ta to kon fe ren ce s názvem Fe sti val pol-
ské a české afo ri sti ky (Ke 100. výročí narození Sta nisława Je rzy ho Le ce) v prostorách
se kce polské fi lo lo gie ka te dry sla vi sti ky F UP ve Vodární ul. 6. Patronát nad fe sti va -
lem převzal generální kon zul PR  J e  r z y  K r o n  h o l d  a he j t man Olomouckého kra -
je Ing.  M a  r  t i n  T e s a ř í k.  Jednání fe sti va lu podpořil pozdravným do pi sem ředitel
Polského in sti tu tu v Pra ze dr  M a  c i e j  S z y  m a  n o w s k i.

Domácí i zahraniční re fe ren ti svými přípěvky do ložili, že obě afo ri sti ky, polská
i česká, jsou produktivními žánry a že obě ku l tu ry z ní čerpají do dnes. Hu mor, sa ti ra,
žert, le gra ce i lidová švanda by ly předmětem úvah de se ti referujících a účastníků wor -
ks ho pu studentů. Úvodní zamyšlení  M i e  c z y s ł a w a  B a l o w s k é h o  věnované
ju bi lan to vi pod názvem Sta nisław Je rzy Lec i je go afo ri z my vystřídala vystoupení
A n  d r z e  j e  Z i e  n i e  w i  c z e  Zbi g niew Her bert ja ko afo ri sta a  M i  r o s ł a w a
J e  l o n  k i e  w i  c z e  Fra sz ki Ja na Szta u dyn ge ra rozšířila úhel polského po hle du
o produktivní žánr polské afo ri sti ky a legrácek, kterým dal název „frašky” již Jan
Kochanowský směrem k českým reflexím téže pro ble ma ti ky, a to ve vystoupeních
českých referujících:  J i ř í  F i a  l a  po jed nal diachronně o vývoji české afo ri sti ky (To
nejlepší z české afo ri sti ky – diachronně) a  M a  r i e  S o b o t k o v á  se věnovala
přehledu současné české afo ri sti ky (To nejlepší z české afo ri sti ky – synchronně). První 
den jednání završila pre zen ta ce polského překladu knížky českého afo ri sty Ja na So -
bo t ky Afo ry z my o nich, o was i o nas. Překlad českého originálu pořídila  G r a  ż y  n a
B a  l o  w s k a. Tu to pu b li ka ci obdrželi všichni účastníci kon fe ren ce. Druhý den fe sti -
va lu byl zce la filmový:  M a  r i e  S o b o t k o v á  připravila ke 110. výročí české kine -
ma to gra fie Přehled hi sto rie a současnosti českého fi l mu (1898–2008) spo lu s ukáz-
kami českého fi l mu Jiřího Men ze la Ob slu ho val jsem anglického krále. V di sku si se
opět po tvrdi lo, že český po hled na předválečnou do bu v obecně lidských situacích je
blízký i mladým polským bohemistům, a te dy že k obohacení tradiční výuky cizího ja -
zy ka a ku l tu ry může ve l mi výrazně a trva le po mo ci filmové ztvárnění národního
historického období, o němž oficiální dějiny podávají po uze suchý výčet fakt.
Poslední den fe sti va lu se nesl v du chu inteligentní studentské zábavy – wor ks ho pu,
v němž všichni by li he r ci i diváky a je jich vystoupení Sto let, sto vět v afo ri s mech Sta -
nisława Je rzy ho Le ce, jak stu den ti v čele s vedoucím překladatelského semináře Ja -
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nem Jeništou své představení na zva li, dokázalo, že St. Je rzy Lec a je ho moudré glo sy
a postřehy jsou živé do dnes. Závěr fe sti va lu pre zen to val zásluhou Mo ni ky Krze m pek
a Aga ty Tarnawské výsledky práce studentských řešitelů pro je ktu, který organizátor-
ky na zva ly Z dílny členů Klu bu přátel polského ki na – pro je kce tří polských filmových
dokumentů s překlady dialogových li stin do češtiny.

Doprovodným pro gra mem kon fe ren ce se sta la výstava Zbi g niew Her bert (1924–
–1998), kte rou zapůjčil Generální konzulát Polské re pu b li ky v Ostravě a již umístila
ve svých prostorách Vědecká kni ho v na v Olo mo u ci. 

V plánovaných aktivitách pro je ktu jsou za hrnu ty i další činnosti, jež uzavírají
pro gram dvoustranného Česko-polského kulturně vzdělávacího partnerství. Rok
2010 je věnován or ga ni za ci IV. a V. mezinárodní kon fe ren ce, kromě to ho v polovině
to ho to posledního ro ku řešeného pro je ktu Operační program přeshraniční spoluprá-
ce ČR – PR 2007–2013 bu de vydána společná pu b li ka ce zpřístupňující hi sto rii Olo -
mo u ce a Opo le ja ko univerzitních měst.

Vedoucí český pa r t ner a Polské kulturně vzdělávací cen trum Olo mo uc za účasti
opolských bohemistů a olomouckých polonistů spo lu se stu den ty, kteří pobývali
v Olo mo u ci v rámci pro gra mu ERASMUS, zor gani zo va li třídenní IV. mezinárodní
kon fe ren ci, uspořádanou k dvoustému výročí narození K. H. Máchy, s názvem Ka rel
Hy nek Mácha a evropský ro man ti s mus (13. 4. – 15. 4. 2010).  Kromě vystoupení
českých a polských literárních vědců se jednání kon fe ren ce věnovalo i pro ble ma ti ce
filmového ztvárnění části Máchova díla a au to ro vy oso b no sti a re fle xi současné české 
a polské filmové tvor by. Doprovodný pro gram kon fe ren ce tvořily filmové pro je kce
45. ročníku Mezinárodního fe sti va lu populárně vědeckých a dokumentárních filmů
Aca de mia Film Olo mo uc 2010. 

V pro gra mu prvního dne IV. mezinárodní kon fe ren ce Ka rel Hy nek Mácha
a evropský ro man ti s mus vy sto u pil ne j pr ve Ivo Pospíšil s podnětnými úvahami o místu 
tvor by Ka r la Hyn ka Máchy v kon te x tu evropského ro man ti s mu v příspěvku s názvem 
Ka rel Hy nek Mácha a ty po lo gie evropského ro man ti s mu.  V i  k t o r  V i  k t o  r a  po -
jed nal o Máchových německých verších, kdežto  D r a h o m í r a  V l a š í n o v á  na -
zva la svůj příspěvek Máchovsko-zeyerovsko-březinovské akor dy v podání Miloše
Mar te na.  L i  b o r  P a  v e  r a  se vy s lo vil K polským překladům díla K. H. Máchy
a první den konferenčního jednání uzavřel referát Tvarosloví Cikánů v podání
F r a n t i š k a  V š e t i č k y.  Pro účastníky kon fe ren ce by la připravena také filmová
představení – prvního dne byl na pro gra mu film Mág Františka Vláčila z ro ku 1987,
je hož pro je kce se uskutečnila v prostorách se kce polské fi lo lo gie ka te dry sla vi sti ky ve 
Vodární uli ci. 

Druhý den IV. mezinárodní kon fe ren ce zahájilo vystoupení Jiřího Fia ly věnované
K. H. Máchovi a české hudbě.  Z b i  g  n i e w  T r z a  s k o  w s k i  na zval svůj referát
Wstę po wa nie w świat Ka re la Hyn ka Máchy.  L e n  k a  V í t o v á  se vy s lo vi la K místu
díla K. H. Máchy v Pol sku, zamyšlení  A l e  k s a n  d r y  P a j ą k  ne s lo název Ka rel
Hy nek Mácha a hi sto ria. O tom, jak by la reflektována oso b nost K. H. Máchy

v Kritickém měsíčníku, pohovořila  J o  a n  n a  M a  k s y m  -  B e n  c z e w. Také druhý
den jednání uzavřela pro je kce fi l mu, a to režiséra Františka Antonína Bra b ce Máj
z ro ku 2008, o němž režisér prohlásil: „Máji jsem věnoval své tělo i duši”4.

Třetí den IV. mezinárodní kon fe ren ce byl opět ve znamení „máchovsko-fil-
movém”.  D o  b r o  c h  n a  D a  b e r t  B a  k u ł a  na zva la svůj přípěvek No we spo t ka -
nia li te ra tu ry i fi l mu w ki nie pol skim osta t nich de kad, k pro ble ma ti ce historického fi l -
mu v soudobé hu ma ni sti ce soustředil svou po zo r nost  B o  g u s ł a w  B a  k u ł a  za-
myšlení Film hi sto ry cz ny w re fle ksji huma ni sty cz nej. Návratem k ústřednímu
máchovskému tématu by ly dva referáty polských kolegů:  M i e  c z y s ł a w  B a  -
l o w s k i  po jed nal o klíčových slo vech v tvorbě K. H. Máchy v referátu s názvem
Słowa klu czo we w twó r czo ści Máchy,  G r a  ż y  n a  B a  l o  w s k a  ana ly zo va la vi zu-
ální podněty te x tu Máje v příspěvku s názvem Ba r wy Ma ja Máchy. Závěr posledního
dne IV. mezinárodní kon fe ren ce byl věnován re fle xi s názvem Wi dze nie hi sto rii przez
Po la ków i Cze chów w no wych pol skich i cze skich fi l mach hi sto ry cz nych, připravené
Mag da le nou Pie kar. Třetí den kon fe ren ce pak definitivně uzavřela pro je kce českého
fi l mu Ka r la An to na Cikáni z ro ku 1921.

Součástí pro je ktu Česko-polské kulturní vzdělávací partnerství je vydání spo-
lečné propagační pu b li ka ce s názvem OLOMOUC – OPOLE Dvě univerzitní města
a v polské ve rzi OŁOMUNIEC – OPOLE Dwa mia sta uni wer syte c kie, ob sahující dva- 
krát 100 stran te x tu spo lu s foto gra fic kou dokumentací o obou městech a je jich
univerzitách. O všech do sažených výsledcích společné práce obou partnerů pro je ktu
bu de jed nat závěrečná bilanční kon fe ren ce 29. září 2010, kdy bu de rovněž
prezentována uvedená pu b li ka ce.

Ma rie Sobotková, Olomouc
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4 http://www.ct24.cz/ku l tu ra/25381-maj-f-a- brabce-startuje -v-ceskych-kine ch-jiz-za-ty den/
21. 2. 2010.
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