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Jo sef ŠTĚPÁN

Pra ha

Ludvík Vaculík, Jo sef Škvorecký, Mi lan Kun de ra, 
Pa vel Ko ho ut a Václav Ha vel o češtině

 0. C í l e m  t o  h o  t o  p ř í s p ě v k u  je ko men to vat výroky o češti- 
ně u pěti spisovatelů, kteří se na ro di li ve dvacátých a třicátých le tech
minulého století a kteří ja ko významní slovesní umělci podstatným
způsobem zasáhli do vývoje české li te ra tu ry. Chce me zji stit, jaký
m a j í  p o  s t o j  k e  s v é m u  m a t e ř s k é m u  j a  z y  k u  vůbec
a k češtině v uměleckém díle zvláště. 

Uvedení spisovatelé na psa li ce lou roz ma ni tou škálu výroků o češ-
tině. Vybíráme jen výroky nejzajímavější, které jsou mno h dy dost roz- 
sáhlé. Jsou to především názory, v nichž se autoři dotýkají aktuálních
jazykových a jazykověkulturních problémů souvisejících s po sta ve-
ním spisovné češtiny v současné ko mu ni ka ci (L. Vaculík, J. Škvorec-
ký, P. Ko ho ut). Dále ty to výroky obsahují myšlenky o autenticitě vy-
jadřování v češtině uměleckého díla (J. Škvorecký), názory na češtinu
v literárních dílech jiných spisovatelů (M. Kun de ra o J. Skácelovi),
vyslovují se k vývoji češtiny (M. Kun de ra), vzájemně na se be reagují
(L. Vaculík a J. Škvorecký). Dra ma tik V. Ha vel ko men tu je spisovné
jazykové prostředky, které ve svém díle sám používá.

Po ro ce 1989 vydávali právě ti to spisovatelé své memoáry, deníky,
do pi sy, roz ho vo ry, ese je, fe je to ny a jiné dokumentární te x ty ja ko kni -
hy, v nichž nacházíme zmínky o je jich po sto ji k češtině1. Výroky
o češtině se ovšem vyskytují i v je jich uměleckém díle. Z obou těchto

pramenů vycházíme. Jde o kvalifikované so u dy, které svým ob sa hem
mo hou vzbu dit po zo r nost u jazykovědných i literárněvědných bo he-
mistů. 

1. Pro za ik, fe je to ni sta a pu b li ci sta  L u d v í k  Va c u l í k  má
blízko k jazykovědné bo he mi sti ce, jak vyplývá už z je ho výroku, že
kdy by „měl zno vu příležitost a možnost mladý stu do vat, by la by to
hu d ba ne bo jazykověda” (Vaculík 2002, s. 105)2. Je bytostně spo jen se 
svým psaním, zvláště literárních děl a fejetonů; čeština v je ho díle je
vytříbená a přitom originální, a pro to je jen ve l mi obtížně přeložitelná
do jiných jazyků. 

Zájem o jazykovědu se u L. Vaculíka pro je vu je v široké ob la sti,
např. podává i kognitivně lingvistický výklad. Pozoruhodné je však
to, jak se zabývá ob ra nou spisovné češtiny ja ko jazykověkulturním
problémem i jak fundovaně re a gu je na češtinu J. Škvoreckého. 

Vaculíkův zájem o jazykovědu se pro je vu je v řešení  a k t u á l -
n í c h  j a z y k o v ý c h  a  j a z y k o v ě  k u l t u r n í c h  p r o b l é -
m ů .  Ja ko sto u pe nec jazykové ku l tu ry, která vychází z funkčního hle -
di ska, brání v „Lidových novinách” spi so v nou češtinu před jejím zpo-
chybňováním: 

Mluvme, jak nám zobák narost, zněl titulek článku v těchto novinách. Jeho autoři, 
Václav Cvrček a Petr Vybíral, už tím posledním slovem říkají, že zobáky nám ne ro -
stou spisovně. Smyslem článku je „na bo u rat přetrvávající předsudek, že pouze spi-
sovná čeština umožňuje přesné vyjadřování”. To je takový lstivý výraz: „na bo u rat
předsudek”. […] Naši autoři píší, že spisovaná čeština „není rodným jazykem nikoho
z nás”, že „spi so v nost nás spíš rozděluje než spojuje”, že „jednoznačná kritéria správ-
nosti v jazyce nemáme” a že škola „lpí na tom, že největší hodnotu má jazyk spisov-
ný” […], tím však nemizí zřetelný znak generační: jsou mladí, vzdorují autoritám
a jednají, třeba mimoděk, ve shodě s módou zpochybňovat všecko, co je nepohodlné
a těžší […] Ani s obecnou češtinou se nerodíme, přijímáme ji z okolí. Však nerodíme
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1 Myšlenky o češtině u našich spisovatelů v dřívější literatuře shromáždily už
i dvě knihy, a to F. Obe rpfa l ze ra (1945) a J. Janáčkové, A. Sticha (1988). Také se
jim věnoval několikrát časopis Naše řeč, srov. J. Chlo u pek (1972) a M. Homolková

(1983). Nejnověji o reflexi mateřštiny u současných českých spisovatelů zvláště
básníků psala I. Vaňková (2007).

2 V kulatých závorkách budeme odkazovat na prameny knih současných českých
spisovatelů, v hranatých na odbornou literaturu jazykovědnou a literárněvědnou;
seznamy jsou uvedeny v závěru článku.



se ani s chůzí, lezeme napřed, a všecko včetně řeči se musí ku l ti vo vat […] Že jazyk
nemá kritéria správnosti? Proto se mu dávají, jsou to pra vi d la a vzory, jež jsou ovšem
proměnné. Spisovná čeština nás právě spojuje; dělí nás jen na ty, co chtějí, a ty, co
nechtějí nebo ne do ve dou. Nevím, mám jen pocit, že ti dva, mluvíce o obecné češtině,
také ji popotahují k Praze […] Myslím, že moji čtenáři vědí, že já, když chci, dělám si
s jazykem, co chcu3. A to tím svobodněji, že mám jakési vědomí celého pro sto ru
spisovné češtiny (Vaculík 2008, s. 158–159).

Uve d li jsme podrobnější citát pro to, aby chom ukázali, jak spi so va -
tel L. Vaculík po le mi zu je ja ko funkční lin g vi sta především s mladým
korpusovým lin g vi stou V. Cvrčkem, který v posledních le tech ne jen
v odborných publikacích, ale i v pub li ci sti ce a na in ter ne tu často zpo-
chybňuje spi so v nou češtinu. Di sku se s ním ovšem není možná, pro -
tože neustále opa ku je své te ze a pro sa zu je do kó du pro oficiální ko mu -
nikační si tu a ci prvky takzvané obecné češtiny, třebaže tam funkčně
patří čeština spisovná. S uspokojením je však třeba kon sta to vat, že
i dnes existují lingvisté mladé a střední ge ne ra ce, kteří respektují spi -
so v nou češtinu. 

Uvedený Vaculíkův zájem o aktuální jazykové a jazykověkulturní
problémy češtiny souvisí s tím, že L. Vaculík má už od dětství silný
vztah k psanému slo vu, pro tože už te h dy si začal psát deník. Při psaní
se cítí volnější ve vyjadřování, než když s li d mi mluví přímo, pro tože
když píše, tak si vždy představuje ideál člověka. Tím, že nevidí člově-
ka před se bou živého, hmotného, vidí ho ja ko krásnějšího, ušlechtilej-
šího, vnímavějšího a plného pochopení. 

L. Vaculík re a gu je na ja zyk J. Škvoreckého a oceňuje je ho funk-
čnost v uměleckém díle. K ja zy ku je ho Příběhu inženýra lidských duší
uvádí: 

Dannyho roz ho vor s Marií a s její dcerou Da nie lou je fajnová rozkoš z milostného 
dialogu. Ivan Klíma u nás včera večer pravil, že jemu se Příběh inženýra lidských duší 
tolik zas nelíbil. Prima sezóna je prý lepší. Zdá se mu, že ta záplava hi sto rek je
nekázeň a tla cha vost, a s jazykem prý udělal Škvorecký něco už úplně strašného.
Jazyk té knihy – hrozný slang a mixáž češtiny s angličtinou – je příkladem toho, co

také mně bývalo vždycky protivné a potíral jsem to. Tady mi to ne va di lo (Vaculík
1990, s. 109).

Za Vaculíkovo uznání J. Škvorecký děkuje (viz níže část 2). 
2. Nejstarší z probíraných autorů je zkušený překladatel, an gli sta

a pro za ik  J o  s e f  Š k v o r e c k ý,  žijící po srpnové in va zi od r. 1969
v Kanadě. J. Škvorecký ni k dy ne p sal svá umělecká díla an gli c ky: 

Nikdy bych si ne tro ufl psát prózu an gli c ky, i když umím slušně, protože psát je
rozhodně dost těžké, když to děláte v mateřské řeči, a ještě k tomu přidat obtíž cizí
řeči, to není možné. Já rád používám slang a všelijaké jazykové legrace, to bych
v angličtině neuměl. Ale na druhé straně rád píšu eseje a recenze an gli c ky […]
(Škvorecký 1992, s. 20).

J. Škvorecký využívá zkušeností anglosaské ku l tu ry tím, že usi lu je 
ve svém uměleckém díle o  a u  t e n  t i  c i  t u  v y j á d ř e n í ,  což se
pro je vu je v tom, že v krásné literatuře porušuje jazykové no r my a uží-
vá běžně mlu ve nou češtinu, a to spo lu se slan gem a ame ri c kou češti-
nou, a také to všechno teo re ti c ky zdůvodňuje ve svých dokumentár-
ních te x tech. Právě ta to au ten ti ci ta plní ve slovesném díle este ti c kou
fun kci. Opakovaně se vy s lo vu je k českému pra vo pi su na pozadí pra -
vo pi su anglického.

J. Škvorecký ve svém literárním díle záměrně narušuje no r my: 

V knihách a názorech amerických prozaiků jsem hledal a nacházel ar gu men ty
proti autoritativním tvrzením a závazným normám (Škvorecký 1968, s. 9).

Ten to po stoj ho už od mládí ve de při psaní umělecké li te ra tu ry ke
hře s češtinou, kte rou ob je vil už u K. Poláčka v je ho jazykových
chaplinádách. Re du ku je frázi ad ab sur dum, kožený slovník promítá
do tkáně ho vo ro vo sti, spo ju je spisovný ja zyk a slang atd. Vše má jed -
nu fun kci v ob sa hu uměleckého díla, a to sloužit po pi su ma lo sti, ma r -
no sti a prázdnoty, které jsou spo je ny s láskou, pracovitostí a oběta-
vostí, te dy ob ra zu živo ta, který je lidským údělem české společnosti.
Při ta kové hře s češtinou však J. Škvorecký píše vždy pečlivě. 

Ve svém uměleckém díle J. Škvorecký programově užívá běžně
mluvený ja zyk. Tím rozumíme jazykové útvary, které stojí v přechod-
ném pásmu me zi vyhraněnými strukturními útvary, ji miž jsou spi sov-

5 6

3 O Vaculíkově hře s češtinou, a to ve slovotvorbě, v syntaxi věty, souvětí a tex-
tu v jeho románu Loučení k panně srov. F. Štícha (2004).



ný ja zyk a dia lekt. „Charakteristickým zna kem je ho sty lu byl už od
čtyřicátých let absolutní sluch pro ho vo ro vou řeč, která proniká ne jen
do dialogů, ale i do ja zy ka vypravěče” (Kosková 2004, s. 113)4. Navíc
třeba jed na po sta va v je ho díle mění útvary češtiny pod le si tu a ce, jde
o směsici češtiny hovorové a obecné se spi so v nou, takže J. Škvorecký
se těžko překládá do jiných jazyků.

Rozdíl me zi češtinou, kte rou se píší kni hy, a češtinou, kte rou se
mluví, trápí J. Škvoreckého dlouhodobě. Při překládání W. Mil le ra,
jenž užívá obhroublý slang dětí harlemské uli ce, si r. 1963 J. Škvo-
recký uvědomil, že otázka použití slan gu v české literatuře by la te h dy
stále ještě nedořešená, pro tože „nemáme tra di ci knih psaných
důsledně – ne jen v dia lo gu (a i hovorové dia lo gy jsou vzácné) – ja zy -
kem, jakým lidé skutečně mluví” (Škvorecký 1999, s. 69). Ke stírání
rozdílu me zi češtinou knih a češtinou, kte rou se mluví, přispělo už
Osvobozené di va d lo: 

Čeština, která zaznívala z jeviště Osvobozeného v textech her, ve forbínách,
a zejména v písních, za sa di la, myslím, jednu z rozhodujících ran oné spe ci fi c ky české
schi zo fre nii, totiž nepřirozenému rozdvojení jazyka na ten, jímž se píší knihy, a ten,
jímž se mluví (Škvorecký 2004b, s. 218).

K překonání to ho to rozdvojení již hodně udělala právě krásná li te -
ra tu ra, která u nás od přelomu padesátých a šedesátých let minulého
století užívá běžně mluvený ja zyk.

J. Škvorecký děkuje L. Vaculíkovi za je ho výrok o češtině
v Příběhu inženýra lidských duší (viz výše bod 1.): 

Konečně jeden projev díků, který si nemohu od pu stit. Vždycky si přeju, aby si
někdo aspoň trochu povšiml, že své knihy, čistě jazykově, píšu pečlivě a že se snažím
o ja ko u si poezii ve větách prózy. Proto mě potěšila Tvoje poznámka o scéně mezi
Dannym, Marií a její dcerou Da nie lou […] Pokud jde o prznění jazyka: to je prostě
věc osobní fi lo so fie. Z hle di ska lingvistického jsou přirozeně nejlepší ty jazyky, které
jsou nejsprzněnější […] Vem si angličtinu […] Aniž bych samozřejmě haněl naši
mateřštinu (protože tou se zas dají vyjádřit jiné věci) (Škvorecký 2004a, s. 107).

Je zřejmé, že J. Škvorecký nepřistupuje k češtině jen z hle di ska
jazykové správnosti, ale že je si vědom to ho, že záleží na tom, kdo ja -
zy ka užívá, pro tože všechny ja zy ky světa jsou rovnocenné. Nezáleží
to tiž na tom, že angličtina má jen čtyři pády a „primitivní” ja zy ky jich
mají k di spo zi ci patnáct, ne - li více.

Z jazykověkulturních otázek se J. Škvorecký vy s lo vu je dvakrát
k  p r a  v o  p i  s u.  Poprvé to by lo v polovině šedesátých let, kdy byl
vyzván an ke tou ostravského kulturního časopisu, aby se vyjádřil
k reformě českého pra vo pi su, ne boť na stránkách jazykovědných
časopisů probíhala te h dy di sku se o této reformě: 

Mám v tom ohledu zcela konzervativní, možná reakční názory. Myslím si, že
český pra vo pis není tak složitý, aby jej normální dítě, vedené normálně schopnými
učitelkami, nemohlo bez velkého vynaložení energie zvládnout. Anglický pra vo pis je
daleko složitější, a přece to ne ve d lo k zblbnutí národa (Škvorecký 1965, s. 152).

Krátce se vy s lo vu je k zachování yp si lo nu a kroužkovaného ů. 

Co by se zjednodušit dalo, to je složité psaní velkých a malých písmen
(Škvorecký 1965, s. 152).

V polovině osmdesátých let o pra vo pi su píše obecně ve stejném
du chu za cho vat sta tus quo: 

Lidé si prý zvyknou. Samozřejmě. Jenže jde o to, zda nový pra vo pis ochudí nebo
neochudí výrazové možnosti naší mateřštiny. A nejde ani o to, jak moc nebo jak málo. 
Kvůli několika blbečkům, kteří nedokážou zvládnout celkem snadný český pra vo pis,
byť by to třeba byly papalášské ra to le sti, je škoda každého, byť sebemenšího
ochuzení (Škvorecký 2004b, s. 29).

Podrobně a vtipně uvádí především ar gu men ty pro zachování ů a y.
Je zajímavé sro v nat Škvoreckého myšlenky, které jsou místy až ex -
pre sivní, s názorem českého an gli sty, funkčního stru ktu ra li sty a před-
ního odborníka na psaný ja zyk J. Va ch ka, který na psal, že s pro ble -
mati kou pravopisného úzu jsou spo je ny složité otázky, s ni miž musí
každá re fo r ma pra vo pi su počítat (Va chek 1964, s. 126). 

3. Ro ma no pi sec, dra ma tik a ese ji sta  M i  l a n  K u n  d e  r a,  jenž je
nejčastěji překládaným současným českým spi so va te lem, žije od ro ku 
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4 Zde autorka nepřesně uvažuje o hovorové řeči, ačkoli jde hlavně o obecnou
češtinu jako útvar běžně mluveného jazyka.



1975 trva le ve Fran cii a píše svá umělecká díla na rozdíl od J. Škvo-
reckého i ja zy kem svého nového do mo va.

Zatímco v češtině Škvoreckého uměleckého díla nacházíme an glo -
sa sky zaměřenou tra di ci čapkovskou na au ten ti ci tu vyjádření, na ho -
vo rový, popř. běžně mluvený ja zyk, u M. Kun de ry, který si uvědo-
muje, že většina čtenářů ho bu de číst v překladu, se v česky psaných
knihách jedná o románsky zaměřenou tra di ci vančurovskou na význa-
movou přesnost a jednoznačnost jazykového výrazu, jež vylučují
překladatelské nedorozumění. Je to ja zyk intelektuální a racionální,
který re spe ktu je přísné no r my spisovné češtiny. 

K češtině se M. Kun de ra vyjadřuje mno hem méně než L. Vaculík
a J. Škvorecký, zajímá ho především vývoj češtiny, ob di vu je ja zyk
J. Skácela.

Je znám širší veřejností hlavně svými úvahami o  b y t í  č e s -
k é h o  n á r o d a  (a te dy i češtiny), jak uka zu je už je ho pro jev r. 1967
na sje z du spisovatelů v předvečer Pražského ja ra (IV. sjezd, 1968,
s. 23).

Výstižná je je ho esejistická pasáž v románu Žert o českém národě v 
době pobělohorské, kdy venkovský lid ucho val češtinu tak, že na ni
mo hli navázat čeští spisovatelé v 19. století v době národního
obrození: 

Každý západoevropský národ má nejméně od středověku docela nepřetržitý
kulturní vývoj […] Český národ přestal však v 17. a 18. století téměř exi sto vat. V 19.
století se vlastně podruhé narodil. Mezi starými evropskými národy byl dítětem. Měl
sice též svou velkou mi nu lost, ale ta byla od něho oddělena příkopem dvou set let, kdy 
se čeština stáhla z měst na venkov a patřila už jen negramotným. I mezi nimi
nepřestala však tvořit dál svou ku l tu ru. Ku l tu ru skromnou a zrakům Evropy docela
skrytou. Ku l tu ru písní, pohádek, zvykových obřadů, přísloví a říkadel. A přece to byla 
přes dvěstěletý příkop jediná uzoučká lávka. Jediná lávka, jediný můstek. Jediný
kmínek nepřetržité tradice. A tak ti, kdo začali vytvářet na prahu 19. století novou
českou li te ra tu ru a hudbu, ro u bo va li ji právě na něj (Kundera 1969, s. 127).

Kun de ro vo tvrzení o tom, že v době pobělohorské čeština patřila
jen negramotným, je ovšem třeba zpřesnit, pro tože se na základě nej-
novějšího zkoumání barokní češtiny, které už nevychází jen z pro -

testantské in ter pre ta ce vývoje ja ko M. Kun de ra, uka zu je, že u nás přes 
jisté funkční omezení češtiny by lo i mno ho tištěných textů obsahují-
cích spi so v nou češtinu stejně kvalitní ja ko v předchozí době hu ma ni s -
mu, na barokní češtinu mo hli ob roze nci navázat (Štěpán 2010).
V barokní době působili také selští písmáci.

M. Kun de ru za uja la čeština básníka Jana Skácela, když o ní na psal:

Básně Jana Skácela mám rád odedávna […] Jeho verše jsou takřka neuvěřitelným
spojením největší možné pro sto ty s nejhlubším a zcela originálním zamyšlením. Na -
vzdo ry své prostotě je Skácel jeden z nejtíž přeložitelných básníků. Každá jeho báseň
zakouší závrať z etymologické pro pa sti skryté v jednotlivých českých slovech […]
Když se zamyslím nad otázkou, co mne nejvíc připoutává k češtině, co mi ji činí stále
drahou a nena hra dite lnou, mám na tu otázku tuto odpověď: verše Jana Skácela
(Kundera 1992, s. 1).

K to mu to výstižnému vyznání ne l ze již co do dat.
4. Dra ma tik, ro ma no pi sec a pu b li ci sta  P a  v e l  K o  h o  u t,  který

od ro ku 1979 žil vynuceně v Ra ko u sku, který se ro ku 1989 vrátil, ale
který si ponechává rakouské občanství, píše podobně ja ko M. Kun de -
ra svá umělecká díla také v cizím ja zy ce. P. Ko ho ut uvádí, že pro něho
„ja zy ky už ni k dy neměly být překážkou, v druhém z nich, němčině,
bu de do kon ce jed nou i my s let a psát stejně ja ko v mateřštině” (Ko-
hout, 2005, s. 34).

Z Kohoutových nečetných výroků o češtině si všimněme jen je ho
zamýšlení nad  ú l o h o u  M o  r a  v y  v jazykověkulturním kon te x tu.
Po ma t ce původem z Čech přisuzuje však značnou ro li Moravě, když
píše svůj hold na Mo ra vu: 

A proč tak náhle ten hold? Je to opožděná gra tu la ce k tříčtvrtěstoletí Brňa-
na-spisovatele Jana Tre fu l ky, který mě kdysi učinil lepším tím, že veřejně odhalil mé
špatné psaní. Právě on, soudě podle jeho stesků v tisku, trpí tím, že jeho Morava nepo-
žívá re spe ktu západních Čechů. Požívá, Jene, a nemusí mít proto ani vytýčené hrani-
ce, ani zemské zřízení. Je v nás všech, kdo mluvíme česky dík moravskému gruntu
jazyka (Kohout, 2008, s. 192).

P. Ko ho ut si uvědomuje fun kci Mo ra vy zvláště pro to, že v České
re pu b li ce došlo v poslední době ke komunikačním změnám. Můžeme
jen stručně do dat, že v komunikačních situacích veřejných a oficiál-
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ních se os la bu je postavení spisovné češtiny. Jde to tak da le ko, že
i lingvisté vyslovují oba vy o to, aby chom do padesáti let ne by li svěd-
ky české spisovné dvojjazyčnosti – sta rou spi so v nou češtinu by použí- 
vala Mo ra va a Sle z sko, v Čechách by se kodi fi ko va la čeština tzv.
obecná (Uličný 2004). Srov. k to mu i re a kce L. Vaculíka na V. Cvrčka
v části 1. 

5. Nejmladší ze zde analyzovaných autorů je dra ma tik, te o re tik
a kri tik umění, zvl. di va d la, fi lo zof  V á c l a v  H a  v e l.  Vyjadřuje se
ne jen o ja zy ce obecně, ale i konkrétně o češtině. Všímá si ja zy ka umě-
leckých děl některých současných českých básníků a prozaiků, po pi -
su je řeč několika českých herců, obrazně cha ra kte rizu je vla st no sti
češtiny. Všimneme si jen to ho, jak funkčně cha ra kte rizu je spisovné
jazykové prostředky v jed nom svém dra ma tu.

V době nor ma li za ce ro ku 1984, kdy je ho hry ne mo hly být uváděny 
na českých jevištích, V. Ha vel dost důkladně po pi su je a  k o  m e n  t u  -
j e  j a  z y k  j e d  n o  h o  s v é h o  d r a  m a  t u,  aby dal návod překlada- 
telům, jak mají překládat spi so v nou řeč po stav je ho hry, a to ve vzta hu
k ob sa hu díla. Hra La r go de so la to chce vypovídat o lidském bytí vů-
bec a ja zyk v ní hra je důležitou ro li. V. Ha vel žádá inscenátory, „aby
hře za cho va li po kud možno její mnohoznačnost” (Ha vel 1999,
s. 499), a uvádí: 

Jsou tam prostě, lze-li to tak říct, postavy paradoxní [podtrhl – V.H.] (Havel 1999, 
s. 501).

O je jich řeči píše: 

O mých hrách se často říká, že v nich všechny postavy „mluví jako Havel” […]
Něco na tom je, vím o tom a je tomu tak schválně [podtrhl – V.H.]. I to patří k poetice
těch her […] K té řeči („jako Havel”) patří jakási […] vnější vybroušenost, knižnost
[podtrhl – V.H.], možná literárnost: všichni mluví spisovně, hezky, často ve složitých
souvětích […], z různých možných synonym volí obvykle ta méně frekventovaná
[…], věty mají správnou stavbu […], mnohé z delších replik mají stavbu proslovů, je
to prostě taková trochu esejistická řeč. Považuji tuto věc za dost důležitou [podtrhl –
V.H.]: pokud mé hry měly na jevišti určitý druh osobitého napětí, skryté ironičnosti,
humoru i jakési lehce tajemné poezie, pak to téměř vždy nějak so u vi se lo se zvláštním
napětím mezi »vysokou«, »učenou«, až jaksi deskriptivně ana ly tic kou řečí na jedné

straně a triviálností či ba na li tou témat, situací a problémů touto řečí projednávaných
na straně druhé [podtrhl – V.H.]. Celá existenciální bludnost, tíseň i komika často
přímo stojí a padá právě s tímto jazykem a s jeho nepoměrem k tomu, oč reálně jde.
Mám podezření, že právě tahle věc při překladech do jiných jazyků často uniká (Havel 
1999, s. 504–505). 

Podrobněji se k to mu vrací i později (Ha vel 1999, s. 1011–1016).
Havlův přístup k postavení spisovných jazykových prostředků v ce l -
kové struktuře je ho dra ma tu je příkladem to ho, jak i spi so va tel může
jazykový pro jev cha ra kte rizo vat z hle di ska funkčního.

6. Závěr. Pět uvedených spisovatelů se vyznačuje nesmírným
tvůrčím elánem ve vlastní umělecké tvorbě a mno h dy ori gina li tou při
fo r mu la ci výroků o češtině. Po ku si li jsme se ukázat, že ti to autoři při-
stupují k mateřskému ja zy ku už z hle di ska funkční lin g vi sti ky, která
stojí na sta no vi sku, jaké úkoly má ja zyk vůbec i jaké má v konkrétních 
jazykových pro je vech, v našem případě v uměleckých dílech, je jichž
cílem je estetický účinek, a za jakým účelem a v jaké si tu a ci užíváme
jednotlivé útvary českého ja zy ka. Funkčně strukturní přístup uve de-
ných pěti spisovatelů, jak ho už ve třicátých letech minulého století
for mu lo va li v Pražském lingvistickém kroužku především B. Havrá-
nek a J. Mukařovský a jak ho pro pra co va li je jich pokračovatelé, se liší
od stále ještě častého pu ri stického ne bo obrozeneckého přístupu k ja -
zy ku rozšířeného v české společnosti a u velké řady jiných spi so-
vatelů. 
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Iva na BOZDĚCHOVÁ

Praha

O češtině v Jiní Ko re ji*

1. Úvodem

V době právě se blíícího 20. výročí navázání diplomatických
vztahů mezi bývalým Československem a Ko re j skou re pub li kou jsem
na začátku března 2010 na sto u pi la na Katedru českých a slovenských
studií Korejské uni ve rzi ty mezinárodních vztahů (Hankuk Uni ve r si ty
of Foreign Studies – HUFS) v Soulu. Češtinu tu studuje více ne 140
posluchačů, obvykle jako jeden ze dvou oborů. Je to jediná ji ho ko rej-
ská uni ve rzi ta, kde se čeština vyučuje jako hlavní obor, a to v kurzech
bakalářských, magisterských i doktorandských; volné kurzy češtiny
pro stu den ty ru si sti ky bývají pravidelně otevírány také na dvou
dalších elitních univerzitách – Yonsei Uni ve r si ty a Korea Uni ve r si ty.
Čeština je jedním ze 45 cizích jazyků vyučovaných na HUFS, ne j no-
věji byly mezi ně zařazeny chorvatština, ukrajinština a azerština1.

Korejští stu den ti ve výuce přijímají veškeré po ky ny, úkoly, zadání
bez výhrad a připomínek, a to bo huel i te h dy, kdy plně nerozumějí.
Při stu diu jsou tradičně navyklí vše me mo ro vat, vy ho vu je jim pamětní 
učení, vynikají ve zna lo sti formální gra ma ti ky, pa ra di g mat, bez pro-
blémů řeší zadání pod le schémat a vzorů. Ne j sou však zvyklí zna lo sti
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* This work was sup po r ted by Hankuk Uni ve r si ty of Foreign Studies Re se arch
Fund of 2011/ Text byl podpořen Hankuk Uni ve r si ty of Foreign Studies Re se arch
Fund 2011.

1 Obecněji o jazykovém vzdělávání v Jiní Koreji, o podmínkách tamní výuky
češtiny, o postojích korejských studentů k ní i o jejich motivacích ke studiu viz
I. Bozděchová: O češtině v Jiní Koreji, „Český jazyk a literatura”, v tisku.

Š k v o r e c k ý  J., 1968, O nich o nás. (Studie o americké literatuře), Kruh, Hradec
Králové.

Š k v o r e c k ý  J., 1992, Josef Škvorecký vypráví, Společnost Josefa Škvoreckého,
Praha.
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a literary composition or in a daily communication.



samostatně pouívat a tvořit vlastní věty a souvislé te x ty. Bývá tak
s ni mi ve l mi obtíné kon ve rzo vat. Komunikační (pra kti c ky vyui-
telný) účel výuky studentům nebývá vlastní, je jich cílem je naučit se
za da nou látku, splnit úkol a do stat co nejlepší hodnocení. Jen vy so ce
motivovaní stu den ti (zejména zájemci o další stu dium či práci v České 
re pu b li ce) se učí pro skutečné uívání ja zy ka. Obecně jsou korejští
stu den ti ve l mi pracovití, disciplinovaní a ambiciózní. 

V to m to příspěvku se pokusím na autentických příkladech z vy-
jadřování korejských studentů, nasbíraných právě během dvou se-
mestrů výuky praktické češtiny na HUFS, v přehledu ilu stro vat a pod -
le potřeby ko men to vat jazykové je vy, které činí studentům největší
a opakované problémy při osvojování češtiny. Pro lepší pochopení
náročnosti češtiny pro ko re j sky mluvící stu den ty připomenu některé
základní cha ra kte ri stiky korejštiny, především její ry sy odlišné od
češtiny. Vzdálenost to ho to výchozího ja zy ka od cílové češtiny je to ti
značná a při výuce je třeba mít na my s li, na jaké rozdíly pro to stu den ti
naráejí.

Korejština nepatří me zi indoevropské ja zy ky, její původ není zce la
jasný, teoretické názory na něj se liší. V současné době se asi nej-
častěji zařazuje me zi ja zy ky izolované, gene alo gi c ky má pravděpo-
dobně nejblí k mandusko-tunguzské větvi altajských jazyků2. Ty po -
lo gic ky je to aglutinační ja zyk, co se gra ma ti c ky pro je vu je zejména
vysokým počtem gramatických morfémů řazených za se bou a připo-
jovaných ke kořeni slo va. Korejština dále na rozdíl od (syntetické)
češtiny nerozlišuje jmenný rod, má téměř shod nou mo r fo lo gii slo ves
a přídavných jmen, často uívá jmenné tva ry slo ves a deverbální pod-
statná jména, má poměrně pevný slo vo s led ty pu sub jekt – ob jekt –
predikát a omezený počet slovních druhů (neexistují v ní např. spo j ky
a předloky)3.

2. Problematické jevy české gra ma ti ky a slovníku

Hlavní ry sy, které vyznačují češtinu korejských studentů, jsou pře-
devším dva (z nich návazně vyplývají další): 

1. scho p nost systémového myšlení a návyk me mo ro vat (stu den ti jsou
tradičně zvyklí na praktické hodiny drilu) jim usnadňují vyuívat
ana lo gie zejména v de kli na ci a hláskové stavbě (někdy sami ana lo -
gi c ky tvoří potenciální tvary a podoby), 

2. obtíné rozlišování slovních druhů a jejich větných funkcí vedou
především:

2.1. časté absenci flexe, 
2.2. analytické stavbě věty, umocněné absencí spojek a předloek, 
2.3. úplné absenci predikátu ve větě. 

Sa mo sta t nou pro ble ma ti ku jiného (věcného a významového) cha -
ra kte ru představují:

3. obtíe s osvojováním a uíváním lexikálních vazeb, kolokací a frází 
(časté jsou zejména např. záměny vazeb se slovesy být x mít), 

4. ne do sta tek komunikační praxe nápadně se projevující zejména
v obtínosti a nes cho p no sti tvořit vlastní otázky a v nepochopení
funkční větné per spe kti vy. 

2.1. Ana lo gie a systémové tvoření tvarů

Hlásková a tvarová ana lo gie při skloňování českých jmen (pří-
padně při časování slo ves) je pochopitelná a vlastně logická, a tak jsou 
(„nečekané” a značně nepravidelné, a te dy nepředvídatelné) hláskové
al te r na ce, ji mi se bohatě vyznačuje česká fle xe, pro nerodilé mluvčí
obtíné. U korejských studentů se můeme te dy se t kat s pod oba mi ja -
ko: ru ka, no ha – 1. pád mnoného čísla ru ce, no ze, no hy, ru ky; hýbat
ru ce mi a no ze mi; chla pec – chlapeců; Ko re jec – Korejeců, mám mit -
ky před ok no mi / před ok ny, před okem mám mitek; začínáme a kon-
čínáme, šel – šela / šeli jsme, smím – smit, chci – lidé chcejí, sněí –
bu de sněit, prší – bu de pršit, budu být v knihovně, bu du jít, přednáška 
ne bu de být zajímavá aj.
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Korejští stu den ti u v ku rzu pro mírně pokročilé dokáou pod le
vzo ru přesně vytvořit i poměrně sloité gramatické tva ry a kon struk-
ce, viz např. úkol vyjádřit příkaz zdvořilejší fo r mou, tj. změnit pů-
vodní rozkazovací způsob ve va z bu s podmiňovacím způsobem
modálního slo ve sa mít (přečti si návod – měl by sis přečíst návod).
Do ka zu je to účinnost drilování a memorování pa ra di g mat, dnes mno -
h dy tak zpochybňované či zce la odmítané.

Výrazná paradigmatičnost myšlení ve de i u pokročilých studentů
k chybování např. při skloňování podstatných jmen pod le vzo ru
„předseda”: pádová kon co v ka -a pro 1. pád jednotného čísla je au to -
ma tic ky spojována s mlu vni c kou kategorií enského ro du, a pro to se
ta to jména muského ro du skloňují pod le vzo ru „ena”, viz např. Ka f -
ka, Mu cha – o Ka f ce, Muše, a to do kon ce tak silně, e ve de k větné
spodobě ty pu o Fran ze Ka f ce. Zároveň se povědomí o exi sten ci jmen
vzo ru „předseda” občas projeví na opak hyperkorektním tvořením tva- 
rů pod le to ho to vzo ru u podstatných jmen muského ro du ivotného
i u vzo ru „pán”, viz např. znám Kun de ru, Čapku, Lu sti gu, četla jsem
Hor du ba lu. Občas se kon co v ky jmen muského ro du přiřadí ke jmé-
nům ro du enského, viz např. Pomáhala jsem ma min ce a te to vi. Mlu -
vi la jsem s Mi ria mem. Spojí se s otcovým kancelářem. Samotné určení 
gramatické ka te go rie ro du pochopitelně záleí především na zna lo sti
daných českých slov, ne bo  si tu to ka te go rii stu den ti osvojují zároveň
se slo vem a je ho slovním významem. Chybování v gramatickém ro du
(viz např. Ten příhoda by la v minulý rok. Je den ho din je rozdíl me zi
Francií a Řeckem. Můj telefonní číslo je…) te dy často znamená ne z na -
lost ne bo no vost slo va.

Sloitý systém českého časování slo ves zvládají korejští stu den ti
vesměs obdivuhodně dobře, opět díky dri lu. Ku po di vu zpra vi d la příliš 
nechybují ani při volbě dokonavých a nedokonavých slo ves, ka te go rii
slovesného vi du vnímají hlavně v sou vi s lo sti s lexikálními signály
průběhovosti a ukončenosti děje ve větě (te dy např. pod le jistých pří-
slovcí či jiných adverbiálních výrazů). Problematické bývá rozlišo-
vání osobního a neosobního vyjádření, zvratných a nezvratných slo -
ves a občas i uívání trpného ro du, viz např. Hodíte se vám v devět ho -

din? Eva je 23 let. Ten důvod se mi dal do jem, e… Čeština se mi zdám
těká. Most se po sta vil Ka r lem IV. Je se říkáno luté moře. Večeře by la
vařená ma min kou. Dobré děti se na mikuláše dávají čokoládu, špatné
děti se dávají bra m bo ry. Mno h dy se vy sky t ne zaměňování součástí
sloených slovesných tvarů, např. u minulého času ne bo podmiňova-
cího způsobu vznikají pod oby ty pu: Ma min ka by la mít ra dost. Na jaře 
by lo prší. Můj kamarád pi la není pi vo. Kdy bys neuděláš nic, chtěl by
ses sejít? Ne ji sto ta bývá někdy u ka te go rie slovesné oso by: bez ohle -
du na potřebnou gra ma tic kou sho du stu den ti volí dru hou ne bo první
oso bu jednotného čísla, viz např. Kdy nás bolí záda, nesmíš no sit
těkou tašku. Kdy bolí děti v krku, musíš zůstat do ma v po ste li.

Silně se ana lo gie pro je vu je při odpovídání na české otázky s pří-
sudkovým slo ve sem v záporu, kdy stu den ti pod le korejštiny reagují
opačně, tzn. na otázku ja ko Nemáte hlad? odpovídají Ano! ve smy s lu
‘ne, nemám hlad’. S to u to si l nou interferencí mateřského ja zy ka je
třeba vdy počítat při ko mu ni ka ci s korejskými mluvčími (ne jen ve
výuce). 

2.2. Rozlišování slovních druhů a větněčlenských funkcí slov, 
  větná stavba

Formální rozdílnosti me zi jednotlivými českými slovními dru hy se 
všemi je jich důsledky pro zapojování do vět představují ve l mi ob-
tínou část osvojování češtiny. Problémy se projevují především
u podstatných a přídavných jmen při správném tvoření skladebních
dvo jic s řídícím jménem a závislým shodným přívlastkem (případně
s podmětem a jmen nou částí přísudku). Stu den ti zce la běně v těchto
případech ve d le se be kla dou dvě podstatná jména (do kon ce i dále
rozvitá, příp. více podstatných jmen), navíc ob vy kle první z nich neo-
hýbají, tzn. uívají je v 1. pádě jednotného čísla, viz např. mo je ka ma-
rádka telefonní číslo je..., re ze r vo vat le ten ku v le ta d lo kanceláři, po koj 
v ho tel kanceláři, mám ráda ko re j skou hi sto rii li te ra tu ru, Te ta na roze -
ni ny je minulý týden. Mám dnes čeština zkoušku. Ta ky máme často
déš  dny. Znám ci zi ny ku l tu ru dobře. 16. li sto pa du je Ka rel Hy nek
Mácha na roze ni ny. Kuře je ve l mi chu . Mo je oblíbená ba r va je čer-
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vený. apod. I kdy umí podstatná a přídavná jména rozlišit, ne j sou
scho p ni sa mi tvořit náleitá přídavná jména v patřičném tva ru a slova
kla dou ve d le se be pod le korejského pořádku slov, případně pod le
českého pořádku, ale bez vyjádření příslušných gramatických ka te go-
rií. I ty to příklady te dy nasvědčují o in ter fe ren ci korejštiny, ne bo  v ní
je moné pádové kon co v ky uít i neuít, a navíc po jem přídavného
jména je tam značně široký (v českém smy s lu jich je málo a zby tek je
po vaován za druh slo ves, a pro to se také ja ko slo ve sa chovají4). 

Obdobně stu den ti ve l mi často kla dou vlastní jméno (osobní ne bo
zeměpisné) před určované podstatné jméno (ty to přístavkové kon stru -
kce mají v češtině opačné pořadí slov ne v korejštině, pod le ní je stu -
den ti tvoří), viz např. Mo ni ka pro fe sor ka, Han řeka, na Je ju ostrově,
pan Lee korejského pre zi den ta byl delegát atd. (obdobně také: v 2010
ro ce).

Podstatná jména (případně přídavná jména) se ve větě občas
zaměňují s příslovci (viz např. Můj přítel mluví korejština. Můj přítel
mluví Ko re je dobře. V New Yor ku mluví angličtinu. Na jaře malá
fouká vítr. Někdy prší, ale ne dlouhý. V létě počasí je ve dro. Na jaře
počasí je te p lo. Dnes počasí je dost chlad no. Mo sk va je nejchladněji.
Půjdu na domů dnes od po led ne.) ne bo se slo ve sy (Kdy je přiletět do
Pra hy? Eva na navštěvuje te tu. Zajímám se o po slo u chat hu d bu.) So u -
vi s lost ty pu slovesného tva ru s je ho slovnědruhovým uplatněním ne-
bývá často zce la jasná, a tak se lze se t kat jak s dvěma určitými slo ves-
nými tva ry v jedné jednoduché větě (Mi lan má rád jezdí na ko le. Ja ro
je začíná typické v du b nu. Po tom jsem obědvám s ro di nou. Chci mám
větší oči.), tak s absencí přísudkového slo ve sa (Ka rel ne rad jazzové
kon ce r ty. V ko lik ho din od let le ta d lo ze So u lu? Jaké počasí ven ku? Ja -
kou bra tra přítelkyni? Eva s vla kem do Br na.).

Vynecháváno bývá občas také podstatné jméno po tázacích
zájmenech při tvoření doplňovacích otázek, např. Jaké je dnes ven ku?
Jaká je ven ku dnes? Který je dnes? apod. Lze to vysvětlit ne jen slov-
nědruhově (nerozliší-li stu den ti tázací zájmeno adjektivní po va hy,

neuvědomí si, e není ve větě samostatné – kromě případů kon te x to-
vých elips), ale také sémanticky či obsahově: převládá zde to ti důraz
na zástupný výraz, jím se do ta zu je me na poado va nou in fo r ma ci
o vla st no sti, kvalitě, ja ko sti (co si ce naznačuje jisté povědomí o vý-
povědní perspektivě těchto otázek), a pro to se ne poj me nu je její no si -
tel. Záměna pojmenování vla st no sti a jejího no si te le se běně pro je vu -
je, kdy se mluví o příslušnících národa, viz např. Jsou dobré in fo r ma -
ce o českých (= Češích). Mo hla bych vědět o české (= Češích) dál. Si -
tu a ce český (= Čechů), kdy Dítě il, je… 

Ne do sta t ky studentů při rozlišování slovních druhů se projevují ve
větné výstavbě – vzhle dem k časté ab sen ci fle xe (zde výše zmíněné
a ilustrované) tak je jich české věty vykazují analytické ry sy. Po si lu je
je častá ab sen ce předloek a spo jek, která je vzhle dem k ne e xi sten ci
těchto dvou neplnovýznamových slovních druhů v korejštině zvláš
častá a pochopitelná, viz např. Na jaře často pršet. Bu du psát, kdy
vidět tam. Ta ky máme často déš  dny. Kuře chu  je dobře. ije v Jiní
Ko rea. Ta řeka teče do luté moře. Mácha se stal slavný s Máj. Byl ro -
man ti s mus básník. Příhoda by la v minulý rok. Men za je v jed no po -
schodí. Na jaře počasí je te p le ji v zimě. Na jaře chodím procházku.
Přednáška začíná devět ho din. Podívala jsem film. Co se zajímáte?
Mám zájem hu d ba. Ta taška je 50 ko run. Men za je vpra vo byt. Moskvě
mluví ruština. Později věděla jsem, ten hlas způsobit byl te le fon zma -
tek. Doufám mo je přání se splní. Příčina, četla jsem tu kni hu, je úkol.
Ko re j ci jdou na hřbitov, kdy člověk mrtvý den. Den, který je na roze ni -
ny Ka rel Hy nek Mácha ap.

Gra ma tic kou i pojmenovací kom p le x nost syntetické české věty,
pro rodilého mluvčího češtiny samozřejmou a většinou nepro blema -
tic kou, zvláš  názorně do kre s lu je „po stu p nost” (te dy v podstatě ana ly- 
tičnost či opi s nost) odpovědi Mám zájem sport o te ni se. (na doplňo-
vací otázku O jaký sport máte zájem?) ne bo doplňovacích otázek ja ko
Jaká je bratr má přítelkyni? (Bratr má přítelkyni. Jaká je?), Kdo je pro 
ta kni hu? (otázka na výchozí větu: Ta kni ha je pro se stru, tzn. opisně
Kdo je pro? = Pro ko ho je?) apod. Ve větné sou vi s lo sti také bývá pro
stu den ty obtíný vztah gramatické sho dy (zejména opakovaný, tzn.
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u postupně rozvíjejících a několikanásobných přívlastků), a tak se
někdy místo příslušného tva ru objeví přídavné jméno v 1. pádu, viz
např. doporučit nejlepší ar chi te kta, me zi nejznámější učiteli by li, ka-
dý 16. li sto pa du, pre zen ta ci našeho nejnovější výrobku atd. Podobně
se často stává, e stu den tky při vyjadřování se o sobě uívají přísudko- 
vé slo ve so v (bezpříznakovém čili ja ksi „základním”) muském rodě.
I v těchto případech te dy sémantická stránka věty (vyjádření ob sa hu)
převládá nad gra ma tic kou.

2.3. Slovní zásoba (vazby, ko lo ka ce, fráze)

Osvojování slovní zásoby cizího ja zy ka si ce do značné míry
znamená pamětní učení, ale na rozdíl od gra ma ti ky bývá pro stu den ty
zajímavější, a tak bývá mo ti va ce při výuce jednodušší ne v gra ma tic-
kých hodinách. Usi lu ji o to při hodinách české kon ve rza ce na HUFS
a vyuívám rozličných způsobů názorného, praktického a motivující-
ho vysvětlování a ilustrování uití českých slov. Dosavadní zkušenost
jednoznačně po tvrzu je návyk a tra di ci korejských studentů me mo ro -
vat fo r mu. Udivující zna lo sti gramatických tvarů tudí mno h dy ne ko-
respondují s odpovídající (či očekávanou) znalostí slov a je jich sé-
mantiky. I kdy jsou stu den ti scho p ni naučit se a za pa ma to vat si po-
měrně hodně nových slov, dokáou je si ce spo jo vat s pojmenováva-
nými předměty, je vy, skutečnostmi, ale hlubší pochopení pojmových
a sémantických vztahů ve slovní zásobě a hlavně vyuití slov při ko -
mu ni ka ci (viz zde dále) jim činí problémy. 

Pro korejské stu den ty je např. obtíné vyuívat vzta hy ve slo vo t -
vorně motivované sloce slovní zásoby. Čeština s ve l mi bohatě roz vi-
nutým slovotvorným systémem (především její derivační, odvozovací 
prostředky jsou ve l mi bohaté) k to mu přímo vybízí. Ve sna ze us nad nit
studentům porozumění českých textů a us nad nit rozšiřování slovní
zásoby te dy při kadé moné sou vi s lo sti po uka zu ji na slovotvorné
vzta hy me zi příbuznými slo vy a radím, jak si výhodně pa ma to vat pří-
buzná slo va a rozlišovat je v te x tu na základě společného slovního
významu, je ho no si te lem je kořen (viz např. umět – umělec – uměl-
kyně – umělecký – umění). Ku po di vu je to pro stu den ty značně ná-

ročné – i přes po do bnost fo r my jim dělá problémy spo jit si příbuzná
slo va a uvědomit si po do bnost je jich slovního významu. Nejobtínější 
je samostatně iden ti fi ko vat taková slo va a vy vo zo vat význam nového
slo va na základě předchozí zna lo sti významu slo va příbuzného. Slo -
vot vor nou stru ktu ru stu den ti sa mi těko odhalují (i u slov s výraznými 
a frekventovanými slovotvornými prostředky, ja ko jsou např. přípony
-tel, -ství, -ský, -ový apod.), zároveň však le h ce a správně tvoří para -
dig mati c ky slo va pod le zadaného mo de lu (např. abs traktní jména na
-ost od přídavných jmen, relační přídavná jména apod.) – tzn. správně
s výjimkou alternací; ty ostatně také často „zatemňují” slovotvorné
sou vi s lo sti slov a ztěují vnímání je jich příbuznosti (viz úřad – úřed-
ní, hra – hříčka, rok – roční – výročí, rod – na ro dit se – na roze ni ny).

Při kon ve rza ci často naráíme na to, jak obtíné je za pa ma to vat si
ustálené fráze, ko lo ka ce a idio my, zejména mají-li v domácím (či
jiném, v případě korejských studentů snad i v anglickém) ja zy ce zce la
ji nou stru ktu ru. U nesprávných pod ob se te dy pro je vu je i vliv mo-
ných interferencí, a to tak zarytě, e i běné a ve l mi frekventované
fráze (o mluvení cizím ja zy kem, přání či po zdra vy) nebývají uváděny
správně, viz vyjádření ty pu: Rusové mluví ruština. Mějte se hezký den.

Mnohé běné a pro rodilé Čechy na pro sto jednoduché fráze činí-
vají korejským studentům problémy. Jsou to zejména např. va z by se
slo ve sy být x mít, často je zaměňují, viz např. Občas má místy bouřky.
(= jsou bouřky) Na jaře má teplý vítr. (= je vítr) V Ko re ji má hodně mu -
zea. Chci jíst špagety, jsem hlad. (= mám hlad). Také ve vazbách se
slo vem rád se opakovaně a téměř nenapravitelně chy bu je, srov. Jsem
ráda odpočívám. Mám rád hra ju fo t bal. Mám moc rád jíst kuře. Jsem
ráda tan co vat. apod. I přes upozornění bývá va z ba mít rád nesprávně
zaměňována se slo ve sem líbit se nenáleitě i o jídle (Máš chut’ na
kuře? – Ano, líbí se mi.), tzn. ne re spe ktu je se kon text uití slo ve sa líbit
se (je ho kontextová sy no ny mie) a převládne ana lo gie (Mám rád mo -
drou ba r vu. = Líbí se mi modrá ba r va.  Mám rád pi vo. Líbí se mi pi -
vo.).

Také předlokové, příp. bezpředlokové va z by slo ves bývají mno -
h dy těko zapamatovatelné, co se týká osvojování pra kti c ky jakého-
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koliv cizího ja zy ka. Nejobtínější je to v případech vyjadřování abs -
traktních významů, kde pro vo l bu předloky není ádná názorná či
pojmová opo ra, viz např. Zůstanu za týden. Zajímám se na hudbě/na
fi l my. Zajímám se fo t bal. Zajímám se o fi l mem, který jsem se díval
v únoru. Slo ve so zajímat spojují stu den ti navíc často s infinitivními
kon stru kce mi: Zajímám se číst kni hu. Zajímám se mlu vit češtinu. (Pro
stejný význam se objevují i jiné kon stru kce, ja ko např. Jsem zajímavá
o ku l tu ru.)

Problematická bývají dále blízkoznačná a víceznačná (polysémní)
slo va. Komunikačně značně vyuívaná jsou např. slo ve sa smyslového 
vnímání, a přesto se mno h dy zaměňují slo ve sa vyjadřující aktivní
a pasivní vnímání, viz např. Po slo u chal jsem, e ten film je moc dobrý
(= slyšel jsem). Rád vidím ten film (= dívám se na film). Podobně se
také nesprávně volí me zi blízkoznačnými slo ve sy mluvení (Zve d la
jsem sluchátko a mluvím: Ha lo! Mlu vi li příběh.). U slo ves po hy bu je
problém téměř věčný s rozlišením jít x jet, cho dit x je z dit (viz V ko lik
ho din odchází au to bus ze So u lu?); významový rozdíl („po hy bo vat se
po vlastních nohách” x „po hy bo vat se v dopravním prostředku”)
nevyjadřuje mno ho jazyků, ten to ne do sta tek lze te dy vysvětlit pře-
devším interferencí výchozího ja zy ka. Blízkoznačnost tak někdy
v ko m bi na ci s interferencí ztěuje výběr vhodného českého ek vi va -
len tu v závislosti na kon te x tu uití, a to i u pokročilých studentů, viz
dále např. vyjádření ja ko Bála jsem se, a tak odřízla jsem te le fon
(= od po ji la jsem). Bolí mě hla va, jsem chladný (= nachlazený; srov.
angl. I am cold). Jsem rušná, mám hodně práce (= zaneprázdněná;
srov. angl. bu sy stre et = rušná uli ce, I am bu sy = mám moc práce),
chutná čínská re sta u ra ce (srov. chutná čínská kuchyně = dobrá) atd.
K záměně blízkoznačných slov dochází ještě snáze, jso u - li navíc
formálně podobná, viz např. Vza du je lutá uli ce, lidé ví, e tam by lo
děláno zla to z ka me ne. Ho spo da v Pra ze se jme nu je U lutého ty gra.
(lutý – zlatý). Václav IV. byl náboenský (náboenský – náboný).
Or loj je ho din ka. Má dvě ho din ky a je den kalendář. (ho din ka – ho di -
ny) apod. Formální po do bnost ve de k záměně i v případech rozdílného 

významu – stu den ti tak např. zaměňují předpony při stupňování a tvo-
ření záporu (nej- a ne-), viz to je nelepší (= nejlepší).

Celkově lze vy vo dit, ne bo přesněji po tvrdit známý závěr: slovní
význam slov je závislý na kon te x tu, vo l ba adekvátního výrazu z více
moných vyadu je jazykový cit (vlastní rodilému mluvčímu), pově-
domí o slovních spojeních a komunikační pra xi (a ve výuce její ná-
cvik). Na dokreslení ještě několik případů potvrzujících obtínost uí- 
vání české slovní zásoby – rodilý mluvčí češtiny by se jich většinou
asi ne do pu stil, moná i pro to, e jsou a humorné: Kdy ob sa hu je me
Severní Ko reu ja ko je den stát, … (= za hrne me) Státy G20 mlu vi ly
o hospodárných témách. Ni k dy ne by la jsem v Pra ze, tak mám fan ta zii
o Pra ze. Ka f ka pouívá slo va, která má dvě vyznání v jiné si tu a ci.
(= významy) Jan Hus se snail o re fo r mu, ale neuspěl a opálil se. Je
or loj v rad ni ci, kadý čas pa nen ka ne bo panáček vychází. Nemám rád
hu so vo ma so. Český 17. li sto pad je den, který se bojí pro svo bo du
a de mo kra cii. Mám rád červenou a mo u drou ba r vu. Ze sportů mám
největší zájem o pla v ky. Jsou to spokojené (= pohodlné) australské bo -
ty apod.

2.4. Ko mu ni ka ce a výpověď

Jak jsem naznačila výše, jed nou z velkých odlišností tradiční ja zy-
kové výuky v Ko re ji, na kte rou naráí kadý učitel češtiny ja ko cizího
ja zy ka připravující své stu den ty na skutečnou ko mu ni ka ci v češtině, je 
zaměření na teoretické a vědomostní učení a ne do sta tek praktického
uívání ja zy ka. Ne jen to, e studentům chybí mluvní pra xe, ale pře-
devším je jich nepochopení vlastního účelu osvojování si češtiny, tak
ve l mi ztěuje výuku především v konverzačních hodinách. Stu den ti
zejména zpočátku váhají, ne - li odmítají kon ve rzo vat, odpovědi ome-
zují na jednoslovné re a kce, a to i te h dy, kdy jsou v češtině ji po -
kročilejší či pokročilí. Smysl ko mu ni ka ce jim není vlastní, co je
umocňováno existujícím společenským od stu pem me zi stu den tem
a učitelem. Při nácviku ko mu ni ka ce se to dále pro je vu je například
naučenými a stereotypními re a kce mi, větnou fo r mou s přísudkem
nejčastěji v 1. osobě jednotného čísla, a to bez ohle du na předchozí re -
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p li ku. Obtíné pro stu den ty bývá odpovídat na doplňovací otázky,
často si neuvědomují, co je cílem otázky, jaká je její funkční per spe -
kti va, a tak na otázky Kde je teď ráno/večer? Kde je nejchladněji?
odpovídají např.: Paří, Atény a To kyo jsou teď ráno. Večer teď je
v Las Ve gas ze mi. V Budapeště ze mi je nejchladněji, na otázku Od kud
je kamarád? je odpověď Je od kud So u lu. V důsledku to ho je pro ně
také ve l mi náročný slo vo s led otázek, viz např. Příští víkend co udě-
láš? Stu den ti především ne j sou zvyklí sa mi se ptát, při zadání vytvořit
otázku se au to ma tic ky snaí ji odpovědět, čím se vlastně podvě-
domě, psy cho logi c ky je jich obtíe a ne do sta t ky při kladení otázek
ještě prohlubují. Čtení, memorování a opakování hotových dialogů
ve de ke schematickému vyjadřování. Přirozenější a volnější kon ve -
rza ci je te dy třeba při jakékoliv moné příleito sti na vo zo vat a po si lo -
vat. Souvislejší četba hotových textů bývá také značně omezená,
ačkoliv se mno h dy a tradičně přesouvá do domácí přípravy. Stu den ti
však nedokáou re pro du ko vat text vlastními slo vy, in ter pre to vat jej,
ba často ani odpovídat na otázky ji nak ne větami ne bo je jich částmi
z te x tu (bez ohle du na pod obu zadané otázky). Souhrnně lze te dy kon -
sta to vat ve l kou potřebu zaměřovat se i v rámci naznačených omezení
na řečovou (te x to vou), komunikační výuku.

3. Závěr

V to m to především ilustrativním a informativním příspěvku jsem
se zabývala českou gra ma ti kou a slovní zásobou z hle di ska je jich
osvojování mluvčími cizího ja zy ka. Pokládala jsem za zajímavé uvést
některé je vy českého ja zy ka vzhle dem k jinému, ve l mi vzdálenému
ja zy ku i vzhle dem k odlišným výukovým tradicím. Mnohé předloené 
příklady zno vu ve dou k zamyšlení nad tím, jak a do jaké míry vést stu -
den ty k to mu, aby lépe chápali a os vo jo va li si cizí ja zyk systémově.
I kdy zde uvedená konstatování a mo je dosavadní zkušenosti jed no-
značně dokazují potřebu komunikačně orientované výuky, ani prvky
tradiční výuky gra ma ti ky v ní ne l ze podceňovat, či do kon ce zce la
opomíjet. Snaila jsem se zároveň připomenout, e mnohé ne do sta t ky
vznikají ne jen z ne z na lo sti pra vi del, ale pro toe při pouívání češtiny

(při tvoření českých vět) jde vzhle dem k výchozímu ja zy ku v mno ha
případech vlastně o nepřirozené pro ce sy. Záměrně jsem neuváděla ani 
nena vr ho va la ádné metodologické a didaktické ra dy či doporučení,
šlo mi spíše o in spi ra ci5.

Sum ma ry

This paper uses au t hen tic exa m p les of the ex pres sion of Korean students during
lessons of pra cti cal Czech at Hankuk Uni ve r si ty of Foreign Studies in Seoul and
comments on the lin gu i stic fe a tu res that re pre sent the gre a test problems in the ac qu i -
si tion of Czech. The sho r t co mings often arise not only from unfa mi lia ri ty with the
rules of using Czech, but be ca u se, with regard to the source lan gu a ge, they are un na tu -
ral pro ces ses of ex pres sion. 

5 Text vznikl v rámci grantového pro je ktu VZ MSM 0021620825 „Jazyk jako
lidská činnost, její produkt a faktor”.
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Ma r ti na KYSELOVÁ

Plzeň

Sy no ny mie slo ves řečové činnosti
ve vyjadřování žáků základní školy

V učebnicích českého ja zy ka pro základní školu nacházíme ce lou
řadu lexikálně stylizačních cvičení týkajících se sy no ny mie. Na ko lik
však žáci dokáží se synonymními výrazy pra co vat a především na ko -
lik dokáží získané po zna t ky up la t nit v konkrétních jazykových pro je -
vech?

V hodinách českého ja zy ka žáci získávají určité zna lo sti,  na je -
jichž základě rozvíjejí své stylistické do ved no sti. Ty spočívají zejmé-
na ve výběru adekvátních lexikálních prostředků. Ve svém příspěvku
se pokusím po ro v nat zna lo sti, jež mají žáci o sy no ny mii slo ves řečové
činnosti, s do ved no st mi, tzn. s tím, jak nabyté po zna t ky uplatňují ve
svých jazykových pro je vech.

Zaměřila jsem se na slo ve sa řečové činnosti. Ve d la mě k to mu jed -
nak skutečnost, že ta to slo ve sa vstupují v lexikální zásobě češtiny do
četných synonymických vztahů, jed nak fakt,  že jsou v žákovských
projevech ve l mi často užívána.

Po stu po va la jsem následovně: 15 žákům šesté třídy Základní školy 
v Mýtě u Ro ky can jsem za da la zkušební test, skládající se ze šesti
úkolů, které se týkaly sy no ny mie slo ves řečové činnosti. Děti se měly
roz hod no ut, zda jsou dvo ji ce slov sy no ny my, z nabídky slo ves se měly 
po ku sit tvořit synonymické řady, na hra zo vat jednotlivé výrazy sy no -
ny mem, z nabídky několika sy no nym měly do vět do plnit to nej-
vhodnější, měly roz hod no ut, která ze synonymních slo ves mají citový 
příznak. Při tvorbě úkolů jsem vycházela z poznatků o sy no ny mii slo -
ves řečové činnosti v češtině, jak je dokládána Slovníkem sy no nym
a frazeologismů J. V. Bečky (dále jen SSF) a Slovníkem českých sy no -

nym (dále jen SČS).  Zároveň jsem pro ve d la roz bor užití slo ves řečové 
činnosti v padesáti slohových pracích žáků šesté třídy téže školy.
Výsledky jsem po ro v na la. 

Předpokládala jsem, že děti bu dou mít o sy no ny mii určité zna lo sti,
zatímco ve slohových pracích bu de užívání slo ves řečové činnosti
stereotypní.

1. Výsledky testu

Cílem prvního úkolu by lo zji stit, zda jsou žáci scho p ni odlišit dvo -
ji ce sy no nym od dvo jic, je jichž členy synonymní ne j sou. Měli na
výběr z následujících možností: přemluvit – přesvědčit, hlásit – na -
vrhno ut, ze p tat se – odpovědět, říci – pra vit. Správně označilo ja ko
synonymní dvo ji ce přemluvit – přesvědčit a říci –  pra vit šest žáků,
dva žáci po važova li za synonymní jen dvo ji ci přemluvit – přesvědčit,
tři žáci jen říci – pra vit, čtyři žáci odpověděli zce la špatně – tři z nich
pod trhli z každé dvo ji ce jed no slo ve so, je den žák spo jil slo ve sa na -
vrhno ut – ze p tat se a odpovědět – říci. Úspěšnost žáků by la v to m to
úkolu 57%.

Zadání druhého úkolu znělo „Z následujících slo ves tvořte řady sy -
no nym (seřaďte je do sku pin pod le shodného významu)”. Jed na lo se o
slo ve sa odpovědět, říci, povědět, sdělit, křičet, odvětit, vyprávět, vo lat, 
pro ho dit. Správně odpověděli po uze dva žáci, vytvořili synonymní
řady odpovědět – odvětit, říci – povědět – sdělit – vyprávět – pro ho dit,
křičet – vo lat. Na opak částečně správně re a go va li žáci, kteří vytvořili
synonymní řady říci – sdělit – vyprávět – povědět, říci – povědět – sdě- 
lit, vyprávět – pro ho dit, sdělit – pro ho dit. Úplně špatně odpovědělo
sedm žáků1. Úspěšnost žáků v to m to úkolu by la 29%. Je možné, že ne -
z dar byl způsoben nevhodným zněním zadání, žáci pravděpodobně
neporozuměli termínu synonymní řada a nepřečetli si doplnění v zá-
vorce, že se jedná o sku pi nu slov se shodným významem.
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Ve třetím úkolu měli žáci ve větách na hra dit vhodnými sy no ny my
pět podtržených výrazů (u m  l u  v i l  j s e m  rodiče…, Pa vel  p o -
d o t k l…, te ta nám  n a  v r h l a…,  d o  m l u  v i  l i  j s m e  s e…,
d o r o z u m í v a l i  j s m e  s e ...). Zce la správně neodpověděl ani je -
den žák. Největší problém představovala věta Te ta nám na vrhla, aby -
chom se šli podívat do města. Slo ve so na vrhno ut nedokázal správně
na hra dit ni k do. Vo li li náhradu slo ve sem říci. Součástí synonymické
řady slo ve sa na vrhno ut jsou pod le SSF slo ve sa doporučit, načrtnout,
pro je kto vat, pod le SČS slo ve sa do po ručit, nabídnout. Slo ve sa navr-
hno ut a říci ne j sou synonymní pro to, že se jedná o slo ve sa s odlišnými
integračními sémy. Čtyři výrazy správně na hra di lo šest žáků (um lu vit
– přemluvit (4x), upro sit (1x), přesvědčit (1x); pod ot k no ut – říci (4x),
připomenout (1x), sdělit (1x); do mlu vit se – do hod no ut se (2x), říci si
(4x); dorozumívat se – do mlo u vat se (2x), povídat si (4x). Tři výrazy
na hra di lo sedm žáků: um lu vit – přemluvit (5x); pod ot k no ut – říci (5x),
do dat (1x); do mlu vit se – říci si (3x), do hod no ut se (1x); dorozumívat
se – povídat si (7x) a dva žáci správně použili dvě sy no ny ma (um lu vit
– přemluvit (2x); pod ot k no ut – říci (1x); dorozumívat se – povídat si
(1x). Úspěšnost by la v to m to případě 65%.

Ve čtvrtém úkolu se děti měly roz hod no ut, která ze slo ves řečové
činnosti mají citový příznak (uke cat – um lu vit – přemluvit, hulákat –
ječet – řvát, klábosit – povídat – vykládat). Ani je den žák neoznačil
správně všech pět slo ves, tři žáci označili čtyři slo ve sa, dva z nich po -
važova li za expresivní vykládat, je den um lu vit. Sedm žáků označilo
správně tři slo ve sa, je den žák dvě, tři žáci jed no slo ve so a po uze je den
žák nedokázal roz po znat žádné. Re spon den ti nejméně chy bo va li u slo-
ve sa klábosit. Ja ko slo ve so s citovým příznakem ho označilo de set
dětí. Na opak nečastěji se chy bo va lo u slo ve sa řvát, které osm žáků po -
važova lo za neutrální. Úspěšnost by la 50%.

Pátý úkol žádal doplnění nejvhodnějšího slo ve sa do věty. Žáci měli 
k di spo zi ci nabídku šesti různých slo ves řečové činnosti (hlásit, vo lat,
povídat, říkat, do hod no ut se, vyprávět), která doplňovali do vět pod le
kon te x tu (např. Na letišti hlásili, že náš let bu de opožděn. Obě babičky 
nám často vyprávěly pohádky). Všichni žáci do plni li alespoň jed no

slo ve so, všech šest slo ves správně do plni li čtyři žáci. Nejméně se chy -
bo va lo ve větě „Obě babičky nám často vyprávěly pohádky”, kam slo -
ve so vyprávět správně do plni la většina žáků. Na opak věta Říkali ti to
pořád se ukázala ja ko problematická. By lo to dáno tím, že do ní by lo
možno do plnit více slo ves (např. povídali, vyprávěly...), ovšem ne
v ko m bi na ci s ostatními správně doplněnými možno st mi. Pro cen tu el-
ní úspěšnost by la 69%.

Poslední úkol se ukázal ja ko poměrně náročný. Re spon den ti měli
do plnit synonymické řady slo ves říci a křičet. Největší počet sy no nym 
(9 – říci: povídat, sdělit, odpovědět, povědět, odvětit; křičet: ječet,
řvát, hulákat, vo lat) vy my s lel po uze je den žák, je den žák ne u vedl
žádné slo ve so2. Děti nejčastěji uváděly slo ve sa, se kterými se se t ka ly
v předchozích úkolech (povědět, vyprávět, sdělit, ječet, hulákat, řvát).
Procentuelní úspěšnost žáků by la 21%.

Zji sti la jsem, že mnohým žákům dělala práce se sy no ny my potíže.
Ja ko nejproblematičtější se ukázalo tvoření synonymických řad, a to
v případě, že měli re spon den ti „roztřídit” zadaná slo ve sa, i v případě,
že měli synonymické řady sa mi tvořit. Vzhle dem k to mu to zjištění lze
předpokládat, že i užívání sy no nym ve vlastních jazykových pro je -
vech bu de problematické.

2. Výsledky získané roz bo rem slohových prací

Excerpcí slohových prací jsem získala ce l kem 117 dokladů užití
dva ce ti šesti různých slo ves zkoumané sémantické sku pi ny. Je jich
roz bo rem jsem se snažila zji stit exi sten ci synonymických řad
v žákovských komunikátech a zastoupení je jich členů v jednotlivých
pracích. Z porovnání se synonymickými řadami uváděnými v SSF,
popř. v SČS, jsem chtěla vy vo dit, zda děti dokáží, příp. v jaké míře
dokáží, využívat sy no ny mie nabízené jazykovým systémem.

Shodně s všeobecným názorem o nízké úrovni žákovského
vyjadřování jsem předpokládala, že děti nabídky jazykového systému
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využívají omezeně. Po důkladné sémantické analýze, při níž jsem se
opírala o základní po pis významu3, jsem for mu lo va la u všech zko u -
maných lexikálních jed no tek významovou složku nocionální, v jejímž 
rámci jsem vy me zi la sémy integrační a diferenciační, a popř. také
složku pra gma tic kou4.

Na základě zjištěných sémů5 jsem slo ve sa rozdělila do sy no ny mic- 
kých řad. Základním členem každé synonymické řady je neutrální
lexikální jed no t ka. Řídila jsem se Bečkovým pojetím tvoření sy no ny -
mických řad. Vidové protějšky slo ves jsem po važova la za je den
shodný lexém, a pro to jsem ta to slo ve sa vždy zařadila do jedné
synonymické řady6. Zvlášť jsem sle do va la slo ve sa uvozující přímou
řeč a zvlášť ostatní užitá slo ve sa. Domnívám se, že je třeba ty to dvě
sku pi ny odlišit pro je jich rozdílnou fun kci v pro je vu.

Synonymické řady zjištěné v žákovských pracích: 
1. Slovesa řečové činnosti uvozující přímou řeč:

– ř í c i / ř í k a t  c o  (vyjádření in fo r ma ce řečí) – p o v í d a t  c o
(vyjádření in fo r ma ce řečí) – o d p o v ě d ě t  c o  (vyjádření in fo r -
ma ce, adresát, reakce)7;

– v o l a t / z a v o l a t / z v o l a t  c o  (vyjádření in fo r ma ce řečí, na
dálku) – k ř i č e t / v y k ř i k n o u t  c o  (vyjádření in fo r ma ce
řečí, na dálku);

    Užité sloveso  z e p t a t  s e  n a  c o  (snaha dozvědět se in fo r ma -
ci, adresát) není v žákovských pro je vech součástí žádné synony-
mické řady.

2. Slovesa řečové činnosti neuvozující přímou řeč:
– ř í c i / ř í k a t  c o  (vyjádření in fo r ma ce řečí) – p o v ě d ě t  c o

(vyjádření in fo r ma ce řečí) – v y p r á v ě t / v y  p r a  v o  v a t  c o
(vyjádření in fo r ma ce řečí, v časovém sledu);

– z a v o l a t  c o  z a  k ý m / n a  k o h o  (vyjádření in fo r ma ce řečí,
na dálku) – k ř i č e t  c o  n a  k o h o;

– d o  m l o  u  v a t  s e / d o  m l u  v i t  s e  n a  č e m  (vyjádření in fo r -
ma ce řečí, vzájemnost, souhlas);

– s h o d  n o  u t  s e  n a  č e m  (vyjádření in fo r ma ce řečí, vzájem-
nost, souhlas) – ř í c i  s i / ř í k a t  s i  c o  (vyjádření in fo r ma ce
řečí, vzájemnost);

– p ř e m l o u v a t / p ř e m l u v i t  k o h o  (vyjádření in fo r ma ce
řečí, adresát, uvedením důvodů přimět) – u m l u v i t  k o h o
(vyjádření in fo r ma ce řečí, adresát, uvedením důvodů přimět).

    Synonymické řady nevytvářela slovesa  d o r o z u m í v a t  s e
(vyjádření in fo r ma ce, cizí řečí),  h l á s i t  c o  (vyjádření in fo r ma ce, 
spe ci fi ka ce po da va te le – ze služební po vin no sti),  n a  v r h n o  u t
c o  (podat návrh/plán),  p o v í d a t  s i  (vyjádření in fo r ma ce řečí,
vzájemnost),  p t á t  s e / z e p t a t  s e  k o h o  n a  c o  (snaha do-
zvědět se in fo r ma ci, adresát).

Srovnáním synonymických řad získaných roz bo rem slovní zásoby 
užité v žákovských pracích s řadami uvedenými v SSF docházím k zá- 
věru, že děti nabídky jazykového systému využívají jen ve l mi ome ze-
ně. V žákovských pro je vech se často opakují shodná slo ve sa, nejčas-
těji slo ve so říci a je ho vidový protějšek říkat. Sy no ny mie se ve zko u-
mané skupině slo ves řečové činnosti vy sky tu je po uze omezeně. Jed-
ním z důvodů, proč žáci  se synonymními výrazy ve svých komuniká-
tech nepracují, může být skutečnost, že v hodinách slohové výuky
není práci se sy no ny my věnována dostatečná po zo r nost.
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3 J. Filipec, F. Čermák, Česká le xi ko lo gie. Aca de mia, Praha 1985.
4 Vycházíme z toho, že význam má významovou složku nocionální, pojmovou,

a významovou složku pra gma tic kou, konotační. V rámci významové složky nocio-
nální vymezujeme jednodušší vyabstrahované významové rysy (sémy) integrační
a diferenciační. Z hlediska posuzování synonymické řady je důležitý integrační sém,
protože na jeho základě lze lexikální jednotky hodnotit jako synonyma. Naopak
diferenciační sémy lexikální jednotky odlišují.

5 Zjištěné sémy jsou uve de ny v závorce za reprezentativním tva rem slo ve sa, zvlášť 
jsou uve de ny konkrétní do kla dy.

6 Neřídili jsme se pojetím Jo se fa Fi li pce (Česká sy no ny ma z hle di ska sty li sti ky a le -
xi ko lo gie, ČSAV, Pra ha 1961), který synonymní slo ve sa důsledně rozděluje také na
základě slovesného vi du. Vzhle dem k našemu materiálu se nám to to pojetí nezdá
funkční. Zastoupené vidové dvo ji ce se odlišují po uze významem ohraničenosti.

7 Sloveso odpovědět (na rozdíl od slovesa zeptat se) zařazujeme do této
synonymické řady proto, že má se slovesy říci/říkat a povídat shodný integrační sém
(vyjádření informace). Tuto skutečnost dokládá také SSF, v němž najdeme odpovědět
jako synonymum ke slovesu pravit.



3. Závěr

Ve l mi často se setkáváme s obecně formulovaným názorem o níz-
ké úrovni žákovského vyjadřování. Zkoumání zaměřené na sy no ny -
mii omezené sku pi ny lexikálních jed no tek ukázalo na konkrétní
příklad vyjadřovací chu do by. Žáci ve svých komunikátech sy no ny mii
jazykového systému ne využívají a potíže jim činí také  práce se sy no -
ny my předem danými. Je to mu tak i přesto, že uvedené lexémy jsou
součástí dětské slovní zásoby (viz testové úkoly 3 a 5). Domnívám se,
že uvedená zjištění mo hou  být podnětem pro učitele, aby sy no ny mii
věnovali zvýšenou po zo r nost, aby  kla d li  větší důraz na práci se
slovníkem a aby hle da li nové kreativní způsoby, jak dětem ukázat, že
od znalostí ve de přímá ce sta k do ved no stem8.
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Sum ma ry

The ar ti c le deals with pupils’ ability to work with sy no nyms and their co m pe ten cy 
to use ap pro pria te lexical means in their written work. Our survey re ve a led that the
chi l dren find it dif fi cult not only to work with sy no nyms pro vi ded in advance, but also 
to use sy no nyms in spe ci fic as si g n ments.
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8 Této pro ble ma ti ce se věnuje např. Marie Čechová: Komunikační a slohová
výchova. Praha 1998.  Jsou zde zpracovány jednotlivé typy lexikálně stylizačních
cvičení (výběrová, doplňovací, obměňovací a substituční). Všechna tato cvičení
jsou zaměřena na vhodnost užívání lexikálních výrazů ve větném kon te x tu. 



Jindřiška SVOBODOVÁ

Olo mo uc

Nezdvořilost ja ko prostředek komunikační
stra te gie v tal k - s how na komerční televizní sta ni ci

1. V příspěvku na va zu je me na výsledky staršího výzkumu zaměře- 
ného na sig na li za ci projevů zdvořilosti a nezdvořilosti ve specifickém
ty pu mediálního dia lo gu, a to v la te night show Ja na Kra u se Uvolněte
se, prosím, která by la až do kon ce června to ho to ro ku pra vi del nou
součástí vysílacího schématu veřejnoprávní České te le vi ze (viz Svo -
bo dová 2008, s. 295–303). Zkušený moderátor zde při ko mu ni ka ci
s pozvanými ho sty vědomě porušoval zdvořilostní prin ci py a útočil na 
je jich tvář. Programová nezdvořilost by la součástí je ho komunikační
stra te gie směřující k do sažení požadovaného humorného účinku zej-
ména u širšího okru hu komunikantů, te dy mi mo vymezený pro stor di -
va d la Po nec, v němž se moderátor s pozvanými ho sty pravidelně
setkával. 

1.1. V případě mediálního dia lo gu to tiž dochází ke zdvojení ko mu -
nikačních okruhů, když me zi moderátorem a pozvaným ho stem probí- 
há dia log, je muž bezprostředně přihlíží diváci přítomní ve stu diu
(v našem případě v hledišti di va d la), ti si ce aktivně nevstupují do ko -
mu ni ka ce, mají ale možnost na ni, a to převážně neverbálně, re a go vat.
Druhá komunikační zó na je pak rozšířena o okruh televizních diváků,
kteří jsou ovšem z aktuálně probíhajícího komunikačního aktu de fa c -
to vyloučeni. Ale právě to mu to třetímu, nepřítomnému a vlastně pa -
sivnímu účastníkovi ko mu ni ka ce je celý dia log určen. Právě zájem
televizního diváka o podobný druh mediálního dia lo gu to tiž vedl ke
vzni ku specifické va rian ty la te night show i na soukromé televizní sta -
ni ci No va. Pořad s názvem Mr. GS je vysílán pravidelně s týdenní pe -
rio dici tou, do vysílání bývá zařazován v pozdních večerních hodinách 

a pro ti pozvanému ho stu zde usedá dvo ji ce moderátorů Mi chal Su-
chánek a Ri chard Gen zer. Výběr moderátorské dvo ji ce, kte rou si di-
vák spo ju je spíše s nenáročným až prvoplánovým hu mo rem, případ-
nému re ci pien to vi sig na li zu je, že si ce jde o ja ko u si al ter na ti vu daného
formátu, přesto si me zi diváky hledá ji nou cílovou sku pi nu než právě
veřejnoprávní Uvolněte se, prosím. 

Me zi pozvanými ho sty nebývají až na ojedinělé výjimky lidé z ve-
řejného politického živo ta, jde spíše o ce le bri ty a spo r to v ce, zájem te -
le vizního diváka a tím i sle do va nost mají pořadu získat spíše témata
související s je jich soukromím. Tvůrci pořadu te dy přebírají jistý for-
mát s je ho vnějšími atri bu ty (ti tu l ky pořadu běží na pozadí ku lis sty li -
zo vaného velkoměsta, moderátoři usedají do kolečkových křesel za
psací stůl, host pak pro ti nim na gauč), důsledným výběrem hostů
spojených s show by z ny sem a častou akcentací témat z je jich so u kro-
mí ale dochází k je ho „bul va ri za ci”. Moderátoři se te dy snaží, pod ob-
ně ja ko je to mu na ČT, klást bez servítků otázky přímo na tělo a pře-
kračováním jistých hra nic dosáhnout na straně televizního diváka ko -
mického účinku, přitom ale poměrně často kalkulují s úspěchem
obecně přijatých klišé, ja ko je například stereotypní představa pro fe -
sionálního tanečníka. 

1.2. V bakalářské diplomové práci zaměřené na analýzu a kvan ti -
tativní vyhodnocení porušení zdvořilostních strategií moderátorem
v pořadu Uvolněte se, prosím dospěla její au to rka (viz Brovjáková,
2010, s. 41n.) k závěru, že Kra us se ve více než 80 % případů ne res-
pektování některé z Leechových ma xim prohřešuje pro ti maximě ta -
ktu, zatímco pra kti c ky vůbec není porušována ma xi ma vel ko ry so sti.
V návaznosti na ta to zjištění se Brovjáková dále zabývala otázkou
(Brovjáková 2010, s. 46 n.), zda bývá v sou vi s lo sti s porušením zdvo-
řilostních ma xim častěji ohrožena ho sto va pozitivní ne bo negativní
tvář (k užité ter mi no lo gii se do sta ne me později). Z výsledků výzkumu 
vy p ly nu lo, že zpra vi d la dochází k ohrožení je ho negativní tváře. Kra us
se te dy ve svém pořadu ne s nažil dosáhnout humorného efe ktu tím, že
by zpochybňoval ne bo na pa dal profesní či jiné kva li ty pozvaných hos- 
tů, ale spíš tím, že je nu til odpovídat na otázky, které jim by ly evi den-
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tně nepříjemné a kterým se snažili vy h no ut. Zajímalo nás zejména, na -
ko lik se v to m to ohle du liší si tu a ce v pořadu Mr. GS. Materiál pro ana-
lýzu jsme získali přepisem se d mi přibližně dvacetiminutových relací
odvysílaných během května, června a srp na to ho to ro ku; pořady jsou
přístupné například na ad re se: mrgs.no va.cz. 

2. Chování účastníků analyzovaného komunikačního aktu je vý-
razně ovlivněno ty pem komunikační si tu a ce. Formát daného mediál-
ního dia lo gu nutí aktivní ko mu ni kan ty v televizním stu diu přizpůsobit 
se ve svém vyjadřování zejména požadavkům televizního diváka; na
komerční sta ni ci je sle do va nost hlavním fa kto rem rozhodujícím o dal- 
ší exi sten ci daného pořadu. Od daného ty pu tal k - s how re ci pient ve d le
zábavy očekává i to, že díky otevřenosti moderátorů hraničící až
s neomaleností získá in fo r ma ce, které ostatním „společenským”
magazínům uni kly. S ohle dem na očekávání předpokládaného ad re-
sáta tak dochází k programovému porušování zásad racionálního dia -
lo gu: 

Základním předpokladem, který platí oboustranně (tj. jak na straně mluvčího, tak
na straně adresáta) je, že partneři v ko mu ni ka ci spolu  k o o p e r u j í.  Ko o pe ra ce je
nutná, abychom vůbec mohli re a li zo vat racionální a smysluplnou ko mu ni ka ci. […]
Definování logických zákonů smysluplné ko mu ni ka ce se přičítá fi lo zo fu H. P. Gri ce -
o vi  (1913–1988), nejčastěji se v této sou vi s lo sti cituje jeho stať Logic and Con ve rza -
tion z r. 1975. Ko mu ni ka ci řídí kooperační princip a tzv. konverzační maximy
(Hirschová 2006, s. 139). 

Host, který přijme pozvání do televizního pořadu to ho to ty pu,
musí být na si tu a ci předem připraven, v ojedinělých případech se po -
ko uší pro ti způsobu agresivního vedení ko mu ni ka ce do kon ce ohra dit:
S1: vy jste spolu patnáct let […]
Š: počkej | tebe zajímá jako || vo co ti de? tebe zaujala ta délka toho vztahu?
S: no jasně
Š: hele ale to sou magoři kteří sou spolu mnohem dýl 
S: já ale mluvím o tobě a o tvým manželovi
Š: ale patnáct let není zase tak dlouhá doba

S: ale s tebou asi
Š: Michale | pojďme si to říct úplně | vždyť mi se v podstatě neznáme || jako že 

jsem nějaká kráva? nebo já nevim 

V další části příspěvku se zaměříme na konkrétní případy, ve kte-
rých moderátoři naplňovali svůj komunikační záměr vědomým po ru-
šováním zdvořilostních principů. 

2.1. Encyklopedický slovník češtiny upozorňuje na skutečnost, že
v české lin g vi sti ce bývá zdvořilost tradičně zto tožňována s po j mem
řečová eti ke ta a že: 

Zdvořilostí v užším (tradičním) smyslu se v lin g vi sti ce rozumí formy a funkce
o s l o v e n í  (pronominálního i nominálního), resp. i  p o z d r a v  (Encyklopedický
slovník češtiny 2002, s. 563). 

Pro sledovaný mediální dia log je příznačné, že po kud to sociální
sta tus pozvaných hostů umožňuje, moderátoři jim důsledně tykají. Ta -
kto proklamovaná blízkost komunikačních partnerů má zřejmě na vo -
dit do jem otevřenosti a komunikační vstřícnosti, pozvaní hosté na ten -
to způsob vedení roz ho vo ru přistupují a např. Sámer Is sa, kterému
mo derátor si ce na začátku pořadu vy kal, ale během ko mu ni ka ce mu
začal ty kat, přijal nastavený mo del a na moderátory se rovněž ob ra cel
fo r mou tykání. 

2.1.1. Svou ro li hra je ovšem i způsob, jakým moderátoři ho sta
oslovují, ne boť oslovení může sloužit ja ko nástroj verbální agre se a ve 
svém důsledku nezřídka vést k ohrožení ho sto vy tváře. Pra gma ling -
visti ka ten to po jem často spo ju je s pojetím zdvořilosti, nete rmi no lo -
gické užití výrazu tvář není ničím novým (zachránit si tvář, ne ztra tit
tvář apod.) a to to tradiční pojetí je poměrně blízké po hle du dnešní pra -
gma ti ky. Slovník české fra ze o lo gie a idio ma ti ky pod he s lem ne ztra tit
tvář uvádí: 

[...] uni k no ut nebo nebýt vy sta ven pokoření a ztrátě prestiže a zachránit nebo udržet si
svou dobrou pověst a veřejnou důstojnost (Slovník české fra ze o lo gie a idio ma ti ky
1994, s. 210).

Hirschová ve své mo no gra fii Pra gma ti ka v češtině vy me zu je po -
jem tvář ta kto: 
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1 S – Michal Suchánek, Š – Bára Štěpánová.



„Tváří”se míní sebehodnocení a se be pro je kce účastníků ko mu ni ka ce, které však
mohou být uspokojivě realizovány pouze v in ter akci s jinými osobami. Každý ko mu -
ni kant má jednak „n e g a t i v n í  t v á ř”,  k níž, s jistým zjednodušením řečeno, patří
to, co příslušná osoba nechce, zejména to, že nechce být svým okolím k ničemu
donucována, a „p o z i t i v n í  t v á ř”,  kterou tvoří okruh zájmů, tužeb a konceptů ko -
mu ni kan ta, o nichž si ko mu ni kant přeje, aby je uznávalo a pozitivně hod no ti lo jeho
okolí (Hirschová 2006, s. 171–172). 

A právě to, co si moderátoři vy be rou z profesního živo to pi su po -
zvaného ho sta a následně použijí při je ho představení a dalším os lo vo- 
vání, může fun go vat ja ko prostředek pro ohrožení ob ra zu, který se
snaží sám o sobě bu do vat. Ja ko příklad může sloužit představení
zakládajícího člena hudební sku pi ny Lu ne tic Ma r ti na Kociána uve de-
ním je ho pra kti c ky jediného písňového hi tu:
Richard Genzer: dámy a pánové | naším dalším hostem je máma

Ještě nápadnější se jeví způsob, jakým moderátor na va zu je kon takt 
s dalším ho stem:
S2: dobrý večer dámy a pánové || pan inženýr František Moravec || […] já

bych se jenom hned na začátek zeptal | ty jsi stu do val na inženýra za
minulého režimu || jestli tě máme os lo vo vat so u dru hu Moravče?

F: no ani ne snad | já jsem stu do val standardně | já jsem tam chodil šest a půl
roku na čtyřletý obor

S: a co jsi vy stu do val za obor | so u dru hu Moravče?

Z relativizování studijních „úspěchů” v odpovědi pozvaného ho sta 
je evidentní sna ha di stan co vat se od signalizovaného obvinění ze
spolupráce s minulým režimem, moderátor ale odmítá na baga te li za ci
fa ktu, že zpěvák vy stu do val ještě před ro kem 1989 vy so kou školu,
přistoupit a v průběhu pra kti c ky celého roz ho vo ru se k to mu to způ-
sobu oslovení vrací.

3. Host přicházející do stu dia si pečlivě bu du je vlastní mediální ob -
raz. Re fle ktu je své dosavadní úspěchy a přeje si, aby byl televizním
divákem přijímán způsobem, který odpovídá právě je ho představě
o sobě. Moderátor se pak v rámci svých možností snaží ho sto vu ima ge 

ohro zit a tím u adresáta dosáhnout komického účinku. Jak již by lo
řečeno výše, tu to komunikační stra te gii naplňuje vědomým
porušováním zdvořilostních strategií. 

Zdvořilost výpovědi závisí i na volbě útvarového kódu vzhledem k typu in ter akce
a sociální příslušnosti mluvčích. Užití verbálních (ale i neverbálních prostředků) se
přitom řídí obecnějšími (zdvořilostními) stra te gie mi řečového chování. Ty lze zjed-
nodušeně rozdělit na stra te gie minimalizační a maximalizační (Leech 1983). […]
M i n i m a l i z a č n í m i  s t r a  t e  g i e  m i  se mini ma li zu je např. kritika nebo ne-
prospěch adresáta či nároky na něj […], popř. se mini ma li zu je ocenění či prospěch
mluvčího. M a x i m a l i z a č n í m i  s t r a  t e  g i e  m i  se maximalizují např. ocenění
nebo prospěch adresáta na straně jedné […] a nároky na mluvčího či jeho vlastní akti -
vi ta na straně druhé (Encyklopedický slovník češtiny 2002, s. 564). 

Při ne dodržování těchto strategií pak lo gi c ky dochází k ohrožení
komu ni kan to vy tváře.

3.1. Moderátoři sledovaného pořadu ve l mi často napadají ho sto vu
pozitivní tvář, ve sledovaných dialozích je například ve l mi oblíbené
zne važování je jich pro fe se, popřípadě zlehčování dosavadních pro -
fesních úspěchů. Hra ni ce únosnosti by la často překročena při roz ho -
vo ru s hlavním hy gie ni kem Mi cha e lem Vítem:
G3: a co je ale náplní hlavního hy gie ni ka Český re pu b li ky?
V: on si stále něco vymýšlí co se nesmí | a myslí si | že chrání ostatní lidi
G: a co se nesmí?
V: tak ono se smí všechno ale všechno s mírou
S: [na pro sto suše] hm || ale von se ptal co se nesmí

Moderátoři se opakovaně vrací k otázce pracovní náplně hy gie ni -
ka, svým hraným nepochopením dávají na je vo po chy b no sti o význa-
mu je ho pro fe se.
S: a co vy takhle děláte jako přes den? samozřejmě když neležíte a nekurýru-

jete si tu prasečí chřipku 
S: já jsem se ptal | co jako děláte přes den v práci

Sna ha dosáhnout na straně diváka komického účinku ve d la
k neustálému atakování ho sto vy pozitivní tváře, moderátoři k to mu
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užívali i neverbálních prostředků, když jej např. požádali o ve se lou hi -
stor ku z hygienické sta ni ce a oba pro pu kli v hraný smích v nevhodný
okamžik, ne bo na opak napjatě čekali na pokračování příběhu v oka-
mžiku, kdy host již evidentně s vyprávěním skončil. Mi cha el Vít při-
šel do stu dia pozitivně naladěn a v rámci di sku rzu „zábavného te le viz- 
ního pořadu” byl evidentně odhodlán s moderátory ko o pe ro vat, je jich
urputná sna ha rela ti vi zo vat společenský sta tus komunikačního pa r t -
ne ra by la ale na ko nec z hle di ska komunikační úspěšnosti kon tra pro-
duktivní a například zjevná iro nie poslední re p li ky a vtip na ho sto vu
pro fe si v jejím závěru za ne cha ly i na straně re ci pien ta spíše rozpačitý
do jem:
S: pane doktore | tak my jsme se dneska dověděli spoustu informací | i pár ve -

se lejch příhod jste vysypal z rukávu || poslední otázku na vás | když poleju 
počítač vařící vodou | zbavím ho viru?

Ten to případ ne byl ve sledovaných komunikačních událostech
ojedinělý, Mi chal Suchánek např. opakovaně vyjadřoval nepochopení 
nad tím, jak si někdo může vy brat pro fe si tanečníka. Klišé o tom, že
profesionální tanečník nemůže nést atri bu ty „pravého muže”, se ob je -
vi lo ne je nom při ko mu ni ka ci s moderátorským pa r t ne rem Ri char dem
Gen zrem, ale i s pozvaným ho stem Ja ro s la vem Kunešem:
S4: Jardo, kdy jsi začal s tancováním a hlavně proč

Povrchní a prvoplánový hu mor je příznačný pro moderátorovu re -
p li ku zne važující ho sto vo do sažené vzdělání:
S: no a potom?
K: já mám JAMU
S: jámu?
G: to já mám na zahradě po bazéně

Mediálně známá oso b nost, která do podobného ty pu pořadu při-
chází pre zen to vat zejména své profesionální úspěchy, se tak pa ra -
doxně ocitá v si tu a ci, kdy musí před pu b li kem ob ha jo vat vlastní kva li -
ty. Snad nou kořistí se tak pro Mi cha la Suchánka stává za kla da tel

hudební sku pi ny Lu ne tic Ma r tin Kocián. Sku pi na si poměrně ry chle
získala po pu la ri tu jedním tanečním hi tem a po krátké době „upa d la do
zapomnění”. Po chy b no sti o jejích uměleckých kvalitách vyjadřuje
moderátor hned v úvodu dia lo gu:
S5: koho vůbec na pa d lo založit takovou skupinu?

Iro ni za ce ho sta a útoky na je ho iden ti tu pokračují i v dalším
průběhu roz ho vo ru:
K: všichni kdo to slyšeli | tak nám říkali kluci to je taková svahilština | že radši 

zpívejte česky
S: to bylo lepší jako?
K: no | hlavně nám lidi rozuměli […]
S: já bych neříkal úplně lidi

Po do bnou stra te gii ale moderátor užívá i při ko mu ni ka ci s Lou
Fanánkem Ha ge nem, s nímž má evidentně přátelský vztah a nemá
apriorní potřebu sig na li zo vat vůči je ho osobě de spekt:
S6: vy letos slavíte dvacet pět let || můžeš tak nějak zre kapi tu lo vat ty vaše

úspěchy?
F: ee no tak 
S: asi že nejste všichni na léčení

3.2. Zatímco dodržování zdvořilostních ma xim je v běžném dia lo -
gu předpokladem je ho úspěšného průběhu, v to m to ty pu mediálního
dia lo gu se s ohle dem na předpokládaného adresáta stává nez by t nou
součástí ko mu ni ka ce je jich porušování. Moderátoři se neomezují
pouze na témata související s profesním živo tem pozvaných hostů,
divácky oblíbené jsou i otázky směřující do je jich soukromí. Ma xi mu
ta ktu pak porušují zejména v případě, kdy do stu dia přichází je jich
blízká přítelkyně, populární zpěvačka Mo ni ka Absolonová:
G7: Moniko | prosím tě | vždycky když sem pozveme zpěvačky | tak s nima

řešíme chlapy a pla sti ky
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A: ano
G: což uděláme i s te bou | takže musíme to vzít fofrem | pro tože
A: to ho mám moc
G: no | ty jako ty chlapy střídáš | tak abysme to všechno stihli

S: a ten tě sbalil na ty samý kecy co ten ho ke ji sta?
A: no taky se mi dvořil
S: taky se ti dvořil? ty seš laciná kořist

4. Účastníci tal k - s how jsou při svém komunikačním jednání ome -
zováni jistými předem danými pra vi d ly. Ja ko upozorňuje Čmejrková: 

V půdorysu rozhovorů leží přirozený dialog, ale role mluvčího a adresáta jsou
asymetrické. Re ci pro ci ta, která je znakem přirozeného dialogu a která dává účast-
níkům stejné šance vzájemně re a go vat na své řečové jednání, je v mediálních dialo-
zích překryta no r ma mi institucionálního žánru, např. no r ma mi in ter view (Čmejrková
2009, s. 26). 

Ji nak řečeno je to právě moderátor, kdo roz ho du je o celkové
podobě komunikační události, on určuje, o čem se bu de mlu vit a jaký
pro stor bu de ho sto vi vy me zen, nezpochybnitelný je také je ho podíl na
tom, v jakém du chu bu de dia log probíhat. Pro daný žánr je typický
konfrontační až útočný způsob vedení ko mu ni ka ce. Ve výjimečných
případech ale dochází i k to mu, že pozvaný host využije výhody, kte -
rou mu dává je ho sociální sta tus (jde zejména o převahu vyplývající
z věku a pohlaví druhého ko mu ni kan ta) a ve svých replikách neváhá
ohro zit tvář moderátorů:
F8: s narozením nemáme nic společnýho | že jo || ale se smrtí ano a měli

bysme se na ni připravovat || vy už ano [obrací se na moderátora] já jsem
přišla von má nemocný koleno […] já nevím kolik vám je let | jestli
pětatřicet nebo šedesát

F: tak a teď vy se narodíte a máte [prstem pravé ruky ukazuje na dlaň levé] to
je celá zahrada a tam sou semínka od rodičů | prarodičů a potom nadání ||
určitě máte nadání | já jsem si teda nevšimla

F: jak mu to mám říct | aby to po cho pil || žádnej intelektuál to není

Herečka, kte rou od moderátorů dělí větší než generační od stup
a která má ve společnosti obecně kre dit ja ko uznávané umělkyně, se
roz hod ne nepřijmout ro li „oběti”, na opak do této po zi ce postupně
vma ni pu lu je oba moderátory. 

Host se ocitá v aréně a buď se podrobí tlaku, nebo mu bude čelit a pokusí se ze si -
tu a ce dostat a rozesmát pu b li kum. Primárně sice baví pu b li kum moderátor, i host se
ovšem může pokusit chovat sy me tri c ky a užívat rovnocenné diskurzní pra kti ky, jimiž
napadá moderátorovu roli a iden ti tu. Tal k - s how je hra se sociálními no r ma mi, včetně
zdvořilostních, a akty ohrožující tvář jsou po vo le ny a obe cen st vem žádány (Čmejr-
ková 2009, s. 29). 

5. O současné divácké oblibě žánru la te night show svědčí mi mo
jiné i skutečnost, že po „veřejnoprávní” re la ci Uvolněte se, prosím
následoval vznik pravidelné tal k - s how Mr. GS na soukromé televizní
sta ni ci No va. Její moderátoři se v rámci pra vi del daného žánru snaží
získat diváckou ob li bu zejména nekompromisním způsobem vedení
dia lo gu a součástí je jich stra te gie se tak lo gi c ky stává porušování
zdvořilostních principů a ohrožení tváře dalších účastníků celého ko -
munikačního aktu. Na rozdíl od pořadu Uvolněte se, prosím zde ale
výrazně ro ste fre k ven ce útoků na ho sto vu pozitivní tvář, moderátoři
neváhají zpochybňovat profesní i osobnostní kva li ty účastníků ko mu -
nikační události a ve své primární sna ze po ba vit televizního diváka
pak posunují hra ni ce daného žánru. 
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Ane ta MIC KIE WICZ 

Opo le

Stan ba dań wpływów ję zy ka cze skie go
na dia lekt śląski

Kie dy mó wi my o wpływach ję zy ko wych na dia lekt śląski od ra zu
przy cho dzi nam na myśl ję zyk nie mie cki. I słusz nie – udział fo ne ty ki,
le ksy ki czy mo r fo lo gii po cho dze nia nie mie c kie go jest du ży na ob sza -
rze całego Śląska. Nie mo ż na jed nak de pre cjo no wać przy tym ję zy ka
cze skie go, któ re go wpływy zna j dzie my nie ty l ko w gwa rach po gra ni -
cza. O po trze bie ba dań te go zja wi ska pi sał pod ko niec lat sie dem dzie-
siątych Al fred Za rę ba, któ ry wska zy wał na trud ność, ale za ra zem ko -
nie cz ność stwo rze nia szcze gółowej mo no gra fii tra ktującej o kon tak-
tach pol sko - cze skich na grun cie dia le kta l nym. Ta ka mo no gra fia
wciąż je sz cze nie po wstała, tworząc swo istą lu kę w bo ga tej tra dy cji
ba dań wza je mnych wpływów pol sko - cze skich oraz ba dań diale ktolo -
gi cz nych.

Oczy wi ście na su wa się py ta nie z cze go wy ni ka ta lu ka. Na ta ki
stan rze czy składa się ki l ka czyn ni ków – są to prze de wszy stkim trud -
no ści, któ re wiążą się z pod ję ciem te go za gad nie nia. Na trud no ści te
składają się m.in.:

1. Po trze ba zgro ma dze nia dużej ilości materiału pochodzącego nie
tylko z po gra ni cza pol sko- cze skie go i Zaolzia, ale sięgającego na
północy do miej s co wo ści leżących w gra ni cach powiatu oleś ni c -
kie go (dialekt sy co wski), na za cho dzie linię graniczną wy zna czają
wioski powiatu opo l skie go (Ku ź ni ca K ąto wska, Sto bra wa – zob.
Wyderka 2000, s. 10), a na wschodzie – granica gwar małopo l skich
włącznie (tego terenu dotyczą również badania wpływów słowa c -
kich). 
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Transkripční značky:

? – stoupavá intonace,
| – klesavá intonace,
|| – koncový intonační předěl,
[…] – vypuštěný text,
[ ] – komentář, neverbální prostředky doplňující nebo suplující verbální projev.

Sum ma ry

This paper deals with the lan gu a ge po ssi bi l ties for the ex pres sion of lan gu a ge po -
li t ness re a li za ted in TV bro a d cast Mr. GS. Mo de ra tors of this sort of bro a d cast prefer
ex pres sion of the verbal humour to the verbal po li te ness, so we can see here strong
ten den cy – to attack espe cial ly so - cal led po si ti ve face of the over com mu ni cants. 



2. Trudność w okre śle niu po cho dze nia wyrazu – czy dany leksem jest
za po ży cze niem czeskim czy słowackim (zob. Zaręba 1988, s. 103).
Nie jed no krot nie badacz musi uw z ględ nić szersze tło po rów na w cze
– sięgnąć również do innych języków słowia ń skich, aby nie przy pi -
sać błędnie źródła po cho dze nia danego leksemu. Do tego do cho dzi
również za gad nie nie za po ży czeń bez po śred nich i po śred nich, czyli
np. la ty ni z mów i ger ma ni z mów prze ję tych drogą czeską (zob. Cza -
r ne cki 1970).

3. Naj większą pułapką czyhającą na badacza jest „utajona” hi sto ria
wyrazu – zdarzało się, że wyraz uważany przez języ koz na w ców za
bo he mizm, okazywał się sta ro pol skim ar cha i z mem, który w języku 
li te ra c kim wyszedł z użycia, na to miast zachował się w gwarze.
Przykładem może być wyraz  koża ‘skóra’ (cz. kůže), który jak
okazało się później używany był w tej formie w języku polskim do
XV w. Ko nie cz ne zatem jest przy ję cie postawy „po dej rzli wo ści”
wobec ka ż de go ba da ne go leksemu w fazie in ter pre ta cji. 

4. Do badania wpływów języka cze skie go na gwary śląskie ko nie cz ne
jest ko rzy sta nie z kliku kry te riów, na co wska zy wał Alfred Zaręba
(Zaręba 1988, s. 101–113). Jest to m.in. kry te rium fo r ma l ne, histo -
ryczno -języ ko we, se man ty cz ne, po rów na w cze itd. Za sto so wa nie
kilku metod ba da w czych może dopiero dać nad zie ję na prawidło-
wość naszych badań. 

Li te ra tu ra do tycząca wpływów ję zy ka cze skie go na pol ski jest ob -
sze r na i hi sto ry cz nie za ko rze nio na w języ ko z na wstwie. Zwłasz cza na
początku XX w. po wstało wie le cen nych prac sla wi sty cz nych z za kre -
su kom para ty sty ki ję zy ka cze skie go i pol skie go. Do naj waż nie j szych
ba da czy ta m te go okre su na leżą tak wy bi t ne po sta cie na uko we jak
Władysław Ne hring, Ka zi mierz Nitsch, Ale ksan der Brückner, Ed -
ward Klich, Mie czysław Małecki, Wi told Ta szy cki, Sta nisław Ur ba ń -
czyk1. Pra wdzi wy roz kwit przy pa da jed nak na drugą połowę XX w.,

kie dy to pod ję to ró ż ne kie run ki ba da w cze z za kre su ję zy ko wych kon -
ta któw pol sko - cze skich. Do roz wo ju na uki w tym za kre sie przy czy -
niło się po wsta nie w 1955 r. pe rio dy ku Stu dia z Fi lo lo gii Pol skiej
i Słowia ń skiej, sku piające go wy bi t nych sla wi stów pol skich i za gra ni -
cz nych. Wśród li cz nych prac, któ rych po wsta nie przy pa da na drugą
połowę ubiegłego stu le cia mo ż na wy ró ż nić pu b li ka cje prezentujące
ró ż ne krę gi te ma ty cz ne ba dań: 

– badania wpływów języka cze skie go na polski język li te ra cki,
zwłaszcza w za by t kach XV i XVI - wie cz nych oraz u po szcze gó l -
nych autorów. Na tym polu znane są prace  Janusza Sia t ko wskie go
(1959, 1964), Zdzisława Stie be ra (1955), Mieczysława Basaja
(1966), Józefa Reczka (1968) i in.;

– prace języ koz na w cze z zakresu fo ne ty ki, mo r fo lo gii, fleksji, lek-
syki, fra ze o lo gii, tu: liczne prace powstałe w In sty tu cie Słowia noz -
na w stwa PAN dotyczące pol sko - cze skich in ter fe ren cji ję zy ko -
wych, prace Janusza Sia t ko wskie go (m.in. 1959, 1965, 1970,
1996), Mieczysława Basaja (1966, 1964 i n.), Stanisława Ro spon da
(1959), Stanisława Bąka (1974), artykuły Alfreda Zaręby zebrane
w mo no gra fii Szkice z dia le kto lo gii śląskiej (1988) oraz  wie lo to -
mo we dzieło Atlas ję zy ko wy Śląska (1969–1996), prace Teresy
Zofii Orłoś (1993) i in.;

– badania Teresy Zofii Orłoś dotyczące związków hi sto ry cz nych
i ku l tu ro wych (1993), prace Janiny Labochy dotyczące Śląska Cie -
szy ń skie go (1997) czy badania Zbi g nie wa Grenia (2000);

– warto wspo mnieć prace języ koz na w ców czeskich, którzy badają ję -
zy ko we wpływy cze sko- po l skie, m. in. Edward Lotko (1997, 1992), 
Jiři Dam borský (1977), Irena Bogoczová (2006).

Na tym tle oso b ny kie ru nek ba da w czy sta no wią ba da nia dia le kto-
lo gi cz ne. Rów nież tu mo ż na wy dzie lić krę gi te ma ty cz ne (m.in. ję zy -
ko we, hi sto ry cz ne, so cjo logi cz ne, socjo ling wisty cz ne, ku l tu ro we),
wo kół któ rych były i na dal są pro wa dzo ne ba da nia na uko we. Naj bar -
dziej zna ne, bo wzbu dzające nie małe emo cje, były ba da nia gwar
przejścio wych, któ rych zaczątki dał Zdzisław Stie ber w la tach trzy-
dziestych, a na do bre roz wi nęły się przy oka zji dys ku r su na uko we go
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wów), Wa r sza wa 1996, s. 238–246.



o pocho dze niu gwar prze j ścio wych mię dzy języ koz naw ca mi pol ski -
mi i cze ski mi. Dużą ro lę w ba da niu gwar la skich ode grały pra ce Ad ol -
fa Kel l ne ra (1946, 1950) oraz dwu to mo wa pra ca Ka ro la De j ny Pol -
sko - la skie po gra ni cze ję zy ko we na te re nie Pol ski (1951, 1953), któ rej
je den z to mów sta no wi at las. W tym te ma cie wy po wia dał się rów nież
Ed ward Lo t ko (1959), Jo sef Sku li na (1962), Sta nisław Ro spond
(1962), Mie czysław Ka raś (1958) czy Jan Ba sa ra (1975). Tema ty ka
gwar la skich pod ję ta jest rów nież u Beliča (1972), w pra cach Ro ma na
La sko wskie go (1966, 1971) czy Gra ży ny Ba lo wskiej (2008).  Pro ble -
ma ty ka ta jest kon tynu o wa na rów nież współcze ś nie, jed nak ra czej
z pun ktu wi dze nia socjo ling wi sty ki (zwłasz cza ba da nia do tyczące ję -
zy ka współcze s nej młod zie ży za mie sz kującej te re ny za ol zia ń skie).
Tu wy mie nić na le ży wspo mnia ne już wy żej stu dia Ja ni ny La bo chy,
Zbi g nie wa Gre nia czy Ja d wi gi Wro nicz.

Ba da nia wy kra czające swo im za się giem po za ob szar Śląska Cie -
szy ń skie go i gwar la skich prze pro wa dził Ja nusz Sia t ko wski, pu b li -
kując stan ba dań nad pol sko- cze ski mi kon ta kta mi ję zy ko wy mi. Obok
bo ga tej spu ści z ny na uko wej do tyczącej wpływów na pol szczy z nę li -
te racką, pro fe sor Sia t ko wski przed sta wił rów nież ba da nia gwa ro we
pod Ra ci bo rzem i Głub czy ca mi oraz cze skiej wy se pki gwa ro wej pod
Łod zią. Cen nym pod su mo wa niem 35-le t nich stu diów pro fe so ra Sia t -
ko wskie go jest zbiór je go pu b li ka cji w książce Cze sko- po l skie kon ta -
kty ję zy ko we (1996).

Bo ga te źródło ba dań wpływów ję zy ka cze skie go na gwa ry śląskie
dają pu b li ka cje Al fre da Za rę by, a spo śród nich At las ję zy ko wy Śląska
za wie rający ma py izo leks bo he mi z mów2. Jest on ta k że au to rem sze re -
gu prac z za kre su hi sto rii i ge o gra fii śląskich le kse mów. Pro wa dził ba -
da nia do tyczące właści wo ści gra ma ty cz nych gwar rów nież w uję ciu
po rów na w czym pol sko - cze sko-słowa c kim. To właś nie pro fe sor Za rę -
ba wska zał na ko nie cz ność pod ję cia ba dań wpływów ję zy ka cze skie -
go (i słowa c kie go) na dia lekt śląski. 

Na ko niec chciałabym wspo mnieć o wa ż nej czę ści na uko wej spu -
ści z ny, jaką są słow ni ki, gro madzące gwa ro we le kse my. Mam tu na
my śli słow ni ki po szcze gó l nych pi sa rzy śląskich ja ki stwo rzyła (np.)
Ja d wi ga Wro nicz (1992), re gio na l ne, np.  Mały słow nik Gó r ne go Ślą-
ska Bo że ny Cząstki - Szy mon (1999), li cz ne słow ni ki mo wy po szcze -
gó l nych wsi śląskich (zwłasz cza w pra cach ma gi ste r skich). Naj bo ga t -
szy ma te riał przed sta wia jed nak Słow nik gwar śląskich (2000–2008)
pod re dakcją Bo gusława Wy de rki, po wstający w In sty tu cie Śląskim w 
Opo lu. Do ko ń ca 2010 r uka zało się 8 to mów słow ni ka (do li te ry G).
Po zo stałe le kse my mo ż na zna leźć w In sty tu cie Śląskim, gdzie zgro -
ma dzo nych jest około mi lio na fi szek słow ni ko wych obe j mujących
ma te riał XX-wie cz ny i sta r szy. Słow nik za wie ra le ksy kę całego
Śląska, któ ry

[...] po j mo wa ny jest tu nie jako kraina geo gra fi cz na czy po li ty cz na, lecz jako hi sto ry -
cz nie ukształtowany region etni czno- jezy ko wy, którego granice wy zna cza obszar
zwa r te go osad ni c twa rdzennej lud no ści regionu posługującej się ro dzi mym dia le ktem
(Wyderka 2000, s. 9).

Oz na cza to, że słow nik za wie ra le kse my rów nież z te re nów Za ol -
zia. Jest to wie l kie i cen ne źródło ma te riału, któ re po zwa la podjąć się
ję zy ko wych ba dań całego ob sza ru Śląska bez wzglę du na współcze s -
ne gra ni ce po li ty cz ne.

Pod su mo wując, chciałabym za Al fre dem Za rębą je sz cze raz pod -
kre ślić wa ż kość ba dań wpływów cze skich na dia lekt śląski. Pro fe sor
Za rę ba pi sał o tym pro ble mie pod ko niec lat siedemdziesiątych, wska -
zując jed no cze ś nie na nie mo ż ność pod ję cia się tych ba dań ze wzglę du 
na zbyt mały za sób ma te riału i opra co wań do tyczących te go za gad nie -
nia, ja ki mi wów czas dys po no wa no. Obe c nie sy tu a cja uległa zmia nie,
po wy żej przed sta wio ne ze sta wie nie li te ra tu ry na ten te mat jest wy ra ź -
nie ob szer nie j sze niż 40 lat te mu. Wa r to za tem podjąć się ba dań, nie
ty l ko aby za pełnić mo no gra ficzną „lu kę” w tym zakresie, ale ta k że
aby zre wi do wać sąd o „nie mie c ko ści” dia le ktu śląskie go, pod kre -
ślając wa gę rów nież ję zy ka cze skie go.
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2 Dla terenów czeskich zob. Český jazykový atlas J. Blahara i P. Jančaka
(1992–2005), którego ukazało się dotąd pięć tomów.
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Sum ma ry

Authoress of the article presents a literature related to the influence of Czech
language on Polish language. She emphasizes need of carrying on with studies of
influence of Czech language on Silesion dialect. Significant publication, which helps
in those researches, is Słownik gwar śląskich. It is being published in Opole under the
editorial of Bogusław Wyderka since 2000.
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Z E  Z J A W I S K  W S P Ó Ł C Z E S N E G O
J Ę Z Y K A  C Z E S K I E G O

Milan HRDLIČKA

Praha

Od je li na ho ry ver sus do hor

Náležité užívání původních předložek do + G a na + Ak ve významu místním
dynamickém směrovém (po hyb někam) je vzhle dem k je ho značné šíři a roz ma ni to sti
poměrně složité. V to m to jazykovém slo u p ku se stručně zastavíme u di stri bu ce
uvedených primárních pre po zic ve vybraných případech, kdy je možné kvůli po va ze
objektů a lo ka lit uplatnění obou zmíněných předložek1, ovšem s určitým významo-
vým odlišením.

Předložková spojení s významem místním (ADV Loc, po hyb někam, směřování
určitým směrem), event. rovněž s významem účelovým (ADV Fin, po hyb někam
s určitým cílem, s nějakým záměrem)2 ty pu jet na tábor, na hrad, na cha tu; jít na vlak, 
na me tro, na au to bus vyjadřují orien to va nost, zaměření po hy bu na jistý cíl, a to jak
s je ho výsledným do sažením (to znamená kupř. do jet až na tábor, resp. do tábora,
srov. dále; příchod až k vla ku, resp. nástup do vla ku apod.)3, tak po uze směřování bez
kon ta ktu s příslušným denotátem. Kupř. stopař se může ze p tat řidiče vo zu, který na je -
ho znamení za sta vil, Dobrý den, ne je de te na Pra hu? (čili ve směru na ono město, ni -
ko liv nutně až do něj).

Opro ti to mu užití předložky do+G v obdobných situacích sig na li zu je vstup do ob -
je ktu, proniknutí do pro sto ru, po hyb „dovnitř“: jít do me tra znamená, že příslušná
oso ba vstu pu je do sta ni ce me tra, event. na stu pu je do vo zu podzemní dráhy; jet do
tábora za se značí, že dotyčná oso ba vjíždí do dané ohraničené lo ka li ty, překračuje ji -
stou hra ni ci území4 apod.

Čím se po tom odlišuje – nahlíženo výše naznačenou op ti kou – kon ku ren ce
vyjádření ty pu Je li na ho ry x do hor (ana lo gi c ky též Je li na poušť x do pouště aj.)? Je
v nich užití zmiňovaných pre po zic volně zaměnitelné?

Domníváme se, že snad už i pokročilejšímu zahraničnímu bo he mi sto vi je na první 
po hled zřejmé, že rozhodně ni ko liv. V čem te dy spočívá odlišnost těchto spojení?

V prvé řadě je třeba kon sta to vat, že je výpověď Je li na ho ry jednoznačně častější.
Dalším významným relevantním prvkem je skutečnost, že mluvčí v daném případě
kon sta tu je, že dotyčné oso by od je li do určité lo ka li ty (Jsou na horách) a pobývají tam
za běžných (obvyklých) okolností: tráví tam kupř. do vo le nou, jsou tam na výletě,
sportují apod.

Opro ti to mu výpověď Od je li do hor se jeví ja ko v jistém smy s lu příznaková.
Skrývá v sobě to tiž význam vstu pu do určitého te ri to ria a obklopení (ne bo „pohlcení“, 
chce te - li) daných osob horským ma si vem5.

Naznačenou si tu a ci po mo hou přiblížit i následující příklady: Vy pra vi li se na
náročnou túru (hlu bo ko) do hor x Vy pra vi li se na výlet na ho ry; Horská služba už
druhým dnem intenzivně pátrá po tu ri stech, kteří uzízli kde si v horách x Na horách bu -
de o víkendu slunečné počasí; Spojenečtí vojáci intenzivně pátrají po skupinkách
teroristů ukrytých v obtížně dostupných horách x Na našich horách na padl první
letošní sníh.

Mi lan HRDLIČKA

Pra ha

Jak se počítá od jedné do tří?

Ta to zdánlivě banální otázka může přinést, jak následně uvidíme, až překvapující
počet řešení a může rovněž naznačit některé podstatné skutečnosti, které mají své
nezanedbatelné do pa dy na užívání číslovek v současné češtině.

Na jed nom vysokoškolském bohemistickém pracovišti v České re pu b li ce jsem
oborové češtináře před nedávném vy z val, aby na psa li na papír způsob svého počítání
od jedné do tří. Této na první po hled  možná netradiční výzkumné son dy se ochotně
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chatě, vyrozumíme, že bylo třeba hezké počasí a on prožil konec týdne v chatě a v jejím okolí. 
Oproti tomu výpověď Strávil celý víkend v chatě (tedy „vevnitř“) podává in fo r ma ci právě
opačnou, zcela protichůdnou.

5 Je možno spatřovat i jistou analogii ve vyjádření typu sedět na židli (tedy „nahoře“) a sedět
v křesle (čili částečně „uvnitř“, sedící je totiž do křesla „ponořen“, „zabořen“).

1 Roli kupř. nehraje relevantní rozdíl mezi jejich povrchem a vnitřkem na rozdíl od spojení 
jako na auto x do auta, na stůl x do stolu apod.

2 Příslovečná určení ADV Loc (jít kam) a ADV Fin (jít proč) je nutné odlišovat, srov. jít do
kina (pohyb někam) x jít na oběd (pohyb za určitým účelem – „aby obědval“). 

3 Explicitní vyjádření nástupu (vstupu) do příslušného dopravního prostředku není nezbytně
nutné, výsledný stav se dá logicky předpokládat.

4 Upozorňujeme v této sou vi s lo sti na ko re la ci pre po zic a pádů do + G – v + L, resp. na + Ak –
na + L, čehož se může v ko mu ni ka ci funkčně využívat. Řekneme-li např. Strávil celý víkend na



R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Václav Cvrček a ko le ktiv autorů, Mlu v ni ce současné češtiny 1 –
Jak se píše a jak se mluví, Ka ro li num, Pra ha 2010, 354 s.,

ISBN 978–82–246–1743–5.

Mlu v ni ce současné češtiny je prací, jejíž deklarované cíle i konkrétní způsob
zpracování za slouží po zo r nost jak v kon te x tu české, tak i zahraniční bo he mi sti ky. Re -
cen ze jejího prvního dílu může začít konstatováním, že největší výhoda této pu b li ka ce 
je současně její největší nevýhodou: v pra xi to tiž uskutečňuje to, co Václav Cvrček,
vedoucí autorského ko le kti vu, de kla ro val ve své dřívější práci Re gu la ce ja zy ka
a Kon cept minimální in ter ven ce (2008), konkrétně vhod nost va rian t no sti popisů ja zy -
ka – tzn. plu ra li tu deskripcí, s tím, že vo l ba je pak věcí uživa te le. Mlu v ni ce současné
češtiny ni jak explicitně ne vy me zu je, ko mu přesně je určena (na rozdíl od dřívějších
mlu v nic, např. Příruční mlu v ni ce češtiny, Čeština – řeč a ja zyk, Čeština pro učitele),
což však kom p li ku je posuzování – po kud není jasné, pro ko ho a k čemu vlastně je
práce určena, lze po su zo vat po uze me to dy de skri pce a věcnou správnost, ni ko liv
adekvátnost, která může být v pra xi rozhodující. S to u to výhradou se te dy (pod le
odborného zaměření jednotlivých spoluautorů re cen ze) bu de me podrobněji věnovat
vybraným částem MSČ. 

Mi chal Křístek, Brno

Autoři Mlu v ni ce současné češtiny v předmluvě uvádějí, že její „no vost” opro ti
předchozím mluvnicím spočívá v tom, že „materiálovou základnou pro vytváření této
příručky by ly (vůbec poprvé v hi sto rii popisů češtiny) jazykové ko r pu sy”. Čtenáře,
který si s tímto vědomím otevře ka pi to lu Fo ne ti ka a fo no lo gie (zpra co val Jan Volín),
ale čeká zklamání – nic nového o zvukovém plánu češtiny, co by už ne by lo popsáno
v jiných (ne-korpusových) příručkách, se zde nedozví. Minimálně pro systematický
po pis di stri bu ce hlásek je přitom ko r pus ve l mi dobrým nástrojem. Pro ilu stra ci uve du
dva příklady, kde au tor mohl využít korpusová da ta a mohl tak zvídavému čtenáři
nabídnout ucelený a v mezích možností vyčerpávající po pis daného je vu, ale neudělal
to. Zaprvé, na s. 43 se hovoří o tom, že di stin kti v nost fonému /ó/ je „ome ze na jen na
několik málo případů”. Proč au tor, ma je k di spo zi ci ko r pus, neuvádí úplný výčet
minimálních párů, a místo to ho se spokojí jen s tradičně uváděnými příklady ja ko bo je 
– bó je? Zadruhé, na s. 54 au tor zmiňuje epen te zi e, aniž by vy j me no val kon te x ty, ve
kterých se epentetické e ob je vu je. Tvrzení, že epen te ze v ge ni ti vu plurálu je „sy ste -
matická” a je motivována „usnadněním ar ti ku la ce”, je ve světle korpusových dat zce -
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zúčastnilo 63 respondentů, přesněji řečeno 58 posluchaček a 5 posluchačů bo he -
mistiky.

Ptáte se, jaké jsou výsledky daného šetření? Prosím, ta dy jsou.
Dva cet devět dotázaných (to znamená cca 46%) zvo li lo z mého po hle du nejméně

očekávanou „smíšenou“ me to du, a si ce jed na – dva – tři. Ko m bi nu je se v ní, jak je
zřejmé, užití číslovky základní ne j pr ve v rodě ženském (jed na) a poté v rodě
mužském (dva). Na ko nec se ob je vu je neproblémová bezrodá číslovka tři.

Dva cet jed na účastníků an ke ty (tj. asi 33% z celkového počtu oslovených) uve d lo
mnou předpokládanou „kongruentní“ homogenní ve rzi jed na – dvě – tři: obě rodové
základní číslovky (te dy jed na, dvě) mají pod obu fe mi nin.

Už nyní je možné kon sta to vat, že padesát studentů a stu den tek bo he mi sti ky, čili
téměř 80% českých rodilých mluvčích, v dotazníku uve d lo základní číslovku ro du
ženského: jed na. Ta to skutečnost má pod le našeho so u du klíčový význam (srov.
dále).

Jak vypadají zbylá řešení?
Po uze sedm oslovených (čili přibližně 11%) zmínilo tva ry je den – dva – tři (obě

základní rodové číslovky jsou mužského ro du). Poznamenávám, že jsem vzhle dem
k příliš nízkému počtu dotázaných posluchačů (pouhých pět) ne s le do val, zda může
hrát významnější ro li pohlaví re spon den ta (te dy kupř. skutečnost, je st li mají muži ten -
den ci užívat spíše základní číslovku ro du mužského); případný vliv zmíněného fa kto -
ru bych však nepřeceňoval.

Konečně šest oborových bohemistů (zhru ba 10% ze vzor ku dotázaných) op to va lo 
pro mnou nejméně očekávanou a dnes již poměrně výrazně ustupující al ter na ti vu raz
– dva – tři.

Jakým způsobem vo l bu a nápadnou převahu základní číslovky ro du ženského
(jed na) uspokojivě vysvětlit? 

Domnívám se, že výrazně dominující pod oba tvarů ro du ženského souvisí se
skutečností, že má mluvčí patrně na my s li po jem „celá“ (jed no t ka). Tu to domněnku
pod le mého mínění podporují dva průkazné případy:

a) ustálené a jednotné čtení desetinných čísel, viz např. 0,26 = nula celá (nikoliv
„celý“), event. žádná celá dvacet šest (setin); 1,04 = jedna celá nula čtyři apod.;

b) způsob počítání v současné češtině, srov. třeba 1 + 1 = 2: jedna a jedna jsou dvě. 

Ob last numerálií je z bohemistického i z lingvodidaktického hle di ska ve l mi
zajímavá a jsem si jist, že nám její bližší zkoumání přinese ještě další zajímavé po -
znat ky.



la ne udržitelné (srov. např. ka ret vs. kvart, ba rev vs. kon zerv, ka pes vs. elips, ole jen
vs. lajn, vo leb vs. rolb). Au tor navíc al te r na ci vokálu e s nu lou in ter pre tu je také ja ko
eli zi, aniž by jasně de fi no val, kdy je pod le něj pod sta tou al te r na ce vokálu e s nu lou eli -
ze a kdy epen te ze. Z jím uvedených příkladů se zdá, že za eli zi po važuje všechny
případy, kdy v no mi na ti vu singuláru je před nu lo vou kon co v kou e-ová al te r nan ta,
kdežto ve zby t ku pa ra dig ma tu daného jména je nu la. Korpusová da ta přitom opět
vyvracejí au to ro vo tvrzení, že motivací pro eli zi je také usnadnění ar ti ku la ce (srov.
např. py tel vs. trotl, ko rek vs. šperk, ne het vs. pa z neht), nehledě na to, že elizí vokálu
vznikají konsonantické sku pi ny s různým pro fi lem so no ri ty (py.tle, kor.ku, neh.tu),
které jsou fo ne ti c ky (i fo no lo gic ky) vždy příznakovější než stru ktu ry s vokálem.
Čtenář se pak nutně musí ptát, je st li i ostatní au to ro vy gene ra li za ce jsou zformulovány 
bez ohle du na konkrétní jazyková da ta. 

Vzhle dem k deklarovanému zaměření mlu v ni ce je v te x tu příliš mno ho místa
věnováno akustickým a artikulačním vla st no stem hlásek, což patrně vyplývá z to ho,
že au tor po važuje fo no lo gii za jed nu z „fonetických věd” (a do kon ce tvrdí, že je to
v současnosti většinový po hled; kdo ho zastává?). Co zde na opak zce la postrádám, je
in ter pre ta ce fonologických procesů z hle di ska mo r fo lo gie. Bez to ho, aniž by bra la
v po taz mor folo gic kou stru ktu ru slov, se žádná analýza fo no lo gie češtiny (a slo-
vanských jazyků obecně) neo be j de. To, jak mo r fo lo gie ovlivňuje fo no lo gii, můžeme
opět ilu stro vat na již výše zmíněných případech al te r na ce vokálu e s nu lou. Jak již by -
lo řečeno, au tor tvrdí, že e se ob je vu je sy ste mati c ky v ge ni ti vu plurálu u fe mi nin. To
ale evidentně platí jen pro heteromorfémové konsonantické sku pi ny: e se pravidelně
ob je vu je na švu před su fi xy -b(a), -n(a), -k(a); srov. klen -eb vs. bomb, ole j -en vs. lajn,
ho ke j -ek vs. žvejk. Přítomnost epentetického vokálu v tautomorfémových skupinách
je také závislá na mo r fo lo gii. Přesněji řečeno, exi stu je zce la pravidelný rozdíl me zi
chováním kořenů zakončených na kon so nant a li k vi du v kon te x tu před nu lo vou kon -
co v kou no mi na ti vu singuláru a nu lo vou kon co v kou v ge ni ti vu plurálu – zatímco v ge -
ni ti vu plurálu se před finální li k vi dou ob je vu je vždy epentetický vokál, v no mi na ti vu
singuláru se finální li k vi da stává slabičnou; srov. pod obu kořenů, které mo hou mít
dva různé ro dy, ja ko např. ma gistr (masc., nom. sg.) vs. ma gi ster (fem., gen. pl.), hadr
(masc., nom., sg.) vs. ha der (fem., gen., pl.), krekr (masc., nom., sg.) vs. kre ker (fem.,
gen., pl.). Jiný příklad vli vu mo r fo lo gie na fo no lo gii, se týká di stri bu ce vokálů v ini-
ciální po zi ci. Au tor na s. 45 zmiňuje, že zatímco přední a středové nízké vokály v ini-
ciální po zi ci jsou vázány téměř výhradně na přejatá slo va, pro zadní vokály pak to to
omezení neplatí. Neříká už ale, že ten to rozdíl v di stri bu ci iniciálních vokálů není ná-
hodný, pro tože je nom zadní vokály tvoří v češtině produktivní verbální pre fi xy u-, o-.

V te x tu také postrádám některé důležité po j my ja ko je například komplementární
a paralelní di stri bu ce, bez nichž lze jen těžko vysvětlit rozdíl me zi fonémem a alo fo -
nem, ne bo hiát, který čeština nemá ráda, a pro to má hned několik různých nástrojů
k je ho eli mi na ci; jedním z nich je eli ze prvního vokálu, ja ko například v prézentním

tva ru 1. os. sg., kde je před vo ka lic kou kon co v kou elidován tematický vokál: ve d -e -u › 
[ve du] (tzv. Ja kob so no vo pra vi d lo známé z většiny slovanských jazyků). 

Markéta Ziková, Brno

Ko r pus ja ko zdroj observací fungování ja zy ka je možné zko u mat:

a) objektivně měřitelnými me to da mi,
b) opakovaně, tudíž s možnou kon tro lou/zpětným ověřením různých tvrzení. 

Podívejme se, jak výzkum za ložený na ko r pu sech ČNK (konkrétně jsou uve de ny
na s. 18) prezentovaný MSČ přispívá k ob ra zu mateřštiny. Zaměříme se na ka pi to ly
věnované Mo r fo lo gii (125–298) a Tvoření slov (81–124).

V kapito le 7. Mo r fo lo gie se uvádí velké množství sta ti stik za ložených na přísluš-
ných ko r pu sech (sta ti sti ky jednotlivých slovních druhů, flektivních typů, variantních
kon co vek). Obdobné (ni ko liv to tožné) sta ti sti ky pro češtinu si ce k di spo zi ci jsou,
vycházely ovšem z nesrovnatelně menších dat (ko r pu sy, s ni miž pra co va la M. Těšite-
lová aj.) a od do by je jich vzni ku/pu b li ka ce nás dělí více než čtvrt století vývoje češti-
ny. Pozitivně lze hod no tit, že sta ti sti ky neuvádějí pouhá absolutní čísla, ale šestistup-
ňovou škálu (s. 150), a že se opakovaně po uka zu je na závislost výsledků sta ti stik
týkajících se flektivních vlastností pojatých obecně (te dy jednotlivých flektivních
typů) na po va ze jednotlivých lexému. Výpovědní hod no tu sta ti stik ja ko ce l ku ovšem
snižují kontradiktorické fo r mu la ce ja ko: 

Mluvená čeština: data nejsou k di spo zi ci, převažuje (častěji/převládá) [...] (s. 160, 189, 182,
184, aj.). 

Kla de me si otázku, o co se vlastně autoři opírají v případě, že přesné údaje ne l ze
získat z korpusů.

Autoři MSČ „se ne s naží po pi so vat ja zyk, jak by měl vy pa dat, ale jak skutečně
vypadá”. Pro stor interpretativní složky po pi su je tak ome zen na výčty řazené pod le
fre k ven ce a na zprostředkování sta ti stik, dále pak na zobecnění pra vi del vycháze-
jících z masových dat. Na škodu je ovšem redakčně nejednotná a někdy i neúplná pra -
xe uvádění vzájemně souvisejících faktů. Uve de me příklad.

V te x tu je pro ble ma ti ce morfologických alternací věnována po zo r nost na
několika různých místech (např. na s. 81, 127–128, 145n, 172–173, 193n). Bo hužel
chybí jakékoliv uso u v ztažnění jevů vzájemně souvisejících. Např. zce la vágně
opakovaně vyznívá po pis di stri bu ce e/ě v koncovkách sub stan tiv. Pra vi d la di stri bu ce
grafických va riant je možno jednoduše fo r mu lo vat s od ka zem na výjimečné/pro ti-
systémové hláskové al te r na ce kmenové finály u vymezitelných sku pin sub stan tiv,
která zmíněná pra vi d la porušují. Přestože ko r pu sy mo hou jedinečným způsobem
přispět k sestavení co možná nejúplnějších seznamů výjimek, autoři na možnost vy-
užít je tímto směrem snad i záměrně rezignují. (Jak ji nak si vysvětlíme, že v ta bu l ce na 
s. 172–173 jsou shrnu ta základní pra vi d la vloženého -e- v G. pl. sb. skloňovaných
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pod le vzo ru žena „bez nároku na úplnost”.) In ter pre ta ce fonologických procesů z hle -
di ska mo r fo lo gie (viz výše č. věnovaná Fo ne ti ce a fo no lo gii) by přispěla k odstranění
některých chyb a opomenutí 1.

Ko r pu sy ja kožto zdro je dat, zůstávají bo hužel ne využity i na řadě dalších míst.
Např. na s. 240 v ka pi to l ce věnované budoucímu času je řečeno, že „specifická
omezená sku pi na slo ves má tva ry budoucího času vyjádřené pomocí předpony
po-(pů-)”. Chybí jakákoliv spe ci fi ka ce a vymezení této „specifické omezené sku pi -
ny”, a to přesto, že existují korpusově za ložené stu die upozorňující na fakt, že se
jedná: 

a) o otevřenou skupinu sloves, 
b) že na základě analýzy korpusových dat lze upřesnit některé cha ra kte ri stiky této

skupiny uváděné v mluvnicích2.

Na s. 242 v ka pi to le věnované kondicionálu (i na s. 268, kde jsou popisovány tva -
ry slo ve sa být) je v tabulkách tvarů „by” uve de na pro 2. os. sg. po uze možnost by-s,
aniž by se upo zo r ni lo na to, že v případě kondicionálu zvratných slo ve so se -s vždy
ne bo sko ro vždy přesouvá k zvratnému se/si (te dy (a-/kdy-)by ses nesmál, sis ne za dal, 
...)3. Redakčně opět chybí propojení s tím, co je o -s za pomocné být v minulém čase
řečeno na s. 241. 

Přestože se jádro výkladu opírá především o po pis korpusových dat, v obecných
částech te x tu se pra cu je s ce lou řadou pojmů převzatých z lingvistické bohemistické
tra di ce. Přístup MSČ se od tradičního hodnocení od chy lu je mj. v následujících
případech: 

a) pojetí vztahu slovotvorných a pojmenovacích kategorií (s. 84–85), 
b) pojetí role kmenotvorné přípony při de ri va ci a tedy i se g men ta ci de ver ba tiv, 
c) pojímání stupňování jakožto gramatické ka te go rie ad je ktiv a adverbií.

Ad a) V kap. 6 Tvoření slov jsou na s. 84 v ta bu l ce Slovotvorné ka te go rie pod stat-
ných jmen slovotvorné ka te go rie jmen přechýlených, mláďat, hromadných, jed no t li -
vin a částečně de mi nu tiv řazena do pojmenovací ka te go rie mu ta ce. Až na s. 95 je
řečeno, že to to zařazení se „liší od mlu v nic starších”. Roz pa ky budí rozdělení de mi -
nu tiv do ka te go rie mutační a modifikační, které má být za loženo na kontextové evi -
den ci užití konkrétních lexémů, je st liže „může v kon te x tu docházet k překryvu obou
funkcí” (s. 96). Jak se te dy to to vágní kri te rium kontextové evi den ce bu de uplatňovat?

Ad b) V kap. Odvozování ze slo ves (s. 88) narazíme již v přehledu kme no t vor-
ných přípon na některé nes rov na lo sti (např. není jasné, proč je uve de na kmenotvorná
přípona -a-/-á- a ni ko li -ova-/-ová-4).Více ovšem zarazí následující tvrzení: 

Při odvozování sloves, při kterém se k odvozovacímu základu připojují sufixy začínající na
samohlásky, by ovšem sousedství dvou samohlásek činilo problémy. [...] slovotvorný základ
může být bez kmenotvorné přípony. 

Jak po tom vysvětlíme, že je základ bez kmenotvorné přípony i te h dy, začíná-li su -
fix na souhlásku (so u d ce, mluvčí, mlu v ka, pro sba, ...)? Na s. 89 se dále tvrdí: 

Při odvozování ze sloves preferují mluvčí češtiny si tu a ci, kdy slovotvorným základem je
kmen (tedy tvar bez kon co v ky). V si tu a ci, kdy se ke slovnímu základu připojují sufixy začínající
na samohlásky a ve které je kmen jednoslabičný [...] může být slovním základem in fi ni tiv: rý(t) :
rytec.

Přísně vza to au tor te dy předpokládá, že to, čemu se říká stem/ro ot de ri va tion
v češtině záleží:

a) na fonetických vla st no stech sufixu, 
b) na pre fe ren ci mluvčího,
c) na počtu slabik slovesa. 

Jak bu dou pak interpretovány např. -j-, -v- aj. v sub stan ti vech ja ko bi jec, sa vec
o pi vu a skrýši nemluvě? 

O tom, že MSČ zavádí na pro sto nové pojetí derivací od kme ne svědčí i „va rian ta”
-ící/-icí na s. 100, kde se opět ope ru je s tvrzením, že rozdíl me zi deriváty od kme ne
přítomného a minulého jsou pod ro be ny vůli mluvčích (do slo va rozdíl me zi ni mi
„mluvčí stírají”). Z to ho to tvrzení by chom ovšem důsledně měli vy vo dit, že mluvčí
češtiny setře snad i rozdíl me zi účelovým a procesuálním ad je kti vem ne jen u slo ves
vzo ru pro sit, kde v mluvené češtině je setřena di fe ren ce ve zvukové re a li za ci i/í (ta se
stírá ovšem i jin de, např. při skloňování zájmena ona, kde má týž důsledek: tva ro vou
ho mo ny mii), ale všude (te dy např. i u slo ves 3. třídy hrající/hrací, sdělující/sdělovací, 
atd.).
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4 Všechna deverbální sub stan ti va na -ní para dig mati c ky tvořená od všech sloves patřících
ke vzoru kupovat mohou mít pouze kme not vor nou příponu s délkou, tedy -ová-.

1 Vložené -e- v G. pl. je u feminin (a nejen u nich) zakončených na skupinu kon so nant +
r/l nikoli m (srov. v ko r pu su doložený tvar t(h)erm) v češtině obligatorní (srov. výše část vě-
novaná Fo ne ti ce a fo no lo gii). Pokud by autoři vzali v úvahu so u vi s lost rozlišení tautomor-
fémových a heteromorfémových konsonantických skupin a +/– přítomnosti vkladného -e- na
straně jedné a korpusová data (srv. služeb, voleb, staveb, sazeb, tržeb, ... ale bomb, vrb, přileb
ale i přilb, plomb, korb, ...) na straně druhé, patrně by nezařadili slova zakončená na kon so -
nant + ba mezi případy, kdy k al te r na ci 0 : e dochází výjimečně. 

2 K. Osolsobě, Značkování gramatických kategorií v korpusech ČNK a jejich zachycení
v gramatice a ve slovníku. In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. Academia,
Praha, 2008, s. 407–416.

3 Jde o fakt, který ve většině českých mlu v nic chybí, a je te dy škoda, že bu de chybět
i v korpusově za ložené MSČ. O tom, že je znám ob ci korpusových lingvistů svědčí oko l nost, že
je „za hrnut” do morfologického značkování. U tvarů by (na rozdíl od tvarů bych, bys, by chom,
by ste, by s me, by sem, ...) není ve značce explicitně uve de na ne jen hod no ta čísla (neurčuje se), ale
ani oso by (na základě tva ru samého ne l ze počítat s tím, že jde o 3. oso bu).



Ad c) Ar gu men tem pro zařazení stupňování ad je ktiv do mo r fo lo gie (stejně ja ko
např. v České mlu v ni ci B. Havránka a A. Jedličky) je relativní ustálenost fo r my. Za
gramatický význam se pokládá „vyjádření míry”. Českými gra ma ti ka mi tradičně
opomíjené opisné stupňování MSČ po uze zmiňuje (s. 206). Zce la stra nou je ponechá-
na otázka stupňování ad je ktiv na -cí (strhujícnější, nejmatoucnější atd.), ja kož i so u vi -
s lost s pro ble mati kou odvozování od základů představujících tzv. kon ce derivačních
řad (srov. s. 88 první od sta vec)5.

Klára Osolsobě, Brno

Mlu v ni ce současné češtiny ob sa hu je v úvodních částech ve l mi stručnou, fa kti c ky
přehledovou ka pi to lu o vývoji češtiny (s. 27–34), která os ci lu je me zi výkladem
vývoje jazykového systému a dějin ja zy ka. Stručný roz sah této části au to rku (Do mi ni -
ku Kováříkovou) nutně ve de k ve l mi kondenzovanému výkladu, v němž někdy leh-
kým pe rem (klávesnicí?) píše o komplikovaných, popř. sporných je vech bez náznaků
je jich pro ble mati za ce. Např. na s. 30 tvrdí, že do ko re la ce měkkosti ve staré češtině
vstu po va lo l a ľ, avšak ten to vztah byl mno hem komplikovanější, korelační dvo ji ci to -
tiž tvořilo tvrdé ł a l netvrdé, které mělo dva alo fo ny, jed nak měkké ľ, jed nak l stře-
dové (tj. bez měkkostního příznaku): žał-ľudie-léto. Také by by lo potřeba podrobněji
vysvětlit, jak je míněno tvrzení o tom, že v barokním období pokračoval v Čechách
vývoj, který začal dřív a vedl k ni ve li za ci nářečí (s. 33). Ply ne z to ho, že to to tvrzení
platí i pro západní, východní a jižní Čechy? A jak si představit pro ces nářeční ni ve li -
za ce na území celých Čech v čase, kdy venkovské oby vate l st vo pra kti c ky ne mo hlo
mi gro vat? 

Neohebné slovní dru hy – au to ry ka pi tol jsou Ma r ti na Waclawičová (příslovce,
předložky, spo j ky, částice) a Jan Táborský (ci tos lo v ce) – jsou interpretovány ve l mi
tradičním způsobem, a to na základě ko m bi na ce kritérií flektivních, syntaktických
a sémantických. Hie rar chi c ky nejvyšším kritériem, které slouží k vydělování těchto
slovních druhů, je nepřítomnost fle xe (až na některé výjimky). Ty to slovní dru hy jsou
pak od se be odlišovány primárně pod le to ho, je st li jsou scho p ny vyjadřovat sa mo stat-
ný slovní význam (autosémantika), ane bo je je jich význam podmíněn syntaktickým
okolím (synsémantika). Specifické místo v této kla si fi ka ci zaujímají ci tos lo v ce, jež
jsou převážně klasifikovány pod le komunikačních funkcí: slouží k vyjadřování
postojů, emocí, vzta hu k adresátovi či emocí. Škoda, že se autoři ne po ku si li aspoň tro -
chu vy ma nit z to ho to tradičního po pi su, jistě by se jim pak podařilo vy h no ut některým 
nepřesným tvrzením. Např. na s. 282 tvrdí, že předložky „se pojí ke jménům […]
a i k jiným slovním druhům”. Proč zapomněli na „vedlejší” věty? Ty přece mo hou být

také syn ta kti c ky asociovány s předložkou: Petr se díval n a  t o ,  ž e / j a k / j e  s t  l i
s e  M a  r i e  o b l é k á , Petr hleděl  n a  t o,  a b y  b y l  v ž d y  u p r a  v e n. 

Pa vel Ko sek, Brno

Ve výkladu neohebných slovních druhů se stejně ja ko v jiných kapitolách mlu v ni -
ce pro je vu je fakt, že ko r pu sy zde ne j sou nástrojem zkoumání formálních vlastností
sporných jevů, ale jen prostředkem zjišťování fre k ven ce jistých tvarově neustálených
fo rem téhož slo va ane bo konkurenčních prostředků. Ko r pus je zde te dy užíván po uze
ja ko zdroj zkoumání fre k ven ce alternativních fo rem, např. me zi fo r ma mi už/již, za -
se/zas, déle/dýl, od(e)/vod(e), zítra/ze j tra, ane bo slov blízkého významu stále/po-
řád/furt (s. 275–276). Avšak vůbec ne s louží ja ko nástroj jazykové kla si fi ka ce, např.
tvrdí-li se, že fo r my k stáru, hned zkra je představují příslovce (ja ko „víceslovné jed -
no t ky”), proč ne j sou vla st no sti, které by umožni ly řadit je k příslovcím, ověřovány?
Jistě by by lo možno zko u mat, zda li se uvnitř těchto jed no tek mo hou vy sky t no ut další
rozvíjející slo va, zda li a s čím mo hou být ty to „víceslovné jed no t ky” koordinovány.
Podobně se hovoří o vlastních, nevlastních a víceslovných předložkách (282–283),
ale nenabízí se žádná je jich diferenční vla st nost zjištěná v ko r pu sech češtiny: proč
kupříkladu není zkoumána pravidelná al te r na ce j- : ň- u lexikálních pádů ana fo ric-
kých zájmen 3. oso by ane bo již zmíněná možnost je jich de ter mi na ce či je jich scho p -
nost vstu po vat do koordinačních vztahů? Tak by by lo možno prověřit, zda li výrazy
ty pu napříč, na po spas, na vzdor, doprostředka, po do bu, v cen tru, ve formě apod. mají
skutečný sta tus předložek. 

Pa vel Ko sek, Brno

Po kud jde o ka pi to lu věnovanou sty lu a sty li sti ce (s. 309–316, jejím au to rem je
Jan Táborský), je na vzdo ry proklamované no vo sti mlu v ni ce po ja ta spíše tradičně
a místy dost nejasně. V první řadě se ale nabízí otázka, zda ta to pro ble ma ti ka, pod ob-
ně třeba ja ko pasáže o vývoji ja zy ka, vůbec má být do mlu v ni ce zařazena. Odpověď je 
na jedné straně jasná – vše závisí mj. na adresátovi, te dy na jed nom z objektivních
stylotvorných faktorů, z téhož důvodu ale v to m to konkrétním případě ne možná (viz
výše).

I s to u to výhradou však samozřejmě lze po su zo vat věcnou stránku te x tu a ta dy je
nu t no upo zo r nit na několik problematických míst. Prvním z nich je fakt, že centrální
po jem obo ru, te dy styl, zde vůbec není definován. Nic na tom nemění skutečnost, že
v poznámkách pod čarou se pravidelně (s. 310, 312, 316) opa ku je, že „Styl te x tu je
dán výběrem a uspořádáním jazykových prostředků [...]” – to ale není de fi ni ce sty lu,
stejně tak chybí in fo r ma ce o tom, zda sty li sti ka ja ko obor je nějak vnitřně
stratifikována – přitom např. praktická sty li sti ka ja ko na uka o sty li za ci textů je
implicitně zmíněna v pasáži o odborném sty lu (s. 315). 

S tro chou nadsázky lze říct, že stylistické výklady v MSČ ne j sou určeny pro la i ka
– orien tu je se v nich po uze ten, kdo už je s obo rem obeznámen a dokáže si různé
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nevyřčené sou vi s lo sti samostatně do my s let (což právě u odborných textů není ideální
si tu a ce). Namátkou: po j my stylová příznakovost a stylová hod no ta (s. 313–314) ne j -
sou ni jak uso u v ztažněny ani dále vnitřně diferencovány, opo zi ce mlu ve nost/psa nost
ne bo připravenost/nepřipravenost (s. 311–312) jsou spíše pro je vy objektivních
stylotvorných faktorů než přímo objektivní stylotvorné fa kto ry, nestandardní je
rovněž vymezení sty lo me trie ja ko „zjišťování reálných výskytů konkrétních
výrazových prostředků v reprezentativních te x tech určitého ty pu” (s. 314) – ani
zmínka, že primárně se sty lo me trie používá k určování autorství sporných textů (viz
např. jed nu z autoritativních prací z obo ru – Di c tio na ry of Sty li stics K. Walesové).

Dále se ve l mi obecně pojednává o čtyřech tradičních sty lech (prostě sdělovací,
odborný, umělecký, publicistický, s připomenutím možno sti vyčlenit jich více) – ty to
pasáže jsou je nom stručnou kompilací známých skutečností, proklamovaná no vost se
zde ni jak ne pro je vu je, využití korpusů rovněž ne. I v rámci ta kto obecně pojaté práce
– te dy bez přesněji deklarovaného adresáta – by myslím by lo možné o sty li sti ce říci
více a jasnějším způsobem. Po kud jde o mlu v ni ci ja ko ce lek, je zapotřebí s další fází
posuzování vyčkat, než bu de vydán ohlášený druhý díl, v každém případě to však je
práce, kte rou je zapotřebí brát na vědomí a di sku to vat o ní. 

Mi chal Křístek, Brno
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Období zavádění re fo rem ve školství, změn školského zákona, rámcových vzdě-
lávacích programů, nového systému ma tu rit je vždy spo je no s bouřlivými re a kce mi
učitelů, žáků, ale i odborníků daných předmětů či di da ktik. Právě jsme účastníky
jedné takové převratné eta py v hi sto rii našeho školství. V ro ce 2004 vsto u pil v pla t -
nost nový školský zákon, který byl ovšem každý rok několikrát upravován, takže v ro -
ce 2008 mu se lo být vydáno „úplné znění školského zákona 561/2004”, které za pra co -
va lo všechny změny (rámcový vzdělávací pro gram, školní vzdělávací pro gram,
společná část maturitní zloušky atd.). Ani to nezůstalo bez úprav. V následujícím ro ce

jsme se dočkali zákona 49/2009. Máme za se bou zkušební maturitní zkoušky na
středních školách, jsou známy ne zce la uspokojivé výsledky a žáci se up sa li k výkonu
různých obtížností zkoušek z různých předmětů při ostrých maturitách. A právě do
této si tu a ce vychází obsáhlá mo no gra fie Ma r ti ny Šmejkalové. Ačkoliv se orien tu je
po uze na výuku českému ja zy ku v le tech 1918–1989, je možné vztáhnout historické
zkušenosti na současné dění. Au to rka v rámci zkoumaného období upozorňuje na
skutečnost, že časté organizační změny, často ne zce la promyšlené a odborně pod -
ložené, ov li v ni ly kva li tu výuky, a to i z to ho důvodu, že učitelé je nestíhali ne bo
v rámci pasivní re zi sten ce nechtěli sle do vat. 

Příčinou školních re fo rem a nejrůznějších úprav výuky bývá ne spo ko je nost
s dosavadním sta vem. Nízká úroveň znalostí žáků, nedostatečná příprava učitelů,
chybějící další vzdělávání učitelů, nízká ne bo vysoká náročnost učiva, je ho obsáhlost
či nedostatečnost, zastaralé me to dy výuky, nízká hodinová do ta ce; vše, co je dnes
kritizováno, se ob je vu je již v kritikách výuky v dobách první re pu b li ky. Au to rka nás
nutí přemýšlet nad oprávněností této kri ti ky, uka zu je nám, že i v dobách výuce češtiny 
nepříznivých, lze najít po zi ti va. Např. be ne fi tem válečného období by lo nejvyšší
navýšení hodinové do ta ce češtiny od ro ku 1918 (s. 189) a zavedení výuky jazykové
složky předmětu i na vyšším gymnáziu, kde se do té do by vyučovalo jen literatuře,
poprvé by la narušena nero z bo r nost předmětu (s. 195). Také v období masivní ideo lo -
gi za ce 1948–1953 dochází pod vli vem Stalinových jazykovědných statí (i když ji nak
velký do pad neměly) k pozitivním událostem, a to k systematické výuce ja zy ka až
k maturitě (s. 262), poprvé také by la do jazykové učebnice zařazena sty li sti ka (Český
ja zyk pro střední školy, 1950, 2 díly).

Mo no gra fie Čeština a škola – úryvky skrytých dějin vyšla v li sto pa du 2010 a je te -
dy no vin kou na českém trhu. Je také nová svým přístupem k výuce českého ja zy ka, te -
dy převážně k výuce jazykové složky předmětu „český ja zyk a li te ra tu ra”, svou
erudicí, precizním odborným po pi sem oficiálních dokumentů i jednotlivých učebnic,
adekvátním spojením s ukázkami dobových reálií a školní pra xe, objektivním hod no-
cením problematických období. Přestože má jen, a to vzhle dem k obrovskému te ma -
tickému a časovému záběru kni hy zdůrazňuji, 517 stran, sle du je výuku češtiny z mno -
ha různých úhlů, vy kre s lu je historické, společenské i vědecké pozadí výuky a dává
nahlédnout do kuchyně, kde probíhala příprava po krmu pro duši – ja zy ka. Ačkoliv to
au to rka přímo nezmiňuje, vyplývá z jejího díla skutečnost, že ovládnutí ja zy ka měnilo 
po hled studentů ne jen na se be sa ma (sebehodnocení stu den ta na základě Nové čítanky 
z ro ku 1943, s. 221), ale měnilo i vnímání okolního světa. Tak výuka českého ja zy ka
sehrála ve l mi významnou hi sto ric kou ro li. 

Kni ha přitáhne po zo r nost již při prvním po hle du na pult knihkupectví. Na pozadí
titulní stránky „se vznášejí skřivánci, čejky kvílí v rákosí, vodoměrky bruslí a komáři
křepčí”. Navíc se tak děje krasopisně a bez chyb! Už obálka kni hy re fe ru je o typické
vlastno sti mo no gra fie, o ve l mi citlivém, osobním a odborně pod loženém výběru uká-
zek, jež dokreslují odborná pojednání a kvalifikované roz bo ry. Jak uvádí au to rka
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v předmluvě, vycházela z ko m pa ra ce sekundární li te ra tu ry, ale hlavně z obsahové
analýzy primárních pramenů (učebnice, os no vy, školské zákony, časopisecké články,
metodické příručky atd.). Je třeba oce nit práci s do sud nepublikovanými materiály,
osobním fon dem bohemistů, učitelů a jiných školských pracovníků a hlavně doplnění
písemných pramenů o výpovědi téměř sto v ky pamětníků. Text je též doplněn bo ha tou 
ob ra zo vou přílohou, rozsáhlým se z na mem sekundární li te ra tu ry a přehlednými ta bu l -
ka mi.

Zůstaňme ještě chvíli u ti tu lu a pod ti tu lu kni hy. Čeština a škola. Záměrně zde
není vo le na fo r mu la ce Čeština ve škole. Čeština zde to tiž není vnímána jen ja ko vy u-
čovací předmět, je hož název se v průběhu času proměňoval (ja zyk československý,
vyučovací ja zyk a čeština, ja zyk mateřský, český ja zyk a li te ra tu ra), ale ja ko ja zyk
živý, ja zyk ve všech svých funkcích. Ja zyk národní hrdo sti, ja zyk v ohrožení i ja zyk
manipulativní, ja zyk příslušnosti k politické straně. Ja zyk, kterým se je ho uživatelé
vy me zo va li vůči světu, který jim ale svět zároveň zprostředkovával. V období
1918–1938 by la zdůrazňována veřejně reprezentativní fun kce češtiny, zvláště spi sov- 
né, a to i na odborných školách. Po stoj spisovného ja zy ka rovného ja zy ku vzdělanců
přetrval až do válečného období. Ve válečných le tech vy sto u pi la do popředí národně
reprezentativní fun kce češtiny, na opak umělecká fun kce by la potlačena ma ni pu la tiv-
ní No vou čítankou (1943) či úplným zákazem vyučovat li te ra tu ru ja ko „předmět,
který utváří názor”. V poválečném období došlo k demo kra ti za ci ja zy ka a ke zdůraz-
nění utilitární fun kce, hlavně technicko-pracovní. Ja zyk a jazykové rituály se sta ly
prostředkem iden ti fi ka ce s politickými názory, i když později prostředkem vypráz-
dněným. 

Druhá část ti tu lu, Úryvky skrytých dějin, od ka zu je k jedné zásadní vla st no sti te x -
tu. Svým roz sa hem nemůže po j mo ut všechny aspe kty ve vzta hu češtiny a školy
podrobně. Spo u sta zajímavých informací, věcných souvislostí či úryvků vedlejších
témat je v te x tu ja ko by skry ta me zi řádky. Zde jsou jen některé z nich. V rámci ka pi to -
ly o odborném pro fi lu učitele 1918–1938 (s. 59–68) se dozvídáme o počátcích pří-
pravy učitelů od ro ku 1850, o za ložení semináře pro slo van skou fi lo lo gii 1880, fun go- 
vání fa ku l ty, studovatelných obo rech a studijních plánech. V dalších kapitolách se ja -
ko by mi mo cho dem dozvídáme o čekatelské době nutné pro připuštění k ustanovující
učitelské zkoušce, ko ru pci při přidělování učitelských míst, o prvním do loženém
napadení učitele stu den ty v ro ce 1948 aj. Na okra ji zájmu (pro sto rem, ni ko li důleži-
tostí) stojí témata, která se vymezením pro ble ma ti ky do sta la na hra ni ce mo no gra fie,
a to literární a slohová složka předmětu, je jich vzájemný poměr, příprava učitelů
mateřských škol aj. Do slo va pod te x tem se oci t ly čtyřřádkové živo to pi sy vybraných
odborníků. Tro chu opožděně přichází poznámka o zrušení sobotního vyučování. Není 
uve den rok, kdy k němu došlo. Vhodnější by by lo umístit in fo r ma ci o exi sten ci
sobotního vyučování na začátek kni hy. Bez této in fo r ma ce může u čtenáře dojít k dez -
in ter pre taci hodinových dotací v precizně zpracovaných tabulkách a je jich hod no ta se

tak de va l vu je. Nu t no ale do dat, že kromě posledního případu ne j de jen o výkřiky a od -
ka zy, ale o podrobně vysvětlená a do ložená tvrzení.

Kni ha je rozdělena chro nolo gi c ky do čtyř částí. První část se zabývá obdobím po
vzni ku Československa 1918 do ro ku 1938. Druhá část kni hy po pi su je si tu a ci češtiny
ve válečném období 1939 až 1945. Třetí část se věnuje období od ro ku 1945 do 1968
a poslední část od ro ku 1968 do převratu 1989. První část pu b li ka ce ještě předchází
ka pi to la Historické předpoklady vyučování českému ja zy ku ve 20. století. Jde o ry-
chlý, výběrový a stručný přehled událostí, které si ce stojí mi mo časově ohraničenou
ob last zájmu, ale jsou pro ni rozhodující. Au to rka zde vy me zu je kritéria výběru
středních škol a historický vhled do výuky ja zy ka začíná ro kem 1800, kdy J. Jun g -
mann učil česky a češtině na litoměřickém gymnáziu, je li kož to byl předmět vedlejší,
ni k do pro ti to mu nic nenamítal. Problémy začaly až ve chvíli, kdy učitelé učili češtinu
ja ko předmět hlavní. Z to ho důvodu by lo ro ku 1921 ome ze no na školách užívání Jun -
g man no vy Slo ve s no sti. To vy vo la lo řadu protestů a požada v ky na ja zy ko vou ro v no-
právnost vyústily v ro ce 1848 ve vzájemnou ro v nost stavů, čeština se začala učit ja ko
ja zyk obligátní. Otázka vzájemného poměru češtiny a němčiny by la vyřešena až zem-
ským zákonem z ro ku 1866. Au to rka zde zmiňuje také několik učebnic (me zi ni mi
Han ko vu Gram ma ti ku čili Mlu v ni ci českého ja zy ka pod le Dobrovského a zmíněn je
též Ge ba u er a je ho mladogramatický přístup), časopisů a vznik České aka de mie po
pádu ba cho va ab so lu tis mu v ro ce 1890. Ka pi to la odpovídá svou os no vou a výběrem
témat zbylým kapitolám kni hy a je jen ku prospěchu věci, že se au to rka ne pu sti la do
podrobnějšího po pi su jednotlivých problémů české společnosti v 19. století. 

V jednotlivých částech pu b li ka ce lze vy s le do vat os no vu, které se au to rka
víceméně drží. Na začátku každé části stojí historický po hled na do bu, která školství
a češtinu fo r mo va la, též na ling vi stic kou si tu a ci, z níž učitelství ja zy ka čerpalo, dále
se au to rka věnuje fungování školského systému středních škol, in ter pre tu je oficiální
do ku men ty (školské zákony, vyhlášky, os no vy, me to di ky), pečlivě a podrobně po pi -
su je a vysvětluje užívané učebnice, je jich přínos i to, v čem se drží zpátky. V po pi su
učebnic lze hlavně najít změny v kate go ri za ci sub stan tiv a je jich de kli na ci a též změ-
ny v pojetí kla si fi ka ce slo ves na základě kme ne minulého či přítomného. Předmětem
hodnocení učebnic je též je jich praktická využite l nost během vyučování. Věnuje se
i aprobačnímu systému učebnic. Dále je středem po zo r no sti učitel a je ho nabývání od -
bo r no sti, popř. je ho další vzdělávání. Závěr každé části je věnován školám ne gym-
nazijním, odborným. Os no va je dále rozvíjena spe ci fi ky daného časového období. 

Úplně mi mo os no vu i lo gi ku výstavby te x tu je na závěr druhé části, te dy období
1939–1945, zařazena ka pi to la Vladimír Šmilauer. Au to rce asi by lo líto „odbýt” tu to
di da kti c ky i ling vi sti c ky významnou oso b nost jen čtyřmi životopisnými řádky v po-
známce pod čarou. Přestože nás oso b nost Šmilauera a je ho vliv provází ce lou kni hou,
je zařazení ka pi to ly do to ho to období nešťastné, zvláště když se ta to ka pi to la zabývá
převážně Šmilauerovou prací ve dvacátých a třicátých le tech a le tech poválečných.
Pro období válečné je rozhodující je ho činnost v rámci didaktického od bo ru Kru hu
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přátel českého ja zy ka, kde došlo ro ku 1945 k sjednocení mluvnické ter mi no lo gie,
v rámci této ka pi to ly se ovšem na předchozí výklad (s. 203) neo dka zu je, a je ho čin-
nost recenzní, které je věnován je den obecný od sta vec a nestránkovaný od kaz na
předchozí zmínku. Do meziválečného období tak spadá jediná poznámka, a to zamít-
nutí mlu v ni ce F. Procházky v ro ce 1939 pro odborně i me to di c ky špatné zpracování.

Z nepřeberného množství průřezových témat vybírám a zdůrazňuji hlavně dvě
témata, zajímavá hlavně, ale ne jen, z lingvistického po hle du. 

Ce lou monografií prochází zásadní myšlenka propojení lin g vi sti ky a pe da go gi ky
ne jen odbornými pra ce mi, účastí v lingvistických spolcích a časopisech, ale hlavně
pro po je nost personální, osobní. Významnými učiteli by li lingvisté a v zájmu lin g vi -
sti ky by la di da kti ka češtiny. To to se začalo měnit až v 50. le tech, kdy se vzni kem
„pokusné” učebnice, by li z přípravy učebnic jazykovědci téměř vyloučeni (s. 305).
Od 80. let ocha bu je také zájem lingvistů o výuku češtiny. Au to rka věnuje značnou po -
zo r nost právě vývoji lin g vi sti ky, zásadním změnám v lingvistickém chápání ja zy ka
(mla do gra mati ci a historizující pojetí vs. Pražský lingvistický kroužek a funkčně-
-strukturní pojetí vs. komunikační přístup), lingvistickým sporům (doplněk, jazyková 
správnost, spi so v nost a její pojetí), ale i sporům me zi lin g vi sty a pe da go gy (agra ma ti -
s mus vs. zastánci propracovaného mluvnického systému). Jednotlivé spo ry uka zu je
objektivně, představuje ar gu men ty obou stran, po pi su je přínos i negativní do pad jed-
notlivých názorů a vytváří svou vlastní syntézu a hodnocení. Zmiňuje hlavní aktéry,
avšak nezabředá do spletitých sporů, což by se např. při do dnes trvajících polemikách
o jazykové správnosti mo hlo snad no stát. S ohle dem na cíl pu b li ka ce jsou řešené
problémy zo bra ze ny stručně, ale výstižně, a jsou bezprostředně uso u v ztažněny s vli -
vem, který na výuku českému ja zy ku měly.

Vyváženost, tak chara kteri stic kou pro tu to mo no gra fii, do ka zu je i výběr osob-
ností. Ve d le se be tak stojí přední vědecké a pedagogické ka pa ci ty (Ertl, Hal ler, Chlup, 
Havránek, Trávníček, Šmilauer, Ha u sen b las, Kvi ta) a po li ti ci či jiné oso b no sti, které
měly na výuku vliv, a to i negativní. Dozvídáme se např. o meziválečném školním in -
spe kto ru Gu sta vu Wer ne ro vi, který do slo va po nižoval učitele, vysmíval se českému
národu a „bezprecedentním způsobem za sa ho val do výuky i do průběhu maturitních
zkoušek” (s. 180), ne bo o „přebudovávání školství ve jménu lidové de mo kra cie”
(s. 229) po ro ce 1945 pod do hle dem mi ni stra školství Zdeňka Nejedlého, či o vli vu
Stalinových jazykovědných statí z ro ku 1950.

Druhým průřezovým tématem je vztah češtiny k ostatním vyučovaným jazykům.
Po zo r nost je věnována známému vzta hu češtiny a němčiny, a to od postupného vy rov- 
návání v 19. století, přes výuku češtiny na německých gymnáziích v období první re -
pu b li ky, upřednostnění němčiny v době meziválečné, až k jejímu zákazu včetně
zrušení německých gymnázií v poválečné době a nahrazení němčiny ruštinou ja ko
obligátním předmětem.

Dalším ja zy kem, který ov li v nil výuku češtiny, by la la ti na. Před ro kem 1918
převažova la výuka latině nad češtinou o 20 vyučovacích ho din týdně (viz ta bu l ky

s. 74). Po ro ce 1918 docházelo k vyrovnávání, centrální ro li získávala čeština a v ro ce
1930 la ti na ze škol začala mi zet. „Stu den ti by li ochu ze ni o intenzivní, důkladnou a sy -
ste mati ckou výuku, která však ne by la jin de kompenzována” (s. 76). Au to rka zdů-
razňuje vliv la ti ny na osvojování češtiny hlavně vzhle dem k fre k ven ci překladů, díky
nimž se rozvíjely a kul ti vo va ly jazykové do ved no sti a komunikační ko m pe ten ce
studentů. Čeština to to, vzhle dem ke stále stejné hodinové do ta ci a svému zaměření na
literární složku předmětu, ne mo hla na hra dit. Z gymnázií též vy mi ze la řečtina a s pří-
chodem války z reálek francouzština.

Inovativní a ve l mi poučné je zdůraznění vzta hu českého a slovenského ja zy ka,
který ve l mi ov li v nil čechoslovakismus ja ko takový. Výuka „československému ja zy -
ku”, jak byl předmět označován od ro ku 1919, ne by la symetrická, kla d la na stu den ty
nerovné požada v ky. Slováci si mu se li spi so v nou češtinu os vo jit do ko na le, psa li např.
v češtině slohové práce, zatímco Češi rozuměli slovenštině spíše pasivně. Slováci se
tak učili dva ja zy ky v rámci jed no ho předmětu a za užití týchž me tod. Navíc byl na
Slo ven sku ne do sta tek kvalifikovaných učitelů slovenštiny, takže předmět vyučovali
Češi! V Čechách na opak ne by ly kvalitně vyučovány slovenské reálie a spisovná
slovenština by la vyučována ja ko hlavní nářečí češtiny, a to ještě v učebnicích z ro ku
1937 (s. 43). To to téma je ve l mi významné a je škoda, že se mu au to rka nevěnuje
i v pozdějších obdobích více do hlo u b ky. Au to rka se k si tu a ci slovenštiny ještě vrací
v sou vi s lo sti se vzni kem samostatného slovenského státu v ro ce 1939 a vypuštěním
učiva o slovenštině. Na Ertlův pasivní bi ling vi s mus z 20. let by lo rezignováno, ale
i nadále se v rámci li te ra tu ry vyučovalo o významných slovenských spisovatelích.
Tra di ce te dy ne by la úplně přetržena. V ro ce 1945 byl Košickým vládním pro gra mem
ob no ven sva zek Čechů a Slováků na základě prin ci pu dvou samostatných národů.
Zmíněn je i důraz na „bratrství me zi Čechy a Slováky” (s. 265) a důraz na výuku
slovenštiny v ro ce 1950. Více podrobností se bo hužel nedočkáme. Škoda, že au to rka
na vyčerpání to ho to tématu re zig no va la a nezaměřila se hlouběji např. na výuku
češtiny na Slo ven sku od období Slovenského státu a v pozdějších dobách. Přínosné by 
jistě by lo zhodnocení učebnic z to ho to česko-slovenského po hle du, kri ti ka výběru
jednotlivých učebních textů i po pis si tu a ce obou jazyků v 80. le tech.

V rámci tématu čeština ja ko ja zyk druhý by by lo účelné zmínit i vyučování
češtině ja ko cizímu ja zy ku, např. u dětí přistěhovalců, a také se za sta vit u vzta hu
češtiny a romštiny. Přes svou okra jo vost by jistě došlo k otevření dalšího zorného úhlu 
po hle du na vyučování češtině tak, jak to au to rka v te x tu činí mnohokrát.

Monografie má ambice spíše historické a historizující, než didaktické. Metodice
předmětu, pominu-li výklad učebnic a oficiálních dokumentů, není věnováno mnoho
místa, a to i přes podtitul Český jazyk a jeho vyučování... Vzhledem k aplikační zruč-
nosti autorky a účasti pamětníků by bylo zajímavé podívat se na konkrétní přípravy
učitelů, na jejich zpracování jednotlivých témat a proměny těchto zpracování v čase.
Svým cílům však monografie nezůstává nic dlužná, shrnuje nejdůležitější témata,
prohlubuje je, rozvíjí a usouvztažnuje. Otevírá nepřeberné množství způsobů nazírání 
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na jazyk, na jeho vyučování, na vliv, který má náš jazyk na naše chápání světa a sebe
sama. Jako kompendium vyučování českému jazyku v letech 1918–1989 je text
nenahraditelný.

Ha na Slabá, Pra ha

František Všetička, Mo ra va a Sle z sko literární, 
Nakladatelství J. Vacl, Olo mo uc 2009, 206 s.

Po publikacích Pod oby pró zy (Vo to bia, Olo mo uc 1997), Te kto ni ka te x tu (Vo to -
bia, Olo mo uc 2001), Kro ky Kalliopé1 (Vo to bia, Olo mo uc 2003) a Možno sti Meleté 2

(Vo to bia, Olo mo uc 2005) se ob je vi la další souhrnná pu b li ka ce to ho to au to ra, ten to-
krát o významných oso b no stech z Mo ra vy a Sle z ska. 

Všetička tentokrát zaměřil svou po zo r nost na představitele ne jen umělecké, ale
také odborné li te ra tu ry. Ja ko v řadě svých předchozích so u bo rech studií věnovaných
významným oso b no stem určitého re gio nu ne bo města (např. so u bor fejetonů Olo -
mouc literární3, Vo to bia, Olo mo uc 2002) pohlíží Všetička také v této své pu b li ka ci na 
tvor bu konkrétních autorů ja ko na výsledek vlivů je jich životních osudů, postojů
a současně sle du je, zda a jak je jich tvor bu ov li v ni la významná místa, na kterých
strávili část svého živo ta. 

V pu b li ka ci Mo ra va a Sle z sko literární se pro je vu je Všetičkova zna lost regionů s
je jich přírodními zajímavostmi i kulturními tra di ce mi. Bo hužel často si po ste sk ne nad 
zanedbaností, až zchátralostí některých významných sta veb, kulturních památek
i míst v přírodě spjatých s významnými oso b no st mi. Ta ko vou sta v bou je např. „ko u -
zelný dům” známý z románu K. J. Beneše, který se nachází v Žerůtkách ne da le ko Ly -
sic a Býkovic v okre se Blan sko, zámek v Sedlnicích, v němž pobýval J. von Ei chen -
dorff, „menšinová škola” v Horní Olešné, na které působil Mi ro s lav Hanuš – a slo vy
F. Všetičky „za sažena nekalým od pa dem” je Ja h no va studánka na Dolních Pasekách
ne da le ko Rožno va pod Radhoštěm. 

Kni hu tvoří autorův Úvod a 51 kapitol-fejetonů. Po zo r nost věnuje Všetička vždy
alespoň stručně základní cha ra kte ri stice tvor by příslušného au to ra, vyz dvi hu je

některé prvky kompoziční výstavby literárních děl, jak o nich psal ve starších
teoretických studiích (např. uplatnění časového fa kto ru, ty pi za ce po stav atd.). So u-
časně však uka zu je, jak literární ne bo vědecké dílo odráží životní zkušenosti kon-
krétních osobností, a především vztah k rodnému místu.

Již v prvním fe je to nu Po sta vil jsem dům, v němž se dozvídáme o přátelství Ja ku ba 
De mla a Ot ty Františka Ba b le ra a v němž se Všetička soustředí především na Ba b le-
rův překlad básně argentinského umělce Ru do l fa Al fon sa, hra je důležitou úlohu dům
v Samotiškách pod Svatým Kopečkem. Všetička se v sou vi s lo sti se znalostí hi sto rie
to ho to do mu zamýšlí nad atmosférou vytvořenou v te x tu básně, která pod le je ho
názoru vlastně odráží také vztah Ba b le ra k je ho rodišti.

Oso b no stem, je jichž teoretický i překladatelský zájem se soustředil na li te ra tu ru
vzdálenějších zemí, věnuje F. Všetička i několik dalších fejetonů: Poutníkem Orien -
tem na zval kroměřížského rodáka Ja na Ry p ku, který ve spolupráci s významnými
básníky (V. Ne z va lem, V. Ho la nem, J. Se i fe r tem, S. Ka d le cem) a jinými překladateli
(např. s P. Ei s ne rem) přeložil do češtiny díla orientálních autorů, mj. perského
básníka a fi lo zo fa Nizamího. Spíše okrajově je v to m to fe je to nu připomenut také ge o -
log Fer di nand Stolička, který se zúčastnil několika průzkumných ex pe dic do Himalájí 
(a při jedné z nich za hy nul). 

De mlo vi a je ho vzta hu s Pa v lou Ky ti co vou věnuje Všetička zamyšlení Mým
Šternberkem jest ona: soustředí se z velké části na text ko re spon den ce těchto dvou
lidí, jíž přisuzuje „sakrálně mystický ráz”, působivě líčí De mlo vy doj my z prvního
setkání s to u to ženou. Až v závěru se dozvídáme, že Deml vlastně roz bil manželství
Kytlicových.

O úzkém spojení K. J. Beneše se „západomoravskými Žerůtkami” vypráví již
zmíněný fe je ton Kouzelný dům (na zvaný pod le Benešova románu a známého stej-
nojmenného fi l mu). Všetička připomíná, že ten to „kouzelný dům” navštívili i další
umělci spjatí např. s nedalekým Kunštátskem – K. Bochořák a F. Ha las. Zajímavý je
Všetičkův po hled na dílo Člověka pro je den život – Ja na Dro z da. Vy so ko hodnotí
Dro z do vo zobrazení živo ta in te li gen ce na venkově a na malém městě, ačkoliv je vní-
má ja ko ve l mi pe si mi stické. Hodně společného můžeme najít ve Všetičkově hod no-
cení J. Dro z dy a M. Ja h na: oba působili řadu let ja ko učitelé, oba se ve svých ro-
mánech soustředili z velké části na ven kovskou a maloměstskou in te li gen ci a její úděl
líčí většinou ja ko ne příliš šťastný. Fe je ton o dalším učiteli, Mi ro s la vu Hanušovi, na -
zval Všetička Menšinová škola: tou by la česká škola v Horní Olešné, ve ve s ni ci, v níž
většinovou školu měli Němci. V Hanušových dílech se odrážejí česko-německé vzta -
hy (především v románu Já – spra ve d l nost), Všetička však neupřesňuje, zda Hanuš
vidí soužití Čechů a Němců ja ko konfliktní.

S učitelskou profesí je spjat osud dalších osobností z Všetičkových fejetonů –
těch, které zaujímají důležité místo v hi sto rii české li te ra tu ry (Oto kar Březina, Fran-
tišek Neužil), i těch, jež se z dnešního po hle du nacházejí již spíše na pe ri fe rii zájmu
literárních vědců. Takovým je např. Čeněk Kramoliš, rodák z Rožno va pod
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Radhoštěm, který byl celý život spjat s valašským re gio nem a je ho oby va te li. V době
aktivní literární činnosti byl ten to spi so va tel zejména me zi li d mi ze Slovácka ve l mi
oblíben: Všetička to dokládá i do pi sy od čtenářů, které Kramoliš obdržel ke svým
sedmdesátinám. Hod no ty Kramolišova díla vidí zejména v tom, že ja ko málokdo
dokázal zo bra zit každodenní život valašských venkovanů, a to ne jen ve své
současnosti, ale také na pozadí historických událostí. I ty – pod le F. Všetičky – znal
právě Kramoliš ja ko málokdo. O Oto ka ru Březinovi je fe je ton Říše ci tu je královská,
Všetička v něm však mno hem větší po zo r nost než k samotnému básníkovi obrací k je -
ho přítelkyni Emi lii Lakomé: zamýšlí se nad jejím hlubokým citovým vzta hem
k Březinovi a ana ly zu je jej prostřednictvím textů soukromé ko re spon den ce těchto
dvou lidí a na základě textů roz prav o literárních dílech. Pozoruhodné je Všetičkovo
srovnání je jich přístupů k literatuře: analytických po stupů O. Březiny a spíše citově
a dojmově pod loženého hodnocení Emi lie Lakomé, promyšlených formulací
O. Březiny a spontánního vyjadřování je ho přítelkyně. Z těchto Všetičkových hod no-
cení by vy p ly nu lo, že Emi lii La ko mou hodnotí spíše ja ko povrchní. V závěru fe je to nu 
se však dozvídáme, že by la literárně nadaná, její dílo má však především pod obu
epistolární ne bo vzpomínkovou. 

Na případu hi sto ri ka B. Čelovského Všetička uka zu je, že prosazování vlastního
po hle du nemusí vždy vést k pozitivním výsledkům: pod le něj je problematický pře-
devším po stoj Čelovského k historickým událostem souvisejícím s Mni cho vem,
vztah k Německu i hodnocení poválečného vývoje v Československu, a to do kon ce
i při in ter pre ta ci poznatků získaných z archivních materiálů. Po sto je Čelovského
odráží je ho memoárová pró za příznačně nazvaná Šel jsem svou ce stou.

Stra nou Všetičkova zájmu nezůstávají ani oso b no sti, u nichž umělecká tvor ba ne -
by la prvořadá – mj. lékaři a vědci. Fe je ton Hoře duše lékařovy pro zra zu je Všetičkův
ob div k člověku, který dokázal sklo u bit povolání lékaře s tvor bou básnickou a pro za -
ic kou: k Fer di nan du Karafiátovi, rodákovi z Horního Štěpánova na Prostějovsku
a později působícího v Ko ni ci. Přístupy Fer di nan da Karafiáta k umělecké sty li za ci
srovnává Všetička s po stu py J. De mla: také Karafiát využíval fo r my uměleckého
deníku. Pozoruhodné je, že Karafiátovy literární deníky Všetička hodnotí výše než
deníky De mlo vy. Zajímavé je také Všetičkovo vnímání přínosu ko re spon den ce
F. Karafiáta a Ja ro s la va Vrchlického pro oba spi so va te le: ne jen pro Karafiáta by la
cenná in spi ra ce Vrchlickým, ale též pro Vrchlického zna me na ly je jich kon ta kty
povzbuzení v těžkém období živo ta.

Kontaktům s J. Vrchlickým připisuje Všetička velký význam i u dalších osob-
ností, např. u au to ra Andělské sonáty – pro za ika Jo se fa Me r ha u ta, který velkému
českému básnikovi de di ko val právě ten to svůj nejvýznamnější román (Všetička ci tu je 
několik vět z fe je to nu, který Me r ha ut na psal při příležito sti 50. na roze nin Vrchlic-
kého).

Přírodopisec feje to ni stou – tak na zval Všetička Ja na Kořínka, rodáka z Op lo can
(hned v úvodu sta ti je připomenuto, že česká li te ra tu ra zná ještě dva další au to ry to ho -

to jména), au to ra Přírodopisných fejetonů inspirovaných po by tem na univerzitě ve
francouzském Mon t pel lie re, ne jen přírodou, ale i pro fe so ry, kteří v Ja nu Kořínkovi
za ne cha li hluboký do jem. 

Několik statí je věnováno umělcům cizího původu pobývajícím nějaký čas na
významných místech Mo ra vy a Sle z ska: Paní ze Zdi s la vic – Ma rii von Eb ner Es chen -
bach, které se někteří obyvatelé Zdi s la vic sta li předlohou pro románové hrdi ny;
básníku Jo se p hu von Ei chen dorf fo vi, který strávil určitou do bu na zámku v Sedl-
nicích: Všetička se soustředil především na atri bu ty u Sedlnického zámku, které to ho -
to básníka připomínají: na so chu, „pu ty ku” (v žar go nu myslivců označovanou ja ko
„bu tyk”). 

Pozoruhodný je Všetičkův fe je ton o Ro be r tu Mu si lo vi, zejména o je ho kni ze
Zma t ky ne jen Törlessovy. Všetička se soustředí téměř výhradně na vyznění to ho to
Mu si lo va románu ja ko na zvláštní, do té do by nezvyklý po hled na mládí v ob ra ze
otřesných zkušenosti studentů vojenské školy (ka de t ky) v Hranicích na Moravě.
Všetička do kon ce nachází pa ra le lu me zi jedním z hrdinů románu a J. M. Ri l kem
(zřejmě na základě to ho, že i on prošel stu diem na to m to ty pu školy). Neopomíjí
poněkud složitější vysvětlení původu Ro be r ta Mu si la, který vlastně pocházel z mo-
ravské ro di ny z Vyškovska, ale téměř celý život prožil v německém prostředí v Ra -
kou sku a později ve Švýcarsku. Ro be r ta Mu si la Všetička po važuje za za kla da te le
německého ex pre sivi s mu. Neo po mi nul menší srovnání Ro be r ta Mu si la s moravským
jme no v cem Alo i sem Mu si lem.

František Všetička se již několikrát ukázal ja ko velký zna lec současné polské li te -
ra tu ry, především po ezie. Není pro to překvapující, že polským básníkům věnoval
několik fejetonů: je den z nich, nazvaný Ce sta mnou, za chy til hned tři: Władysława
Młyn ka, Ja nusze Wó j ci ka a Ja na Py sz ka. Všetička ob sah fe je to nu po sta vil přede-
vším na rozpravě o významu po ezie, v níž Młynek ob ha jo val po ezii psa nou nářečím –
Všetička v této sou vi s lo sti uka zu je změnu svého vlastního po sto je k této otázce, když
právě Młynkova po ezie jej přivedla k přehodnocení původně spíše odmítavého sta no -
vi ska: to však zřejmě nevyplývalo z negativního vzta hu k nářečí, ale spíše ze zku-
šenosti, že nářeční po ezie se nesetkává s velkým zájmem čtenářů. Ja nu Py sz ko vi pak
věnuje Všetička fe je ton Básník zpod Kozubové, v němž uka zu je vli vy formující cha -
ra kter Py sz ko vy po ezie – Be sky dy a okolí a životní po sto je. Zna lost ruské li te ra tu ry
pro zra zu je Všetička mj. ve fe je to nu Také červený pru nus, věnovaném především
vynikajícímu překladateli Jo se fu Sedlákovi, který do kon ce 80. let ne mohl svo je
překlady (mj. i vynikající překlad románu V. J. Brju so va) pu b li ko vat pod vlastním
jménem – Všetička po pi su je vlastní příhodu, v níž se vlastně náhodou dozvěděl od
samotného Sedláka, kdo je skutečným au to rem řady překladů zveřejněných pod
jmény jiných osob. Všetička však neopomíjí ani pozdější básnickou tvor bu Jo se fa
Sedláka.

Několik ka pi tol kni hy Mo ra va a Sle z sko literární je věnováno slovenským básní-
kům a vědcům, kteří na některých místech na Moravě a ve Sle z sku za ne cha li výraz-
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nou sto pu. Na Rusavě pod Hostýnem až do své smrti působil evangelický farář z My -
ja vy Da niel Slo bo da – ač se pod le Všetičkových slov celý život cítil být Sy nem Ta try,
jak je nazván i fe je ton je mu věnovaný, zůstal celý život na Rusavě. Je další ve l mi
všestrannou osobností: spo jil činnost ka za tel skou, básnickou a vědeckou – Všetička
zdůrazňuje, že nejvíce po zo r no sti věnoval Slo bo da práci botanické, o čemž svědčí je -
ho dílo Rostlinictví, vydané ro ku 1852 Maticí mo ra v skou a prozrazující ob div k hor-
ské květeně východní Mo ra vy. Díky Slo bo do vi a dalšímu významnému Slovákovi
Mi lo s la vu Ur ba no vi, po němž je pojmenována i Studánka na Rusavě (Všetička tak na -
zval i svůj fe je ton o to m to au to ro vi) se sta la Ru sa va v 19. století na několik let
významným kulturním místem.

Název Pro past věčně krásná není pro fe je ton o Jiřím Ma he no vi zvo len náhodně,
a zřejmě ani po uze pod le názvu je ho stejnojmenné hry, ale vychází i z životního po -
sto je to ho to umělce: název Pro past věčně krásná ja ko by byl sym bo lem pro osud Ma -
he na i samotné hry: při prvním uvedení téměř pro padla jak u kri ti ky, tak u pu b li ka,
Všetička však je to ho názoru, že příčinou ne byla kva li ta to ho to díla, ale spíše
nekvalitní divadelní provedení. V závěru fe je to nu se název hry ob je vu je ja ko me ta fo -
ra dobrovolného ukončení Ma he no va živo ta.

Připomenout jsme mo hli po uze některé z fejetonů kni hy Mo ra va a Sle z sko li te-
rární. Záměrně jsme se někdy zaměřili i na ty, které jsou věnovány tvůrcům možná
méně známým. Domníváme se to tiž, že v tom lze vidět přínos Všetičkovi kni hy:
pouta vou fo r mou se z na mu je čtenáře s oso b no st mi pozapomenutými ne bo, jak on sám
kon sta tu je, nedoceněnými. Obdivuhodná je ne jen detailní Všetičkova zna lost díla
i živo ta těchto různých autorů, ale též historických souvislostí a konkrétních míst: je -
jich zobrazení v kni ze pro zra zu je hluboký vztah spojený s vědomím příslušnosti
k daným regionům.

Iva na Kolářová, Br no

Aktuálně k češtině jako cizímu jazyku. Sborník Aso cia ce učitelů
češtiny jako cizího jazyka, Akro po lis, Praha 2011, 132 s., 

ISBN 978–80–87481–25–7.

V pořadí pátý „Sborník Aso cia ce učitelů češtiny ja ko cizího ja zy ka” ob sa hu je
třináct příspěvků, které zazněly na pravidelných čtvrtletních setkáních vyučujících
češtiny ja ko cizího ja zy ka v průběhu ro ku 2009–2010. Au to ry příspěvků jsou
vyučující z univerzitního prostředí i vyučující z jazykových škol. Sborník je vydáván
s pod po rou mini ste r st va školství, mládeže a tělovýchovy, je součástí pro je ktu

„Metodické semináře a wor ks ho py pro učitele češtiny ja ko cizího ja zy ka ja ko
prostředek in te gra ce cizinců na území České re pu b li ky”.

Sborník re fle ktu je současné dění v obo ru, přináší nové po hle dy na aktuální
témata. Za klíčové můžeme označit zejména příspěvky z te o rie me to di ky výuky
češtiny ja ko cizího ja zy ka. Dále zde jsou zařazeny příspěvky věnující se metodám
užívaným ve výuce češtiny ja ko cizího ja zy ka, příspěvky zaměřené na představení
nových výukových materiálů a jazykových příruček, věnované hodnocení výukových 
materiálů z po hle du vyučujících. Součástí sborníku jsou i mezioborově zaměřené
články (psy cho ling visti ka, autorské právo).

Jedním ze zásadních příspěvků sborníků je pod le mého názoru příspěvek
D .  H á n k o v é  (Gra ma ti ka ja ko pro ces), v němž au to rka představuje anglosaské
pojetí pre zen ta ce gra ma ti ky a i v rámci nepříbuzných jazykových sku pin nachází
společné ry sy me to di ky výuky obou jazyků. Pod po ru je tak ne jen myšlenku ekle kti ci -
s mu me to do lo gie výuky cizích jazyků, ale i kon cept meta di da kti ky cizích jazyků.
Zejména pasáže o pojetí ply nu lo sti a přesnosti pro je vu z gramatického hle di ska jsou
rozpracovávány současnými di da kti ky cizích jazyků a jsou také do ložené praxí.

Příspěvek P.  H e  r  c i  k a  (E- le a r ning ja ko fo r ma distančního vzdělávání) do ka -
zu je, že obor čeština pro ci zin ce za hrnu je moderní světové didaktické tren dy. Au tor
pro ka zu je hluboké teoretické i praktické zna lo sti pro ble ma ti ky. Díky to mu sro zumi -
tel nou fo r mou vysvětluje pozitivní i problematické stránky e- lea r nin gu z nejrůzněj-
ších aspektů. Šíří znalostí potřebnou ke zpracování tématu do ka zu je i více než tří-
stranný se z nam použité li te ra tu ry a roz sah příspěvků (19 stran); by lo by bývalo vhod-
nější ho rozdělit na více částí.

Druhý příspěvek D.  H á n k o v é  (Opra vit, či neo pra vit? K práci s chy bou v úst-
ním pro je vu studentů češtiny ja ko cizího ja zy ka) zprostředkovává anglosaské pojetí
de fi ni ce chy by. Příspěvek je více než aktuální, ne boť přístup k chybě se dostává do
cen tra po zo r no sti češtiny ja ko cizího ja zy ka: na Technické univerzitě v Li be r ci pro-
bíhá v současnosti sběr materiálu pro ko r pus psaných a mluvených projevů žáků-ci-
zinců, který má po sloužit právě k analýze chyb. Upozorněme opět na výbornou teo re -
tic kou část, praktická část přináší konkrétní metodický po stup pro práci s chy bou
a po le mi ku s M. Hrdličkou.

 M.  K e s t ř á n k o v á  (Me to da jevištního tva ru) svou pro pra cova nou a osvěd-
čenou me to di ku prokládá postřehy z pra xe, upozorňuje na psycholingvistické aspe kty 
dané me to dy, po tvrzu je vhod nost přístupu k chybě popisovaného D. Hánkovou.

J.  Š i n d e l á ř o v á  (Sociokulturní ko m pe ten ce pro pracovníky škol a školských
zařízení) přichází s představením stejnojmenného pro je ktu vznikajícího na Pe da go-
gické fakultě Uni ve rzi ty J. E. Purkyně v Ústí nad La bem. Plánované výstupy pro je ktu
znějí ve l mi slibně a snad se díky nim v českých podmínkách podaří pro pra co vat to lik
potřebnou a zatím málo zpra co va nou ob last výuky češtiny ja ko cizího ja zy ka (do sud
jen Hrdlička, Bischofová; Cvejnová, popř. Hádková).
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Nový didaktický materiál představují příspěvky Mo ni ky  Č e k a l o v é  (Lin gu a -
film Czech – Čeština pro ci zin ce na DVD) a  N e l  l y  D a v  l e t  s  h i  n o v é  (Výuka
odborné češtiny pro ru sky mluvící stu den ty). M. Čekalová pre zen tu je interaktivní
didaktický materiál pro úroveň A2 pod le společného evropského re ferenčního
rámce1, který v češtině pro ci zin ce chyběl. Součástí příspěvku M. Čekalové jsou také
podnětné metodické ra dy a přepis wor ks ho pu k práci s videonahrávkou, který au to rka
v rámci „Sborník Aso cia ce učitelů češtiny ja ko cizího ja zy ka” ve d la.

N.  D a v l e t s h i n o v á  pre zen tu je no vou učebnici češtiny pro specifické účely,
vy da nou v ro ce 2004 pod názvem Čeština pro obchodní ko mu ni ka ci v Moskvě.
Signifikantní pro učebnici je sna ha autorů o zachování maximální míry au ten ti ci ty
mluvené i psané pod oby ja zy ka, promyšlená práce s překladovou me to dou, možno sti
vyplývající ze srovnávacího aspe ktu češtiny a ruštiny. Zajímavostí z hle di ska tradiční
kla si fi ka ce funkčních stylů v češtině je, že au to rka řadí te x ty do funkčního sty lu
ekonomického.

Příspěvek L.  K o l á č k o v é  (Hle di ska, pod le nichž učitelé ČCJ vybírají učeb-
nice) zaměřený na výsledky dotazníkového šetření po tvrzu je tradiční přístup českých
vyučujících k výběru učebnice (au tor, do stu p nost, procvičování všech dovedností
atd.). Za zajímavé však po važují zjištění, že čeští učitelé preferují učebnice, u nichž
mo hou využívat zprostředkovací ja zyk.

Se třetí příručkou se z na mu je příspěvek V.  C v r č k a  (Mlu v ni ce současné češtiny 
a výuka češtiny ja ko cizího ja zy ka) věnovaný představení prvního dílu Mlu v ni ce
současné češtiny. Ja ko zásadní se vzhle dem k výuce češtiny ja ko cizího ja zy ka jeví
po stoj autorského ko le kti vu Mlu v ni ce současné češtiny, který odmítá současný kon -
cept spi so v no sti a přichází s no vou definicí jazykového stan dar du. Avšak právě
exaktní vymezení spi so v no sti a jazykové no r my je pro stu dium jakéhokoliv cizího ja -
zy ka zásadní. Po kud ci zi nec není seznamován s no r mou, nemůže od ha lit od chy l ku,
chybí mu systematický po hled na ja zyk. Ci zi nec mluvící česky běžně mluveným ja -
zy kem navíc nenaplňuje očekávání českého mluvčího o pre stižním postavení
a užívání spisovné češtiny, a právě z to ho to důvodu cizojazyčný mluvčí nemusí být
komunikačně úspěšný, jak již by lo v češtině ja ko cizím ja zy ce opakovaně prokázáno.

Autoři Mlu v ni ce současné češtiny dále vidí propojení s výukou češtiny ja ko
cizího ja zy ka v tzv. determinátorech. Z pra xe však vyplývá, že právě správné
používání členů je je den ze zásadních problémů stu dia angličtiny ja ko cizího ja zy ka,
nehledě na fakt, že většina studentů (a i někteří vyučující) češtiny pro ci zin ce umějí
an gli c ky „komunikační”, popř. je jich mateřským/východiskovým ja zy kem je ja zyk
jiný než angličtina, a trans fer do češtiny by byl te dy spíše záporný.

Lze kon sta to vat, že sborník je pro od bo r nou i stu den t skou veřejnost na
univerzitách i mi mo ně publikací značně aktuální a přínosnou zejména s ohle dem na

zastoupení pečlivě vybraného reprezentativního odborného materiálu. Svým te ma-
tickým rozpětím podává sborník přehled o aktuálním vývoji češtiny ja ko cizího
jazyka.

Ji t ka Lukášová, Plzeň

1 Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme
a jak v jazycích hodnotíme. 1. vyd., Uni ve rzi ta Palackého v Olomouci, Olomouc 2002.
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K R O N I K A

Jubileusz Profesor Dobravy Moldanovej

Do bra va Moldanová.
Do bra va. Do bra.
Do bra va to imię zna ne w świe cie słowia ń skim od cza sów naj daw nie j szych. Imię

szcze gó l ne dla bli sko za przy jaź nio nych państw Czech i Pol ski. Imię, któ re w cza sach
kon sty tuo wa nia się pa ń stwo wo ści pol skiej miało wie l kie zna cze nie. Cze ska księ ż ni -
czka Do bra va, po ślu bio na Mie sz ko wi I, w oce nie ów cze s ne go świa ta przy niosła do
Pol ski do bro na wie lu płasz czy z nach: w wy mia rze po li ty cz nym, chrze ści ja ń skim,
społecz nym – dzię ki niej młode pa ń stwo pol skie zro biło pie r wszy krok, by stać się
czę ścią ów cze s nej cy wi li za cji eu ro pe j skiej. W świa do mo ści Po la ków od śred nio wie -
cza do cza sów współcze s nych zo stał utrwa lo ny ob raz po sta ci z Czech, któ ra przy -
niosła do bro, była to Do bra va.

Do bra va. Do bra.
Pod stawą utwo rze nia imie nia Do bra va stał się przy mio t nik do bry (nie jak się my -

l nie sądzi, że: czes. dub; pol. Dąb) (por. Ma chek 1997, s. 122–123) – od no to wa ny
i jed no cze ś nie zro zu miały w całym świe cie słowia ń skim. Za sadą, według któ rej po -
wsta wały imio na, było naj czę ściej za sto so wa nie rdze nia przy mio t ni ka oz na czające go 
na zwy cech. Naj czę ściej w ce lu utwo rze nia na zwy ro dza ju że ń skie go było wów czas
do da wa nie do rdze nia su fi ksu –ava. Tym spo so bem po wstały imio na że ń skie od przy -
mio t ni ków: svatý – Sva ta va; tichý – Ti cha va; ľubý (= nczes. libý, milý) – Lu ba va. Tak
też po wstało imię Do bra va – dobrý.

Do bra va. Do bra.
Do bra va Moldanová jest wie r na imie niu, któ rym ob da rzy li Ją Ro dzi ce. Jak mało

kto, ma Ona świa do mość (prze)zna cze nia imion – wy cho wała się bo wiem w ro dzi nie, 
gdzie tra dy cje sza cun ku do zna cze nia słów wypływały nie ty l ko z po sta wy cze skie go
pa trio ty z mu, ale ta k że z głębo kie go zro zu mie nia i roz wi nię tej świa do mo ści języ koz -
na w czej. Jej pie r wszym na uczy cie lem ję zy ka był bo wiem Jej Oj ciec – Jo sef Beneš,
bo he mi sta, ge r ma ni sta, spe cja li sta w ono ma sty ce. Wspó l nie z Oj cem Do bra va
Moldanová wy dała słow ni czek Naše příjmení (1984).

Jed nak za nim do te go doszło, Do bra va Moldanová roz po częła fi lo lo giczną pod -
róż edu ka cyjną. Będąc świa domą Córką słowia ń skiej ro dzi ny pod jęła stu dia na Wy -
dzia le Filo zo fi cz nym Uni wer sy te tu Ka ro la w Pra dze na kie run ku: fi lo lo gia cze ska,
pol ska i lite ratu rozna w stwo, któ re uko ń czyła z wy ró ż nie niem w ro ku 1959.  W tym
też ro ku ob jęła sta no wi sko ad iun kta w In sty tu cie Li te ra tu ry Cze skiej Cze chosłowa c -

kiej Aka de mii Na uk i pra co wała tam aż do ro ku 1991. Na stę p nie zo stała pra co w ni -
kiem na uko wym Ka te dry Bo he mi sty ki Uni wer sy te tu J. E. Pur ky nie go w Ústí nad
Łabą, na któ rym wykłada do dziś.

W ro ku 1969 Do bra va Moldanová uzy skała sto pień na uko wy do kto ra na pod sta -
wie pra cy Fráňa Šrámek: Tělo. Roz bor. W ro ku 1977 złożyła pra cę Božena Benešová,
którą mogła ob ro nić do pie ro w ro ku 1984 i tym sa mym zy skać god ność „kan dy da ta
na uk” (CSc.). Na stę p nie w 1991 ro ku złożyła mo no gra fię Česká pró za na přelomu
století, na pod sta wie któ rej uzy skała ha bi li ta cję. W ro ku 1993 zo stała mia no wa na pro -
fe so rem li te ra tu ry cze skiej w Ka te drze Bo he mi sty ki Uni wer sy te tu J. E. Pur ky nie go
w Ústí nad Łabą.

Do bra va. Do bra.
Do bra va Moldanová jest ty ta nem pra cy. Wy ni ki swo ich ba dań opu b li ko wała w

ki l ku mo no gra fiach, przy to cz my cho ciaż nie któ re z nich: Česká li te ra tu ra do by avan -
t gar dy (1918–1945) (2002), Naše příjmení. Slovník českých příjmení (wy da nie roz -
sze rzo ne, 2004), České příběhy. So u bor studií věnovaných venkovské, historické
a psy cho logické pró ze (2007).  Do bra va Moldanová zna na jest też z te go, że chę t nie
współpra cu je w ze spo le – po tra fi za in spi ro wać, wska zać mo ż li we roz wiąza nia
i wspie rać w dąże niu do ce lu. Ja ko wy nik prac ze społowych z udziałem Do bra vy Mo -
l da no wej mo ż na wska zać tak isto t ne opra co wa nia dla cze skiej li te ra tu ry, jak Slovník
českých spisovatelů (1964), Le xi kon české li te ra tu ry I (1985), Slovník českých
spisovatelů 1970–1981 (1985), Rozumět literatuře I. In ter pre ta ce základních děl
české li te ra tu ry (1986), Po eti ka české meziválečné li te ra tu ry. Proměny žánru (1987),
Slovník českých spisovatelů od ro ku 1945 I (1995), Základní po j my z te x to lo gie
(1999).

Ważne w do ro b ku Do bra vy Mo l da no wej są ta k że pra ce po wstałe w ra mach
współpra cy z mię dzy naro do wym śro do wi skiem na uko wym: A Hi sto ry of Cen tral Eu -
ro pe an Women’s Wri ting (Lon don 2001) – roz dział: Czech Wo men Wri ters from the
Na tio nal Re vi val to the Fin de Sie c le;  A Di c tio na ry of Ame ri can Fa mi ly Na mes vol.
1-3 (New York 2003) – roz dział: Czech Fa mi ly Na mes.

Pra ce te służą i służyć będą je sz cze wie le lat ade p tom bo he mi sty ki w po zna wa niu
me an drów cze skiej li te ra tu ry.

Do bra va. Do bra.
Do bra va Moldanová za wsze wie działa jak bar dzo ważną jest umie ję t ność od czy -

ty wa nia i in ter pre ta cji tren dów po ja wiających się w aktu a l nej twó r czo ści li te ra c kiej.
Na le ży Ona do gru py eks per tów umiejących wska zać i od czy tać te tren dy, z któ rych
po wstały do mi nan ty li te ra tu ry cze skiej świadczące o jej wyjątko wo ści na tle in nych
li te ra tur. Swo i mi spo strze że nia mi Do bra va Moldanová dzie liła się na łamach cza so -
pism, z któ ry mi współpra co wała: „Květen”, „Česká li te ra tu ra”, „Host do do mu”,
„Pla men”, „Tvář”, „Sešity pro mla dou li te ra tu ru”, „Sešity pro li te ra tu ru a di sku si”,
„Host”, „Literární měsičník”. Dała się wów czas po znać nie ty l ko ja ko wy tra w ny ba -
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dacz hi sto rii li te ra tu ry, ale ta k że ja ko wy bi t ny kry tyk li te ra cki – „nejbrilantnější
kritička své ge ne ra ce” (cyt. za: Debická 2001, s. 177).

Jej po trze ba „by cia na bieżąco” z li te ra turą była ta k że rea li zo wa na po przez sy ste -
maty cz ne pra ce re da kcy j ne cza so pism: „Česká li te ra tu ra”, „Sešity pro mla dou li te ra -
tu ru”, „Sešity pro li te ra tu ru a di sku si”, „Bo he mi sty ka”.

Do bra va. Do bra.
Do bra va Moldanová jest zna na ja ko do bra orga ni za tor ka wie lu przed się w zięć na -

uko wych. Od ro ku 1994 wspó l nie z prof. Ma rią Čechovą or ga ni zu je na Uni wer sy te cie 
J. E. Purkyněgo lingwi styczno -litera c kie kon fe ren cje na uko we, któ re mają już w
świe cie bohe mi sty cz nym swoją re no mę. Co dwa la ta bo he mi ści cze s cy i za gra ni cz ni
spo ty kają się w Ústí nad Łabą, aby dys ku to wać o ję zy ku i li te ra tu rze, wy mie niać się
do świa dcze nia mi, zna leźć in spi ra cję do da l szych ba dań. Wszy stko to jest mo ż li we
dzię ki do sko nałym orga ni za tor kom, prof. prof.  Mo l da no vej i Cze cho vej, któ re dbają
o ży cz liwą at mo s fe rę i stra wę nie ty l ko dla du cha.

Do bra va Moldanová zo stała pie r wszym w hi sto rii uste c kie go uni wer sy te tu dzie -
ka nem wy działu; ponad to jest człon ki nią Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy, Pen Clu bu, Sto wa -
rzy sze nia Fran za Ka f ki, Lite ra c kie go To wa rzy stwa Na uko we go.

Do bra va. Do bra.
Do ko na nia Do bra vy Mo l da no wej dla roz wo ju bo he mi sty ki są nie do prze ce nie -

nia. Jed nak to, co jest naj isto tnie j sze to to, że Ju bi la t ka jest Wspa niałym Człowie -
kiem. To nie ty l ko pro fe sor ka, re da ktor ka, kry tyk li te ra cki, au to rka wie lu prac, ale
prze de wszy stkim ma t ka, żo na, przy ja ciółka i Na uczy ciel. Na uczy ciel przez wie l kie
„N”. 

Na uczy ciel, któ ry uczy da wa nym przykładem; Na uczy ciel, któ ry nie li czy się
z cza sem, po nie waż dla Na uczy cie la z pasją wa ż ne jest je go dzieło; Na uczy ciel, któ ry
wysłucha i za in spi ru je do da l szych prze my śleń – sa mo dzie l nych prze my śleń;
Nauczy ciel, któ ry służy lu dziom; Na uczy ciel, któ ry ma sze ro kie spo j rze nie kon -
tekstowe.

Do bra va Moldanová stu dio wała li te ra tu rę polską i już od ta m tych cza sów da rzyła
pol skich bo he mi stów wielką sym pa tią. Jest dla wie lu wielką in spi racją. Mie czysław
Ba lo wski na łamach na sze go pi s ma (Ba lo wski 2006, s. 157–158) na pi sał o tym, jak
podjął się ba dań po rów na w czych nad twó r czo ścią J. Or te na i K. K. Ba czy ń skie go,
zain spi ro wa ny spo strze że nia mi Do bra vy Mo l da no vej. Pisząca te słowa, zain spi ro wa -
na ar ty kułem Do bra vy Mo l da no wej o A. Jirásku i H. Sien kie wi czu (por. Moldanová
2002), pod jęła ba da nia nad twó r czo ścią obu pi sa rzy, któ re za owo co wały monografią
Konce ptua li za cja nazw barw w »Krzy ża kach« Hen ry ka Sien kie wi cza i »Pro ti všem«
Alo j ze go Jiráska (Ostra va 2006). Te pra ce to ta k że efekt sty cz no ści z na uko wy mi spo -
strze że nia mi Do bra vy Mo l da no wej.

Pra ca Na uczy cie la bo wiem prze cho dzi i trwa w ko le j nych ge ne ra cjach.
Do bra va. Do bra.

Ponad ty siąc lat te mu przy była do Pol ski księ ż ni czka Do bra va. Przy niosła ze sobą 
do bro. I tak już zo stało.

Sza no w nej Pa ni Pro fe sor Do bra wie Mo l da no wej w ro ku Jej Ju bi le u szu ży czy my
wszy stkie go, co naj le p sze. Wie lu lat w zdro wiu i ra do ści, mnó stwa ene r gii, sa ty s fa -
kcji w ka ż dym aspe kcie ży cia. 

Dzię ku je my za wie dzę, którą Pa ni Pro fe sor prze ka zała, ale bę dzie my nie zmie r nie 
wdzię cz ni za na stę p ne in spi ra cje. Jest nam Pa ni po trze b na, Pa ni Pro fe sor!

An na Zu ra, Wrocław
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