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REDAKCJA BOHEMISTYKI

z żalem informuje, że w piątek
28 grudnia 2012 r. zmarła

PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.

Odeszła wybitna praska Bohemistka.

PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. studiowała filologię angielską i filologię
rosyjską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Tam też
w 1986 roku broniła swój doktorat pt. Čas v textu, a następnie w roku 2002
habilitowała się (DrSc.) na podstawie rozprawy Reklama v češtině, čeština
v reklamě. 

Od 1973 roku pracowała jako redaktorka w wydawnictwie Svodoba, a od
roku 1978 w Zakładzie Języków Obcych, a następnie w Zakładzie Lingwistyki
Porównawczej Instytutu Języka Czeskiego Czechosłowackiej Akademii Nauk, 
od 1993 r. Akademii Nauk Republiki Czeskiej, w której utworzono Zakład
Stylistyki i Lingwistyki Tekstu.

PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. pełniła wie le odpo wie dzia l nych fun kcji
w to wa rzy stwach i or ga ni za cjach języ koz na w czych. W la tach 1992–2011 była
kie ro w ni kiem Zakładu Sty li sty ki i Lin g wi sty ki Te kstu. Od 2000 ro ku pełniła
fun kcję prze wod niczącej Cze skie go To wa rzy stwa Języ koz naw cze go (Ja zy ko-
vědné sdružení ČR), a w la tach 2005–2009 była człon kiem Zarządu In ter- na -
tio nal As so cia tion for Dia lo gue Ana ly sis. W la tach 1998–2003 zo stała mia- no -
wa na przed sta wicie lem Repu b li ki Cze skiej w Stałym Mię dzy naro do wym
Ko mi te cie Lin g wi stów (Stálý mezinárodní komitét lingvistů).

Prze d mio tem jej na uko we go ba da nia były współcze s ny ję zyk cze ski i sty-
listyka ofi cja l nych te kstów mówio nych i pi sa nych, a ta k że lin g wi sty ka te kstu
i te o ria dyskursu. 

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA
FILOZOFICKÉ FAKULTY 

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

s hlubokým zármutkem oznamujeme smutnou zprávu,
že nás 12. ledna 2013 navždy opustila

Doc. PhDr. Naděžda Bayerová, CSc.

Odešla přední česká lingvistka,
naší dlouholetá kolegyně.

Doc. PhDr. Naděžda Bayerová, CSc se na ro di la 5. září 1934 v Pustějově
v okre se Nový Jičín. Po gymnaziálních studiích v Novém Jičíně vy stu do va la
bo he mi sti ku a ru si sti ku na Filozofické fakultě Uni ve rzi ty Palackého v Olo-
mo u ci. Svou peda gogi c kou a vědeckou dráhu začala v r. 1960 na Pe da go gic-
kém in sti tu tu v Ostravě a svému pracovišti zůstala věrná po ce lou do bu, i když
se je ho název proměňoval spo lu se změnami postavení vysokoškolské in sti tu ce 
na sa mo sta t nou Peda gogi c kou fa ku l tu v Ostravě a později na Filo zofi c kou fa -
ku l tu Ostravské uni ve rzi ty. Ge ne ra ce studentů si ji připomínají ja ko vy ni ka-
jící pe da gožku, jejímž hlavním výukovým obo rem by la zejména historická
mlu v ni ce češtiny. Vnímali ji ja ko pe da gožku náročnou, ale spra ved li vou, se
smy s lem pro pořádek i pro hu mor; ja ko pe da gožku, která uměla představit ten -
to poněkud od tažitý předmět současným studentům především pro to, že ho
přednášela s láskou a s ohromným odborným zázemím.

Se jménem doc. Bayerové je v rámci celé československé a české lingvisti-
ky spojen rozvoj oboru onomastika. Výzkum vlastních jmen na naší katedře
prakticky založila a její následovníci v něm zde pokračují dodnes. K tomuto
oboru přitáhla i celou řadu posluchačů, o čemž svědčí mnoho diplomových
a později i bakalářských prací, které vedla.



Diana SVOBODOVÁ

Ostrava

Psané podoby přejatých slov1

Klíčová slova: Český jazyk, stilistika, výpůjčky, grafické přizpůsobení
Keywords: Czech language, stilistic, borrowings, graphic adaptation

Abs tract

Článek se zaměřuje na pro ble ma ti ku grafického přizpůsobení nových zahranič-
ních výpůjček (zejména anglicismů) a jejich různých forem používaných v součas-
ném českém jazyce. Autorka se zaměřuje na několik vybraných typů lexémů a jejich
hodnocení ze strany mladých lidí ve věku 12 až 18 let a poukazuje na jejich jazykovou
přizpůsobivost (standardní nebo nestandardní, sémanticky upravené, sty li sti c ky
symptomatická atd.).

The article focuses on the problem of graphic ad ap ta tion of new foreign loan-
words (namely an gli cisms) and their varied forms used in the con tem po ra ry Czech
language. The author con cen tra tes on several selected types of lexemes with the help
of their eva lu a tion by the youth aged 12 to 18 years, and comments on the lin gu i stic
character of their forms (standard or sub stan dard, se man ti cal ly modified, sty li sti cal ly
sym pto ma tic etc.). 

Je známou skutečností, že se v současné češtině setkáváme s vel-
kým množstvím slov cizího původu, přejatých v různých obdobích
vývoje našeho ja zy ka. Po kud jde o přejímky tzv. nové, jež se ob je vi ly
ne bo začaly být frekventovaněji užívány přibližně v průběhu po sled-
ních dvou desetiletí, je třeba si uvědomit, že ve d le samotného přejí-
mání nových jazykových prostředků se dnes může ja ko problematické 
je vit také je jich užívání, a to ve všech aspe ktech. Jedná se především

o uplatňování adaptačních mechanizmů jak po stránce formální (tj.
počešťování grafické, morfologicko-morfematické apod.), tak ve
smy s lu ustalování, či na opak případných změn sémantického spe ktra
přejímek.

Zaměříme-li se na ad ap ta ci grafické stránky slov cizího původu,
jedná se u nově přejatých výrazů o pro ces ve l mi progresivní. Je ho
průběh je ob vy kle takový, že slo vo je přejato ne j pr ve s původním pra -
vo pi sem, pak pro jde eta pou du b le ty a na ko nec se plně počeští.
Můžeme si povšimnout, že u mnohých zce la nových přejímek probíhá 
ad ap ta ce ry chle ji, než to mu by lo v dřívějších le tech, a to zejména ve
vybraných ob la stech, ji miž jsou např. některé slan gy, sféra běžné ko -
mu ni ka ce (máme-li na my s li primárně psané te x ty, byť s některými
prvky mlu ve no sti, pak především ko mu ni ka ce zprostředkované elek-
tro ni c kou ce stou) apod. Aktuálně se tak mnohá slo va objevují ve
větším počtu grafických pod ob, např. bu si nes s man – by z ny s man – by -
z ny s men, co ach – kouč, de aler – dýler, han di cap – hen di kep, scan ner
– ske ner, te am – tým apod. Záměrně se v našem pojetí vyhý- báme
označení počeštěných va riant ja ko „pravopisných”, ne boť jak je
zřejmé i z některých uvedených příkladů, nemusí se jed nat vždy o po-
do by, jež by by ly za chy ce ny v základních pravopisných kodifikačních 
příručkách. Hodnocení jednotlivých členů takovýchto dvo jic či tro jic
výrazů bývá individuální, např. původní pod oby ma na ger, me e ting
ne bo di sp lay bu de me chápat ja ko bezpříznakové dnes již spíše v psa-
ném vyjadřování odborného cha ra kte ru, zatímco v ostatních ty pech
komunikátů se setkáváme s je jich počeštěnými formami ma nažer,
mítink ne bo di sp lej. Na opak pod oby ty pu mju zik/mjúzik, spešl ne bo
gejm vnímáme ve srovnání s původními mu sic, spe cial a ga me ja ko
vhodné po uze pro neformální ko mu ni ka ci (např. na in ter ne tu), ale mi -
mo ni ja ko silně příznakové, nezvyklé (a pro někoho možná i ne-
srozumitelné). Zmíněná „ne z vy klost” je u nich způsobena přede-
vším výraznou odlišností psané a vyslovované pod oby, což samozřej-
mě platí také pro ce lou řadu fo rem ty pu bandží džam pink, týnejdžr/tí-
nejdžr ne bo čírlídrs (tj. bun gee ju m ping, te e na ger a chee r le a ders),
které se si ce již dnes uzuálně v neformálních komunikátech vyskytují,
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1 Tento příspěvek byl vytvořen v rámci grantového projektu GAČR 405/09/0113 
Fenomén spi so v no sti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspek-
tiva a vize.



ovšem pro většinu uživatelů ja zy ka jsou pro běžné užívání jen stěží
představitelné – i když není vyloučeno, že se v bu do u c nu bu dou ob je -
vo vat frekventovaněji. Z to ho to hle di ska se dnes ja ko do jisté míry
kompromisní, a te dy snad přijatelné jeví i pod oby, jež lze označit ja ko
hybridní, např. ka r tridž/kártridž (angl. ca r tri d ge) ne bo klíring (angl.
cle a ring), u nichž si ce není při grafické ad ap ta ci pod le počeš- těné
výslovnosti respektována koncová asi mi la ce znělosti, ale jsou
originální podobě „bližší” než plně počeštěné va rian ty kártrič ne bo
klírink (a zde je třeba pod ot k no ut, že fo r ma klíring by la již ko di fi ko-
vána). Grafická ad ap ta ce představuje do jisté míry přirozený vývoj,
který je závislý na mno ha oko l no stech jazykových i mimojazykových
a často je ve l mi dynamický. Je na pro sto pochopitelné, že je ho za-
chycení kodifikací je v současné době spíše jen výjimečné – ze stra ny
lingvistů je ve l mi obtížné jej jak ko li ovlivňovat či do něj za sa ho vat.
Z to ho to hle di ska je ovšem zřejmé, že decizní mo ment ve smy s lu užití
přejímky a vo l by její formální stránky je plně na straně uživatelů. Ti
by si měli uvědomovat, která grafická (a případně i mo r fo lo gic-
ko-morfematická) fo r ma přejímky je pro daný kon text vhodná, resp.
bezpříznaková. Hovořit v těchto sou vi s lo stech o „správnosti” či
„nesprávnosti” není ze zmíněných důvodů vždy jednoduché, nejčas-
těji se grafické fo r my liší z hle di ska formálnosti – neformálnosti, resp. 
oficiálnosti – neoficiálnosti. V neformálních, neoficiálních kon tex-
tech se častěji objevují pod oby počeštěné, ovšem někdy mo hou mít
původní grafické fo r my (snad mi mo od bo r nou sféru) příznakový cha -
ra kter i v te x tech formálních (viz výše) a v případě po mno ho desítek
let v češtině existujících a plně adaptovaných přejímek ty pu te nis, ho -
kej, vo le j bal apod. by chom je jich původní pod oby (tj. ten nis, ho c key,
vol le y ball) po važova li mi mo případné užití propriální či ji nak
specifické v českých te x tech za nenáležité.

Názory uživatelů na počeštěné grafické pod oby vybraných typů
přejímek anglického původu jsme ověřovali fo r mou poměrně rozsáh-
lého dotazníkového šetření, jež proběhlo v ro ce 2010 v rámci řešení
pro je ktu GAČR Fenomén spi so v no sti v současné české jazykové si tu-
aci: re ce pce, re a li ta, per spe kti va a vi ze a splňovalo všechna náležitá

kritéria sociolingvistického šetření. Za hrno va lo rovnoměrně celé úze- 
mí ČR, ce l kem by lo os lo ve no 1511 respondentů z řad široké
veřejnosti a 1419 z řad mládeže (žáků ZŠ a studentů různých typů SŠ
ve věku 12–18 let). Dotazníky měly ce l kem 17 otázek a jed na z nich
by la zaměřena na počeštěné grafické pod oby anglicizmů lídr, spíkr,
imidž, mítink, pírsink, me j lo vat, me j l no ut, za bu ko vat, šoubyznys, díví-
díčko a ese me ska, které měli re spon den ti oznámkovat ja ko ve škole od 
1 do 5 pod le to ho, jak ty to psané pod oby osobně vnímají (1 – „zce la
vhodné”, 5 – „zce la nevhodné”, doplněna by la ještě možnost „ne-
vím”). Zde se zaměříme na celkové hodnocení uvedených fo rem
zejména ze stra ny mládeže (s přihlédnutím ke srovnání s názory
dospělých respondentů).

Výsledky ukázaly, že nejvyšší hodnocení získala z uvedených
výrazů grafická pod oba ese me ska, jejíž průměrné hodnocení res- pon -
den ty z řad mládeže by lo 1,94. Ta to skutečnost není překvapující,
jedná se o výraz v psané i mluvené podobě často užívaný, ko re spon-
dující se současným tren dem tvoření slovotvorných derivátů od
iniciálových abreviací, je jichž fo r ma vychází buď z původního an-
glického, ne bo českého, případně obojího způsobu výslovnostní re a li- 
za ce těchto zkra tek (viz např. CV: sívíčko, RPG: erpégéčko ne bo PC:
pécéčko i písíčko). U zkra t ky SMS je hláskování v češtině i v anglič-
tině ve l mi podobné a psaná pod oba derivátu (s výjimkou ko m bi no-
vané pod oby SM Ska2) je jediná.

Pozitivní hodnocení blížící se průměru jsme za zna me na li u an- gli -
ci z mu šoubyznys (2,47). Také zde se jedná o gra fi c kou pod obu uzu-
ální, frek ven tova nou, u níž by si ce by lo možné uvažovat o přízna- ko -
vo sti, event. i sémantické mo di fi ka ci ve srovnání s původní pod o- bou
sho w bu si ness, ovšem ty to rozdíly se v současné době nejeví ja ko
výrazné. Jen o málo nižší průměrnou známku (2,56) získal výraz za -
bu ko vat (s doplněním le ten ku pro lepší pochopení významu), te dy
prefigovaný perfektivní derivát, utvořený ana lo gi c ky k domácím

9 10

2 S variantou SMS-ka (spojovník je zde z pravopisného hlediska nenáležitý,
naznačuje pouze morfematický šev). 



slovesům za mlu vit, za ji stit, případně stejně tvořené odvozenině od
starší přejímky zare ze r vo vat. Spe ci fi kum počeštěné pod oby slo vo-
tvorného základu spočívající v ho mo ny mii s domácím sub stan ti vem
buk, jež platí i pro relační ad je kti vum bukový, se u slo ve sa za bu ko vat
ne pro je vu je3, pro to je možné předpokládat je ho in kor po ra ci české
slovní zásoby bez naznačených sémantických nejasností.

Jen o málo nižší hodnocení ze stra ny mládeže získal původně an-
glický činitelský název lídr (2,57). Ten je v současné době za chy cen
v reprezentativních jazykových příručkách4 v obou grafických pod o-
bách, te dy původní (le a der) i počeštěné, v synchronních ko r pu sech5 je 
však je ho adaptovaná pod oba mnohonásobně frekventovanější. U to -
ho to výrazu by chom za hybridní po važova li va rian tu le adr, nicméně
ta je v současném úzu poměrně řídká. Zatímco u ostatních an gli cizmů
by ly me zi odpověďmi chlapců a dívek rozdíly po uze minimální,
případně se téměř ne pro je vi ly, zde jsme za zna me na li výrazně vyšší
výskyt pozitivních odpovědí u chlapců ve srovnání s děvčaty (u
známky 1 o více než 15 %) a ne l ze ta dy vyloučit důvody
mimolingvistické. Posledním výrazem s průměrným hodnocením byl
verbální derivát od adaptované pod oby an gli ci z mu e- ma il, resp. ma il
v podobě me j lo vat (2,64). U to ho to lexému se mo hla částečně pro je vit
příznakovost ovlivněná analogií s obecněčeskými tva ry ty pu me j lit se, 
mejt se apod., způsobující, že uživatelé mo hou po važovat počeštěnou
pod obu za méně vhod nou než původní an gli c kou. Pro ble ma tická se
zdá být u to ho to slo ve sa v češtině i je ho fo r ma mor folo gi c ko-mo r fe-
matická – do dotazníků jsme zařadili také va rian tu me j l no ut, již hod -
no ti li re spon den ti z řad mládeže výrazně přísněji (průměr byl 3,74 a
byl ne j nižší z námi zkoumaných výrazů). Jedná se o podobný jev ja ko
u slo ves ty pu fa xo vat – fa x no ut, mi xo vat – mi x no ut ne bo bo o ko-

vat/bu ko vat – bo o k no ut/bu k no ut, u nichž se pro je vu je potřeba tvoření
explicitně dokonavých tvarů – ve d le tvarů prefigovaných, jakými jsou 
např. od fa xo vat, na mi xo vat, přebookovat/přebukovat apod., kdy po-
do by se su fi xem -nou-/-nu- jsou chápány ja ko výrazně hovorové,
slangové apod.

Hodnocení zbývajících pěti výrazů lze již označit za podprůměrné, 
převažova ly u nich spíše negativní odpovědi. Možná ku po di vu me zi
ně patří i počeštěná pod oba mítink (pův. angl. mee ting), která je
v češtině kodifikovaná a jejíž výskyt ve srovnání s původním pra vo-
pi sem mi mo jiné také výrazně převažuje v synchronních ko r pu sech
(přibližně 140x). Svou ro li v relativně přísném hodnocení mládeží
mohly sehrát jak aso cia ce s ko lo ka ce mi ty pu předvolební mítink
apod., tak i jistý sémantický po sun, který u to ho to výrazu v poslední
době zaznamenáváme – ve d le mítinků politických, sportovních a dal-
ších jsou ta kto označovány i jakékoli jiné schůzky, setkání apod.,
u nichž (zejména po kud mají soukromý ráz) může aktualizačně
míněné označení mítink působit příznakově. Celkové průměrné
hodnocení by lo 3,02 a zejména dívky se častěji klo ni ly k hodnocení
negativnímu (26,41 % u známky 5 ve srovnání s 16,55 % u chlapců). 

Následoval výraz dívídíčko (s průměrným hodnocením 3,08),
odvozený od ab re via ce DVD. V českém úzu ve d le se be aktuálně
existují dvě va rian ty pod le způsobu hláskování (viz výše) a grafická
pod oba vycházející z původního anglického spel lin gu je užívána
variantně v podobě dývídýčko (s explicitně naznačenou „tvrdostí”
výslovnosti) a dívídíčko (působící přinejmenším op ti c ky kompaktněj-
ším doj mem). V očích mládeže se však ta to pod oba nejeví ja ko příliš
vhodná (a lépe by na tom pravděpodobně ne by ly ani pod oby dýví-
dýčko ne bo dévédéčko, s příznivějším ohla sem by se možná se t ka la
původní zkra t ka s dubletní výslovností [dé-vé-dé] a [dý-ví-dý], pří-
padně zkrácená pod oba derivátu dývko – zde už z důvodu homo gra fie
s vo ka ti vem fe mi nina dívka zřejmě po uze v této jediné variantě. 

Ve d le mítinku byl dalším anglickým de ver ba ti vem zařazeným do
dotazníků pírsink, je hož původní ani počeštěnou pod obu aktuální
jazykové příručky (s výjimkou pu b li ka ce Nová slo va v češtině 2)
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Nová slova v češtině 1 1998, Nová slova v češtině 2 2004, Internetová jazyková pří-
ručka [online].

5 Odkazujeme zde zejména na synchronní korpus psané češtiny SYN.



nezachycují a u mládeže získal průměrné hodnocení 3,18. Odmítavě
se k počeštěné podobě stavěly opět častěji dívky (v součtu 50,67 %
u známek 4 a 5 ve srovnání s 40,24 % u chlapců). 

V případě inter nacio nali z mu ima ge je původní pra vo pis ko di fi ko-
ván, počeštěnou va rian tu imidž (hybridní, srov. výše ana lo gi c ky se
slo vem ka r tridž) neuvádí žádná příručka (zachycují ji po uze syn-
chronní ko r pu sy). Pod oba plně odrážející výslovnost imič se zatím
jeví ja ko příliš nezvyklá. Celkově mládež va riantu imidž ohod no ti la
průměrnou známkou 3,27, po stoj je te dy spíše odmítavý, opět výraz-
něji u dívek (37,53 % u známky 5, chla pci 29,81 %), které se s tímto
výrazem v te x tech, jež jsou ve sféře je jich zájmu, setkávají často –
ovšem ob vy kle v grafické podobě původní, ni ko li počeštěné. Ne ga tiv- 
ní hodnocení (průměr 3,72) by lo zaznamenáno také u činitelského
názvu spíkr, přestože se jedná o gra fi c kou pod obu, již uvádějí ja zy-
kové příručky ja ko je di nou va rian tu (nicméně v synchronních psa-
ných ko r pu sech je výskyt této a původní anglické pod oby spe a ker
téměř srovnatelný). 

Porovnáme-li výsledky dotazníků předložených mládeži s od po-
věďmi dospělých na tutéž otázku, naj de me nejvýraznější rozdíl u vý-
razů mítink (průměrná známka udělená dospělými re spon den ty by la
2,50) a spíkr (průměr u dospělých 3,20) – shodně u obou o 0,52 stup-
ně. Následovaly výrazy dívídíčko (průměr u dospělých byl 2,76) a me -
j l no ut (3,44) s rozdílem 0,32 a 0,30. An gli ci z mus pírsink získal
v dotaznících u dospělých respondentů průměrnou známku 2,94
a rozdíl byl 0,24, u pod oby me j lo vat by la známka 2,42 a rozdíl 0,22
a v případě počeštěné va rian ty šoubyznys 2,29 s rozdílem 0,18.
U ostatních výrazů byl rozdíl ještě menší, te dy z našeho hle di ska
zanedbatelný. Zajímavé však je, že ve všech případech je hodnocení
ze stra ny mládeže přísnější a negativní známky častější. Zjištěné údaje
odpovídají mi mo jiné skutečnosti, že jazyková vy ba ve nost, resp. zna -
lo sti angličtiny jsou u dnešních mladých lidí ob vy kle na poměrně vy -
soké úrovni (zejména ve sférách je jich zájmu) a mládež je také více
ovlivněna te x ty, v nichž se i některé z uvedených výrazů (ty pu ima ge,
pie r cing apod.) vyskytují většinou v původních formách. 

Z hle di ska celkových výsledků stojí ještě za zmínku, že mládež by -
la ve srovnání s dospělými názorově vyhraněnější a méně často se
uchy lo va la k odpovědi „nevím” – zde svou ro li mohl hrát i věkový fa -
ktor, ne boť v rámci široké veřejnosti by li os lo ve ni i re spon den ti starší
60 let, kteří daná slo va nemusejí znát vůbec, ne bo je znají, ale
setkávají se s ni mi ve l mi zřídka a chybí jim v těchto případech náležité 
jazykové zkušenosti.

Pro ble ma ti ka formální ad ap ta ce cizojazyčných přejímek si zce la
jistě vyžadu je ze stra ny lingvistů a učitelů českého ja zy ka zvýšenou
po zo r nost, ne boť se jedná o problém ve l mi aktuální, který stávající va -
rian t nost a neustálenost formálních po dob jednotlivých výrazů do
značné míry pro ble mati zu je.
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Abs tract

Článek přináší shrnutí výsledků rozsáhlého výzkumu zaměřeného na zdvořilostní 
strategie, které volí čeští rodilí mluvčí v různých komunikačních situacích.
Výzkumnou metodou je dotazník typu test kom p le ta ce diskurzu; jsou srovnávána
data získaná v roce 2003 a 2011. Respondentům byly prezentovány různé komuni-
kační situace a jejich úkolem bylo vypsat spontánní verbální reakci (např. poděko-
vání, pochvalu, omluvu). In ter pre ta ce dat vychází z Ho f ste do va dimenzionálního
modelu kultur. Ve formálních komunikačních situacích se projevuje v roce 2011 sni-
žování distance od autorit, což je patrné např. z méně častého oslovování akademic-
kým titulem či pracovní funkcí. Projevuje se stoupající tendence k indi vidu ali s mu
a soutěživosti, mluvčí porušují maximu skro mno sti, vyjadřují své žádosti a potřeby
otevřeněji, nicméně velká míra obav typická pro českou společnost způsobuje, že
zvláště ve formálních kon te x tech, kde hrozí velké riziko ztráty tváře, je tato tendence
zmírněna: mluvčí preferují konvencionalizované stereotypní formule a volí nepřímé
strategie.

The presented article deals with com muni ca ti ve and po li te ness stra te gies chosen
by Czech native speakers. The method of the research was a discourse co m p le tion
test; data collected in 2003 and 2011 were compared. Several si tu a tions (forms of ad -
dres sing, thanks, apologies) were presented to the in fo r mants, their task was to write
down a spon ta ne o us reaction. In relation to Hofstede´s di men sio nal model several ob -
se r va tions were made: power index is getting smaller in formal commu- nicative si tu -
a tions, the use od academic titles declines. There is a rising tendency to indi vi du a lism
and co m pe ti tion, speakers often violate modesty maxim, express their needs and
emotions more openly. However, the low tolerance of un cer ta in ty does not allow
those ten den cies to be manifest in formal si tu a tions where there is a great risk of face

loss, in formal si tu a tions speakers prefer ste reo ty pi cal formulas and chose indirect
stra te gies. 

1. Teoretická východiska

V to m to článku pre zen tu ji základní výsledky výzkumu zaměře-
ného na verbální zdvořilost v současné české společnosti, který jsem
prováděla v le tech 2003 a 2011. Mým hlavním cílem by lo zma po vat,
jaké zdvořilostní stra te gie čeští mluvčí po važují za adekvátní v kon-
krétních ty pech situací. Sle do va la jsem především stra te gie za ložené
na pozitivní a negativní zdvořilosti v pojetí Brownové a Le vin so na
(1987). Ti to autoři předpokládají, že každý ko mu ni kant má tvář, která
může být ohrožena tzv. akty ohrožujícími tvář (např. roz kaz, kri ti ka,
výtka), pro to mluvčí volí zdvořilostní stra te gie, aby to to ohrožení
zmírnili. Autoři dále rozlišují me zi pozitivní a negativní tváří. Po zi tiv- 
ní tvář představuje to u hu člověka po ha r mo nii v interpersonálních
vztazích, to u hu být přijímán svým okolím, to u hu po kladné odezvě
svého jednání, po so u hla su. Je spo je na s příslušenstvím ke skupině,
která sdílí určité hod no ty. Tíhne k in ti mno sti, familiaritě. S pozitivní
tváří úzce souvisejí pozitivní zdvořilostní stra te gie, kterých se využívá 
především v ko mu ni ka ci s blízkými oso ba mi, důvěrnými přáteli. Jsou
za loženy na užívání substandardních jazykových kódů (dia le kty, so-
cio le kty a další nespisovné va rie ty), oslovování hypo ko ri sti ky a dal-
ších jazykových prostředcích sloužících k posílení so li da ri ty.

Negativní tvář bývá s pozitivní v neustálém roz po ru. Negativní
tvář je spo je na s li d skou to u hou po svobodě jednání. Každý člověk si
přeje, aby mu ni k do ne kladl překážky a aby ne byl k ničemu nu cen.
Negativní tvář souvisí s živočišným pu dem teri to ria li ty (právo na
vlastní te ri to rium, ma je tek, ale i osobní svo bo du). Negativní zdvoři-
lost se pro je vu je častěji ve veřejné ko mu ni ka ci, v kon ta ktu s cizími li -
d mi, je spo je na s formálními komunikačními kon te x ty. V rámci
negativní zdvořilostní stra te gie dochází k užívání honorifikujících
prostředků (oslovení ti tu lem, vykání, užívání specifického ho no ri-
fikujícího le xi ka, např. mluvčí užije slov váš vůz, vaše choť namísto
běžného vaše au to, vaše žena), míra di stan ce a asy me trie v ko mu ni-
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ka ci je umocňována větší indirektností vyjadřování (užití kon di cio-
nálu, modálních slo ves). 

Při in ter pre ta ci dat jsem dále vycházela z dimenzionálního ku l tur-
ního mo de lu nizozemského so cio lo ga Ge e r ta Ho f ste da, jenž vy me-
zu je ku l tu ry na základě několika cha ra kte ri stik, z nichž čtyři jsou pro
výzkum zdvořilosti a ko mu ni ka ce relevantní: vztah k autoritám, vztah 
me zi jed not li v ci a ko le kti vem, způsob myšlení – převažující ten den ce
ke ko o pe ra ci, či ko m petenci/soutěživo sti, způsob přijímání ne ji sto ty. 

Ho f ste de (Ho f ste de 2001; Ho f ste de, Ho f ste de, Min kov 2010) vy-
tvořil in de xy pro každou ze jmenovaných kulturních cha ra kte ri stik,
a to v hodnotách 0 až 100 (ta to hod no ta může být výjimečně překro-
čena). In de xy vyjadřují relativní postavení dané ku l tu ry me zi ostatní-
mi analyzovanými ku l tu ra mi. Údaje by ly zjišťovány pomocí dotazní-
kových šetření, mapujících hod no to vou orien ta ci a spo ko je nost
s daným sta vem ve společnosti; výzkumy by ly prováděny především
me zi zaměstnanci nadnárodních organizací, např. IBM.

1.1 Odstup od autority 

Hofstedův po wer di stan ce in dex (in dex di stan ce od au to ri ty) hod-
notí, do jaké míry jsou lidé ocho t ni přijímat nerovnoměrné roz ložení
mo ci ve společnosti. V kulturách s nízkým in de xem di stan ce od au to-
rit lidé upřednostňují demokratický, konzultativní styl jednání, ne rov-
nost postavení není v ko mu ni ka ci akcentována. V kulturách, kde byl
na opak zjištěn větší in dex di stan ce od au to rit, jednají nadřízení s pod-
řízenými často auto kra ti c ky či pate rna li stic ky. Společenské vzta hy
jsou hie rar chi c ky uspořádány. Vysoký in dex od stu pu od au to ri ty lze
nalézt např. v arabských zemích, v Ma la j sii a v západní Afri ce. Nízký
in dex od stu pu od au to ri ty byl zjištěn např. ve Skandinávii, Izra e li a na
Novém Zélandě (Ho f ste de 2001; Ho f ste de, Ho f ste de, Min kov 2010). 

Pro Českou re pu b li ku dochází Ho f ste de k hodnotě 57 ze 100 mož-
ných. Ten to údaj te dy cha ra kte rizu je Českou re pu b li ku ja ko ze mi s po- 
měrně ve l kou distancí od au to rit, ze mi, kde podřízení udržují ve l kou
míru di stan ce od nadřízených. Některé české výzkumy (Chejnová

2009, Světlík 2006) ovšem naznačují, že ten to in dex se v současnosti
spíše snižuje. Ve výzkumu jsem se zaměřila na ja zy ko vou ma ni fe sta ci
formulí řečové eti ke ty ja ko indikátor od stu pu od au to ri ty. Vyšla jsem
z předpokladu, že ku l tu ra, pro niž je charakteristický větší od stup od
au to rit, bu de v ko mu ni ka ci asymetrické uplatňovat stra te gie typické
pro tzv. negativní zdvořilost:

– Ko mu ni kan ti budou udržovat větší vzájemný odstup, což se projeví
mj. formálním oslovením a vykáním. 

– Strategie pozitivní zdvořilosti se uplatní minimálně, ko mu ni ka ce
bude omezena na neutrální témata, ko mu ni kan ti se budou vyhýbat
konfliktním tématům. 

– Ko mu ni kan ti se vystříhají vyjadřování ne so u hla su. 
– Ve snaze zachovat negativní tvář adresáta bude produktor volit ne-

přímé vyjádření, lexikalizované imp li ka tu ry a formule řečové etikety. 
– Výpovědi budou spíše konvencionalizované, nebudou inovativní

a kreativní. 
– Kontakt bude mluvčím v podřízeném postavení iniciován jen v záj-

mu spolupráce, pokud by se jednalo o pouhou kon ve rza ci, bude
časově omezen. 

1.2 Vztah mezi jed not li v ci a ko le kti vem

Obecně existují dva mo de ly společnosti, ve kterých je je di nec spíš
závislý, ne bo spíše nezávislý na svém okolí. To to okolí představuje
ne j pr ve ro di na, posléze škola a pracovní ko le ktiv. V indi vidu a li stic-
kých kulturách představuje základní mo del sna ha vyvázat se z těchto
po ut, důraz je kla den na indi vidu a li tu; v kolektivistických kulturách je 
na opak je di nec ve svém rozhodování neustále ovlivňován těmito fak-
to ry. Vysoký in dex ten den ce k indi vidu ali s mu byl zjištěn např. ve
Spojených státech amerických, Velké Británii, Austrálii a Nizozemí,
nízký in dex byl zjištěn např. v Chi le, Číně, Ko lu m bii. Ho f ste de (Hof-
ste de 2001; Ho f ste de, Ho f ste de, Min kov 2010) dochází u české ku l tu-
ry k číslu 58 ze 100 možných, po važuje te dy Českou re pu b li ku za ze-
mi s ve l kou mírou indi vidu ali s mu, což české výzkumy potvrzují. Ten -
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den ce k indivi dua li s mu ve společnosti se projeví především na úrovni
vo l by komunikační stra te gie, např.: 

– Produktor vyjadřuje otevřeně vlastní názor i ve vztahu asy me tric-
kém, nachází-li se v podřízeném postavení – nevyhýbá se vyjádření
ne so u hla su, kritiky, volí méně nepřímých strategií. 

– Produktor hovoří „sám za sebe”, nepoužívá struktury, kde není jasně 
uveden původce děje (pasiva, zvratné se, elize podmětu apod.).

– Produktor užívá méně im p li ka tur závislých na kontextu. 
– Produktor zdůrazňuje vlastní osobu, své potřeby, přání; nebere vždy

ohled na názor adresáta.

Předpokládám ovšem, že ta to ten den ce se v českém kulturním
kon te x tu pro je vu je omezeně, je li kož je ut lu me na ve l kou mírou obav
panujících ve společnosti (viz dále).

1.3 Způsob myšlení – převažující tendence ke kooperaci, či
kompetici 

Ho f ste de používá označení míra ma sku li ni ty či fe mi ni ty ve spo-
lečnosti, nicméně ta to ter mi no lo gie může být zavádějící. Mužský způ- 
sob ko mu ni ka ce převažuje ve společnostech, kde je upřednostňován
mate ria li s mus, orien ta ce na výkon a kariéru, asertivní až agresivní
chování. Je din ci jsou orientováni především na sebeprosazení, společ- 
nost je zaměřena na materiální hod no ty, ko mu ni ka ce je ve de na ja ko
soutěživá. V některých kulturách převažuje tzv. ženský typ ko mu ni-
ka ce, který na opak upřednostňuje ko o pe ra ci, je více brán ohled na
druhé, účastníci ko mu ni ka ce se snaží najít kon sen sus, není žádoucí
získat vítězství na úkor druhého. Mužský způsob se vyznačuje hes-
lem: žít, abys mohl pra co vat, ženský způsob he s lem: pra co vat, abys
mohl žít. O maskulinních kulturách lze hovořit ja ko o orientovaných
na kvan ti tu, o feminních společnostech ja ko orientovaných na kva li tu
živo ta. Společnosti zastávající ženský způsob jsou rovněž per mi siv-
nější a tolerantnější. Vysoký in dex ma sku li ni ty byl zjištěn např. v Ma-
ďarsku, Ja pon sku, Itálii. Nízký in dex ma sku li ni ty je typický pro Skan- 
dinávii, Eston sko, Nizozemí. 

Ho f ste de (Ho f ste de 2001; Ho f ste de, Ho f ste de, Min kov 2010) uvá-
dí in dex ma sku li ni ty pro Českou re pu b li ku 57 ze 100 možných, země
je te dy hod no ce na ja ko země s vyšší mírou ma sku li ni ty. Předpoklá-
dám, že in kli na ce k maskulinnímu způsobu jednání se projeví např. ve 
volbě následujících strategií:

– Produktor upřednostňuje ko mu ni ka ci soutěživou nad kooperativní,
snaží se získat potvrzení vlastního image – pre zen tu je vlastní do-
vednosti, materiální zázemí, vlastní osobu, potlačuje skromnost. 

– Produktor vyjadřuje kritiku, nesouhlas, je sarkastický, snaží se zne-
jistit adresáta.

– Produktor se snaží v ko mu ni ka ci získat převahu i na úkor adresáta,
porušuje maximy kooperačního principu1 (mlží, ma ni pu lu je fakty,
jeho vyjadřování je víceznačné a nesrozumitelné). 

– Produktor porušuje maximy zdvořilostního principu2, např. maximu 
skro mno sti a ocenění.

– Produktor se snaží volit témata, která vyhovují jemu samému. 

1.4 Způsob přijímání nejistoty 

Člověk je neustále vystavován rizikům pocházejícím z přírodních
sil, společnosti a obává se i nadpřirozených sil. Na ob ra nu pro ti ri zi-
kům plynoucím z přírody člověk vy vi nul moderní te ch no lo gie a lékař- 
ství. Na ob ra nu pro ti silám nadpřirozeným se od pradávna využívalo
ma gie a náboženství. Nebezpečí vyplývající ze společnosti samé jsou
řešena jed nak závazným právním systémem, jed nak méně závaznými
pra vi d ly eti ke ty a zdvořilosti. 

Různé společnosti mají různou ten den ci vyhýbat se nejistotě, vyža-
dují různou míru předvídatelnosti, formálnosti a předpisů. Ve společ-
no stech s větší potřebou ji sto ty jsou definovány po j my ja ko odlišné,
špinavé a nebezpečné da le ko přesněji, děti jsou ve de ny k větší opatr-
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1 Kooperační princip P. Grice, jehož cílem je zabránit nedorozumění dodržová-
ním pra vdi vo sti, sro zumi tel no sti a rele van t no sti vyjadřování (Grice 1975).      

2 Zdvořilostní princip G. Leeche, jehož cílem je, aby komunikace byla pro adresáta 
co nejpříjemnější (Leech 1983).



no sti. Paradoxně by lo zjištěno (Ho f ste de 1999), že ve společnostech,
které se nejistotě vyhýbají po uze v malé míře, ne j sou si ce předpisy tak
posvátné a důležité, nicméně jsou více dodržovány. Vysoký in dex
obav je typický pro Bu l ha r sko, Řecko, Be l gii. Nízký in dex obav byl
zjištěn pro Dánsko, Hong Kong, Sin ga pur. 

Česká ku l tu ra je řazena do ku l tur s ma lou tolerancí ne ji sto ty, in dex
ten den ce k obavám je 74 ze 100 možných (Ho f ste de 2001; Ho f ste de,
Ho f ste de, Min kov 2010). Lze předpokládat, že ten to fakt se projeví
např. vo l bou následujících strategií:

– Ko mu ni kan ti budou ve formálním styku pre fe ro vat negativní zdvo-
řilostní strategii, rea lizo va nou nepřímým vyjadřováním3, vykáním,
formálností. 

– Ko mu ni ka ce mezi ko mu ni kan ty v asymetrickém postavení bude
omezena na minimum, budou volena nekonfliktní témata. 

– Produktor se bude snažit nevyjadřovat ostrý nesouhlas, kritiku,
opatrně bude vy stu po vat i s vlastním názorem. 

– Ko mu ni kan ti budou dodržovat pravidla řečové etikety a velmi ne-
gativně ponesou odchylku od nich. 

– Ko mu ni kan ti budou velmi citliví k cha ra kte ri stice adresáta vzhle-
dem k jeho sociálnímu statusu danému např. vzděláním a přísluš-
ností k profesní skupině. 

– Mezi ko mu ni kan ty, kteří se příliš neznají, bude v ko mu ni ka ci velká
distance. 

Cílem šetření by lo zji stit, které zdvořilostní stra te gie jsou v so u-
časné české společnosti preferovány a po važovány za adekvátní v da-
ných kon te x tech, jaké pro je vy zdvořilosti čeští mluvčí po važují za žá-

doucí, roz hod nou - li se být zdvořilí, a po ro v nat, k jakým změnám do-
šlo v preferencích ve vyjadřování zdvořilosti me zi le ty 2003 a 2011
u mladé ge ne ra ce, tzn. u po pu la ce ve věku 17–35 let. 

2. Me to do lo gie a data 

Zvo le na by la me to da zvaná test kom p le ta ce di sku rzu (Blu m - Kul-
ka et al., 1989). Re spon den to vi je prezentována si tu a ce a je požadová-
no vypsání předpokládané verbální re a kce. Výhodou je kvan ti fi ko va-
te l nost údajů (např. procentuální zastoupení jednotlivých typů od po-
vědí), klasi fiko vate l nost odpovědí, možnost ko m pa ra ce me zi le ty
2003 a 2011. Nevýhodou zůstává neautentičnost výpovědí re spon den- 
tů. Odpovídající si mo hou výpovědi předem roz my s let a pre zen to vat
ty z je jich hle di ska nejvíce vhodné a očekávané, což nemusí odpovídat 
skutečnému úzu, přesto patří dotazník ty pu test kom p le ta ce di sku rzu
me zi často využívané me to dy (např. Blu m- Ku l ka 1992; Be r g man, Ka -
sper 1993; Ja ku bo wska 1999).

Kloní-li se re spon den ti k uvádění preferovaných reakcí, získáme
so u bor odpovědí, který odpovídá preferovaným zdvořilostním stra te-
giím v dané společnosti. Cílem mého výzkumu ne by lo zji stit, zda
mluvčí dodržují pra vi d la zdvořilosti v reálných kon te x tech, zda se
k sobě v běžném životě chovají ohleduplně a s úctou, nýbrž které stra -
te gie jsou v české společnosti preferovány a po važovány za vhod- né
v předem definovaných kon te x tech. 

Dotazník z ro ku 2003 byl tvořen padesáti otázkami, nicméně se
ukázalo, že vhodnější by byl dotazník kratší, a pro to byl ve druhé vlně
šetření v ro ce 2011 respondentům zadán dotazník obsahující po uze 30
po ložek. Dotazník byl členěn do de se ti relativně nezávislých oddílů
(oslovování, po zdra vy, rozloučení, děkování a přijímání díků, om lu-
vy, re a kce na om lu vy, po chva ly a kom p li men ty, re a kce na po chva ly,
gra tu la ce a blahopřání + ostatní zdvořilostní pro je vy). Prezentované
kon te x ty by ly inspirovány prací Jakubowské (1999). By ly pre zen to-
vány si tu a ce formální i neformální, si tu a ce vyvolávající kladné i zá-
porné emo ce, ale především si tu a ce z každodenního živo ta. Re spon-
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3 Na druhou stranu např. House (2005) tvrdí, že naopak příslušníci kultur, pro
něž je charakteristická snaha vyhýbat se nejistotě, volí přímější strategie, aby posí-
lili sro zumi te l nost a vyhnuli se tak nedorozumění – a tedy nejistotě. Žádosti jsou
v češtině formulovány přiměji než např. v angličtině (Obenbergerová 1992), naopak 
Průcha (2010, s. 158) uvádí příklady, že čeští zaměstnanci často odpovídají vyhý-
bavě na konkrétní otázky, což může vést k nedorozumění s jejich zahraničními za-
městnavateli. 



de nti by li instruováni, aby na psa li vždy po uze jed nu výpověď k jedné
zadané si tu a ci. To umožni lo výpovědi kla si fi ko vat a kvan ti fi ko vat,
nicméně jsem si vědoma fa ktu, že opro ti reálné ko mu ni ka ci mo hlo
dojít ke zkreslení. V reálném dia lo gu se zdvořilostní fo r mu le re dun-
dantně vrství, mluvčí volí několik vyjádření stejné fun kce, aby ver-
ba li zo val svůj záměr. Tannenová (2005, s. 27) hovoří o pragmatické
sy no ny mii: mluvčí výpověďmi s různým lexikálním obsazením do sa-
hu je jed no ho cíle. V ro ce 2003 by lo analyzováno 300 dotazníků4, res-
pon den ty by li stu den ti Pedagogické fa ku l ty Uni ve rzi ty Ka r lo vy v Pra- 
ze, stu den ti pražského gymnázia, mladí učitelé a zdravotničtí záchra-
náři. Dotazníky by ly anonymní, re spon den ti uváděli po uze věk, po-
hlaví, zaměstnání, eventuálně stu dium a typ školy. Ce l kem odpoví-
da lo 87 mužů a 213 žen. 

V návaznosti na výzkum z ro ku 2003 jsem v ro ce 2011 prováděla
výzkum za ložený na téže metodě. Me zi re spon den ty byl distribuován
dotazník tvořený třiceti otázkami. Dotazník vznikl redukcí původního 
dotazníku z ro ku 2003. By ly vypuštěny otázky prezentující si tu a ce
emočně exponované, po zo r nost by la na opak věnována situacím běž-
ným, každodenním. Po ložky dotazníku, které užívám ke ko m pa ra ci,
by ly identické v obou sledovaných obdobích (po ložky dotazníku jsou
uve de ny v závěru sta ti). V ro ce 2011 by lo analyzováno 280 dotazníků, 
odpovídalo 62 mužů a 218 žen. By lo nu t no re spe kto vat věkovou sku-
pi nu a zaměření výzkumu z ro ku 2003, aby nedošlo při porovnávání
výsledků ke zkreslení zapříčiněnému odlišnými chara kteri sti ka mi
sledovaného vzor ku. Odpovědi by ly získány od stejných typů re spon-
dentů (stu den ti, učitelé, záchranáři), ne jed na lo se ovšem o tytéž res-
pon den ty.

Prezentovaný výzkum je kvalitativně-kvantitativní, ja ko pod po ru
při sledování určitých tendencí ve vyjadřování zdvořilosti jsem vy u-
žila kvan ti fi ka ci údajů; konkrétně při kla si fi ka ci jednotlivých typů

výpovědí jsem pra co va la s je jich procentuálním zastoupením. U zís-
kaných odpovědí jsem si všímala především uplatnění strategií po zi-
tivní a negativní zdvořilosti a dále jazykové ma ni fe sta ce kulturních
spe ci fik České re pu b li ky. Mým cílem by lo sle do vat jazykové ztvár-
nění zdvořilostních formulí a na základě je jich kla si fi ka ce a kvan ti- fi -
ka ce po psat, jak se v jednotlivých dimenzích česká ku l tu ra promě- ni -
la me zi le ty 2003 a 2011. 

3. Komparace stavu v roce 2003 a 2011

Cílem výzkumu by lo po ro v nat vo l bu zdvořilostních strategií v le-
tech 2003 a 2011 u určitého výseku českého et ni ka – konkrétně se jed-
na lo o rodilé mluvčí češtiny ve věku 17–35 let. Při in ter pre ta ci získa-
ných dat jsem zko u ma la, jak se během sledovaného období proměnila
verbální ma ni fe sta ce zdvořilosti v předem definovaných kon te x tech.
Zaměřila jsem se především na 4 cha ra kte ri sti ky ve volné návaznosti
na dimenzionální mo del G. Ho f ste da. Kompletní výsledky by ly vydá-
ny fo r mou mo no gra fie (Chejnová 2012), zde pre zen tu ji hlavní obecná 
zjištění, k nimž jsem na základě opakovaného dotazníkového šetření
došla; výsledky v pro cen tech uvádím jen v ojedinělých případech pro
ilu stra ci. Věnuji se te dy po uze těm komunikačním aktům, u nichž by-
ly zaznamenány signifikantní po su ny ve volbě verbálních prostředků.

3.1 Verbální ma ni fe sta ce posunu v odstupu od autority

V dotazníku v ro li au to ri ty či oso by v superiorním postavení vy stu- 
po va li především rodiče, profesoři a nadřízení. Ukázalo se, že v ro ce
2011 volí mluvčí méně kreativní oslovení pro rodiče, což lze in ter-
pre to vat ja ko sna hu o vyjádření menší míry emocí. V údajích získa-
ných v ro ce 2011 na pro sto převažuje neutrálně vnímané oslovení ma -
mi, ta ti (70 %). V údajích z ro ku 2003 ten to typ si ce také převládá,
zvo li lo jej 49 % respondentů, nicméně se zde častěji vy sky t ly va rian ty
příznakovější, méně formální (mamčo, taťko – ma min ko, tatínku –
mamá, papá – mamí, papí – mamuško/mamíčku, taťul do/taťulínku/
tatíku – mamíku/mamuše/ma mo chu/mamošku/madr/máti/ma tin ko/
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4 Vyhodnocení dílčích součástí výzkumu jsou zveřejněna v několika publikacích 
(např. Chejnová 2005, 2006, 2010), celkové výsledky formou mo no gra fie (Chej-
nová 2012). 



mu ti/maminečko). Zvláště u expresivních va riant je zřejmé, že se
mluvčí snaží o sy me tri ckou ko mu ni ka ci, je akcentován familiární
vztah a malá di stan ce me zi ko mu ni kan ty. Fakt, že se expresivní typ
oslovení ob je vu je ve výzkumu z ro ku 2011 méně často, lze in ter pre-
to vat ja ko od klon od pozitivní zdvořilostní stra te gie, či spíše ja ko
snížení in ten zi ty vyjádření pozitivní zdvořilosti. Mluvčí dává na je vo
menší míru emo cio na li ty, vyjadřuje se méně expresivně. 

Větší změny lze po zo ro vat ve formálních kon te x tech, a to přede-
vším v oslovování nadřízených a učitelů. V dané si tu a ci po zo ru je me
poměrně velký po sun ve volbě oslovení. V ro ce 2003 převažova lo
oslovení ti tu lem ne bo funkcí (37%, re spe kti ve 29%), oslovení pa-
ne/paní + příjmení vo li lo po uze 8 % respondentů. V ro ce 2011 by lo
oslovení ti tu lem ne bo funkcí méně za sto u pe no (21%, re spe kti ve
22%). Na opak typ oslovení pa ne/paní + příjmení vo li lo 30% res-
pondentů; 14% by vo li lo oslovení ti tu lem, či příjmením v závislosti na 
konkrétní si tu a ci. Zřetelně se pro je vu je ten den ce vyhýbat se oslovení
ti tu lem ne bo funkcí. Da nou skutečnost in ter pre tu ji ja ko sna hu snížit
di stan ci me zi ko mu ni kan ty v asymetrické po zi ci. Nedomnívám se, že
by snížení di stan ce mu se lo být doprovázeno snížením úcty vůči
autoritě, ostatně ani Ho f ste de ne zto tožňuje větší di stan ci od au to ri ty
se skutečnou úctou. Vzhle dem ke kulturní tra di ci naší země typ
oslovení bez ti tu lu ovšem chápou někteří adresáti ja ko příznakový
a nevhodný, a to zvláště v určitých institucích.

Ve formálním kon te x tu, zvláště po kud je postavení komunikantů
asymetrické, mluvčí zachovává negativní tvář adresáta např. vo l bou
nekonfliktních témat kon ve rza ce. Mluvčí v podřízeném postavení
kon ve rza ci s nadřízeným či učitelem často ani ne za ha ju je, což je plně
v so u la du s negativní zdvořilostní strategií (38% v ro ce 2003, 34%
v ro ce 2011). Co se týče vo l by tématu kon ve rza ce, nedošlo k žádným
významným posunům me zi sledovanými obdobími; po kud by mluvčí
při náhodném setkání s nadřízeným či učitelem kon ve rza ci zahájil,
vo lil by nekonfliktní témata ja ko počasí či cíl ce sty. Po zdra vy nadří-
zených jsou téměř vždy konvencionalizované (dobrý den, na shle da-
nou), je zachováno vykání.

V obou sledovaných obdobích by lo patrné, že mluvčí v podříze-
ném postavení nevyjadřuje vůči adresátovi v nadřízeném postavení
ne so u hlas ani kri ti ku. Kladné emo ce, ja ko např. po chva lu, vyjadřuje
nepřímo (po chva la pro fe so ro vy přednášky po tle skem či akti vi tou
v hodině, ni ko liv přímým vyjádřením po chva ly). Ta to ten den ce by la
patrná v obou sledovaných obdobích. Opět se pro je vu je především
stra te gie negativní zdvořilosti. 

Překvapující na opak by lo zjištění, že některé akty ohrožující tvář
(roz ka zy, žádosti) jsou formulovány da le ko přiměji, než by odpoví-
da lo větší di stan ci me zi ko mu ni kan ty5. Adresát může mít po cit, že je
ohrožena je ho negativní tvář a nenaskýtá se mu (alespoň formálně)
možnost odmítnutí. Takové případy na sta ly např. te h dy, po kud mluvčí 
v rámci kon ve rza ce žádá učitele o in fo r ma ci týkající se školních zále-
žitostí (výpovědi Mo hu se na něco ze p tat? Mo hu se za sta vit v kon zul-
tacích? v rámci kon ve rza ce), ne bo při vyrušení úředníka při práci
(Promiňte, že ruším, ale musím s vámi mlu vit... Omlouvám se, ale
mám ta dy něco, co je potřeba ry chle vyřešit.). Ty to mluvní akty se vy -
sky to va ly v obou sledovaných obdobích.

Sna ha o vyrovnání po zic v asymetrické ko mu ni ka ci je zřejmá
i z fo r my om lu vy při pozdním příchodu na pracoviště, v ro ce 2011
mluvčí častěji opomíjeli udání důvodů; ne po ciťova li nu t nost se
ospravedlňovat. V ro ce 2003 se vy sky to va lo více om luv s udáním
důvodu (Moc se omlouvám, ale uvízl jsem v dopravní zácpě. / Moc se
omlouvám, ale ne jel mi au to bus. / Moc se omlouvám, ale ujel mi vlak.). 

3.2 Verbální ma ni fe sta ce stoupající tendence k indi vidu ali s mu

Indi vidu ali s mus se v rovině komunikačních strategií ma ni fe stu je
např. otevřenějším vyjadřováním vlastního názoru. Mluvčí v ne for-
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5 Skutečnost, že čeští mluvčí formulují žádosti přiměji než angličtí, popsala už
dříve Obenbergerová (1992). Ogiermannová (2009) dochází ke zjištění, že čím více 
se po hy bu je me od Západu k Východu, tím jsou žádosti formulovány přiměji. Vyvo- 
zuje z toho, že směrem na Východ platí, že žádost ohrožuje adresátovu tvář méně.
Tuto tendenci v polštině potvrzuje Wie rz bi cka (2003).                           



málním kon te x tu raději volí ne so u hlas než lež. Např. po kud mu přítel
chválí oděv, který se je mu samotnému příliš nelíbí, vyjádří ne so u hlas,
přestože tím ohrozí tvář adresáta. Ta to ten den ce by la markantnější ve
druhém ze sledovaných období. Vzhle dem k to mu, že vztah je sy me-
trický a míra di stan ce me zi ko mu ni kan ty malá, může dát mluvčí svůj
ne so u hlas na je vo otevřeně (Připadám si v tom jak de bil. Mám v tom
ránu.). Užitím nespisovných výrazů přitom mluvčí sig na li zu je, že
vztah vnímá ja ko blízký, za ložený na pozitivní zdvořilosti, a není te dy
třeba vo lit přetvářku.

Ve formálních situacích se ten den ce vyjadřovat otevřeně ne so u-
hlas pro je vu je omezeně, je li kož je ut lu me na ve l kou mírou obav pa nu-
jících ve společnosti. Ko mu ni kant v inferiorním postavení se vyhýbá
vyjádření ne so u hla su i kri ti ky, v kon ve rza ci s nadřízeným volí ne kon-
fliktní témata. 

Stoupající ten den ce k indi vidu ali s mu se výrazně pro je vi la v si tu-
aci, kdy mluvčí přijímá po chva lu od nadřízeného před celým pra cov-
ním ko le kti vem; v ro ce 2003 mluvčí častěji zmiňovali i přínos kolegů
(Dělali na tom i mo ji kolegové. Není to jen mo je zásluha. Podíleli se
na tom všichni.), v ro ce 2011 vyjadřovali vlastní pozitivní po ci ty
a pro je vo va li ra dost méně skromně (Jsem ráda, že se to po ve d lo. /
Jsem ráda, že jste spo ko jen. To mám ra dost. Těší mě vaše hodnocení.). 
Ve druhém období mluvčí dávají otevřeněji na je vo pozitivní po ci ty,
ne s naží se skrývat ra dost; skro mnost a ohled na druhé jsou méně
akcentovány. Jed na re spon den tka to vyjádřila výstižně: Dříve bych
řekla »to nestojí za řeč«, dnes řeknu »mám ra dost, že jste spo ko jen«.
Po do bnou ten den ci v polštině po pi su je Ja ku bo wska (1999, s. 86).

Důraz na indi vidu a li tu se pro je vil i v častějším užívání ko m p li-
mentů. V si tu a ci, kdy mluvčí děkuje příteli za po moc s náročnou
intelektuální prací, by lo poděkování ve druhém období častěji do pro-
vázeno po chva lou přítelových schopností, a to často s užitím ex pre-
sivní fo r mu la ce, charakteristické pro pozitivní zdvořilostní stra te gii
(Jsi na prosto úžasný. Jsi šikulka/bo rec/génius. Klo bo uk dolů.). Rov-
něž gra tu la ce bývají doprovázeny vyzdvihnutím kva lit adresáta, např.
při gra tu la ci k úspěšně složené státní zkoušce je časté pozitivní hod-

nocení adresátovy oso by, vyjádření ob di vu (Jsi šikovná/šikulka/
šikulínek. Seš týpek/machr/jednička/pašák/bo rec/borka/hvězda. Jsi
dobrá/skvělá/výborná/su per/úžasná/geniální. Jsi prostě nejlepší. Seš
fakt pásek. Je vidět, že jsi inteligentní.). Užívá se hy per bo ly, některé
výrazy ne sou expresivní příznak, slouží k odlehčení si tu a ce. Tu to va -
rian tu vo li lo 20% respondentů v ro ce 2003 a 41% respondentů v ro- ce 
2011. Je zde patrný po sun ve volbě stra te gie, v ro ce 2011 by la míra
vyjádřené pozitivní zdvořilosti vyšší. 

3.3 Verbální ma ni fe sta ce stoupající tendence k soutěživosti

Soutěživost se pro je vu je zvláště ve druhém sledovaném období
menší mírou vyjadřované skro mno sti, zvláště patrné je to u přijímání
po chval, které jsou některými au to ry pojímány ja ko akt tváři lichotící
(Ker brat -Orec cio ni 1994)6. Ta to ten den ce se pro je vu je výrazně ve
formálních kon te x tech, kde se snižuje projevování skro mno sti u osob
v inferiorním postavení, což je provázáno i se snižováním di stan ce od
au to rit. Stu dent přijme s kladnými po ci ty po chva lu od pro fe so ra
(Děkuji, mám ra dost, že se vám to líbí. To mě těší/potěšilo.), pracovník 
přijme s radostí po chva lu nadřízeného (To mám ra dost. Těší mě vaše
hodnocení.). Pro je vy skro mno sti jsou v ro ce 2011 méně intenzivní,
mluvčí po chva lu či poděkování přijímá bez rozpaků, ne s nižuje příliš
vlastní zásluhy. Výpovědi, v nichž je akcentována skro mnost (To ne-
stojí za řeč. O určitých chybách vím. Zas tak úžasný to ne by lo. Ta po -
chva la ne mu se la být.) ne l ze hod no tit ja ko zdvořilejší (vhodnější), je li -
kož ohrožují tvář oso by, která po chva lu pro ne s la; vyjadřují ex p li-
citně ne so u hlas7. Za cho vat skro mnost lze připojením své zkušenosti,
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6 Pro Brownovou a Levinsona (1987) jsou pochvaly aktem ohrožujícím tvář,
jelikož mluvčí zasahuje do soukromí adresáta, adresát může dokonce nabýt dojmu,
že by měl pochválenou věc pro du kto ro vi věnovat. Brownová a Levinson byli kriti-
zováni za paranoidní pojetí zdvořilosti, kdy v každém mluvním aktu spatřují skry-
tou agresi, nicméně je faktem, že pochvala bývá často součástí manipulativní stra-
tegie lichotníka (Machová 2007).

7 V tomto kontextu se dostávají do konfliktu dvě maximy zdvořilostního principu
G. Leeche (1983), konkrétně maxima skromnosti a maxima souhlasu. 



např. mluvčí zmíní, že zkouška by la opra v du těžká, hovoří o svém
pracovním úsilí a sna ze; výsledek není důsledkem schopností, ale píle
(Dlo u ho jsem se připravovala. Ale té práce/to ho úsilí. Stálo to mno ho
práce.).

Z hle di ska vztahové ro vi ny je zajímavým aktem děkování a při-
jímání díků. Děkování je akt potenciálně ohrožující tvář komunikantů, 
je li kož si tu a ce sa ma o sobě na va zu je asy me trii – je den z komunikantů
je druhému zavázán a vyjádřením díků usi lu je o opětovné nastolení
sy me trie. Pro adresáta ovšem může být vyjádření vděčnosti rovněž
aktem tváři lichotícím, záleží na po va ze komunikantů i konkrétní si tu -
a ci. Výzkum přinesl zjištění, že mluvčí často hovoří o svých
pozitivních po ci tech, když poděkování přijímají. Např. v si tu a ci, kdy
spo luko mu ni kant vyjadřuje díky za po sky tnu tou finanční po moc, se
objevují v ro ce 2011 častěji vyjádření pozitivních emocí (ráda jsem
po mo hla, rádo se sta lo), čímž mluvčí ne s nižuje svo ji po zi ci. V ro ce
2003 by lo na opak častější snižování vlastních zásluh (To by la ma-
ličkost. To nestojí za řeč. To by udělal každý.).

Sna ha pre zen to vat se v lepším světle, což je charakteristické pro
rys soutěživo sti, je patrná i z odpovědí na zdvořilostní otázku jak se
máš?; ve druhém sledovaném období mluvčí uváděli klad nou od po-
věď i v případě, že se jim ve skutečnosti příliš nedařilo (Dobře, děkuji.
Výborně/báječně/skvěle.), jedná se de fa c to o sociální lež. V ro ce 2011 
se vy sky t ly kladné odpovědi doplněné otázkou (skvěle, a ty?), které
mo hou ohro zit tvář adresáta v případě, že se je mu daří hůře. Ne l ze říci, 
že by ta kto mluvčí jed na li ve sna ze dodržet zdvořilostní kon ven ci,
spíše chtěli pre zen to vat vlastní oso bu lépe, což lze in ter pre to vat ja ko
pro jev stoupající ten den ce k soutěživo sti. Po do bnou ten den ci u pol-
ských mluvčích po pi su je Ja ku bo wska (1999, s. 58).

Ja ko určitý prvek soutěživo sti lze hod no tit i ab sen ce ti tu lu v os lo-
vení oso by v superiorním postavení, o němž by la řeč v oddílu věnova-
nému vzta hu k autoritě; mluvčí se snaží vy ro v nat po zi ce, vyhýbá se
honorifikům. 

3.4 Verbální ma ni fe sta ce nízké tolerance nejistoty

Ko mu ni kan ti ve formálním kon te x tu preferují negativní zdvoři-
lostní stra te gii, rea lizo va nou nepřímým vyjadřováním, vykáním, for-
málností; snaží se o zachování tváře adresáta. V obou sledovaných
obdobích se vy sky t ly petrifikované fo r mu la ce žádostí, pozdravů, roz-
loučení, výpovědi jsou kratší, stereotypizované. Míra ex pre si vi ty je ve 
formálních situacích menší než u neformálních situací, s výjimkou
vyjadřování pozitivních emocí; zvláště v ro ce 2011 dávali mluvčí na -
je vo ra dost při po chva le i ve formálním kon te x tu (viz oddíl věnova-
ný soutěživo sti). 

Ko mu ni ka ce ve formálním kon te x tu se ome zu je na témata spojená
s řešením úkolu, kon ve rza ce je ome ze na na mi ni mum, vo le na jsou
témata nekonfliktní. Kon ve rza ce často ani není zahájena; 38% res-
pondentů v ro ce 2003, 34% respondentů v ro ce 2011 při setkání s nad-
řízeným zůstane po uze u po zdra vu. 

Lze shrno ut, že nízká to le ran ce ne ji sto ty se pro je vu je především
v ko mu ni ka ci formální, a to dodržením pra vi del pro asy me tric kou a
institucionální ko mu ni ka ci. V českém kulturním kon te x tu nízká to le-
ran ce ne ji sto ty mno h dy zabraňuje přílišné soutěživo sti a projevům
indi vidu ali s mu v ko mu ni ka ci. 

K zajímavému po su nu došlo i u otázky týkající se om lu vy v sy-
metrickém vzta hu a neformálním kon te x tu. V ro ce 2011 došlo k po-
su nu u om lu vy za verbální urážku kamaráda; mluvčí se snaží ali bis- ti -
c ky převést zodpovědnost za nezdařený komunikační akt na ad re-
sáta, jenž údajně výpovědi špatně porozuměl8 (Promiň, nevěděla jsem
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8 Cul pe pe ro vo vymezení nezdvořilosti zahrnuje hledisko pro du kto ra i adresáta:
„Im po li te ness comes about when: (1) the speaker com mu ni ca tes fa ce -at tack inten-
tionally, or (2) the hearer perceives and/or con structs behavior as in ten tio nal ly face
attacking, or co m bi na tion of (1) and (2). Nezdvořilost vzniká, pokud (1) mluvčí
záměrně útočí na tvář adresáta, nebo (2) adresát vnímá a/nebo in ter pre tu je jednání
mluvčího jako cílený útok na svou tvář, nebo kombinace (1) a (2).” (Culpeper 2005, 
s. 131). In ten cio nali tu tento autor nepovažuje za nezbytnou podmínku vzniku
nezdvořilosti (Culpeper 2011). Na nutnost ana ly zo vat nezdvořilost v kontextu
upozorňuje i Bousfield (2007).



/ Promiň, netušila jsem, že se tě to do tk ne. Promiň, nechtěl jsem, aby to 
tak vyznělo. Soráč, to byl jen vtip. Nechtěla jsem ti ublížit. Promiň,
došlo k nedorozumění.). 

4. Závěry 

Ve druhém ze sledovaných období, te dy v ro ce 2011, je patrná ten -
den ce ke snižování od stu pu od au to ri ty. Menší di stan ce od au to ri ty se
pro je vu je především v ab sen ci ti tu lu v oslovení, ale i uplatněním
prvků pozitivní zdvořilosti ve formálních kon te x tech (např. explicitní
vyjádření ra do sti v asymetrické ko mu ni ka ci). Asy me trie je však ve
formálních kon te x tech zachována i te h dy, po kud mluvčí volí méně
formální oslovení: vo l ba po zdra vu, tématu kon ve rza ce, fo r mu la ce žá-
dostí a om luv jsou v asymetrické ko mu ni ka ci za loženy na negativní
zdvořilostní stra te gii, jež využívá konvencionalizovaných prostředků. 

Ten den ce k indi vidu ali s mu a soutěživo sti se projevují ve formál-
ních i neformálních kon te x tech, nicméně mluvčí většinou usilují o za-
chování tváře adresáta, patrně se zde uplatňuje nižší míra to le ran ce ne -
ji stot, v jejímž důsledku mluvčí volí častěji konvencionalizované fo r -
my vyjádření, zvláště pak ve formálních kon te x tech. Mluvčí do-
držují zdvořilostní ma xi my, nevyjadřují ne so u hlas, kri ti ku. Na zákla-
dě výzkumu ne l ze tvrdit, že by došlo me zi oběma obdobími k si g ni fi-
kantnějším rozdílům vy j ma skutečnosti, že jsou pozitivní emo ce pro-
jevovány otevřeněji i v ko mu ni ka ci asymetrické a není kla den velký
důraz na skro mnost. 
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Příloha 

Dotazník

Oslovování
1)   Jak oslovujete rodiče při rozhovoru?
2)   Jak oslovujete přátele (spolužáky) při rozhovoru?
3)   Jak oslovíte nadřízeného při rozhovoru?

Pozdravy
4)  Jak pozdravíte starého známého, kterého potkáte po letech na ulici? Kterým

tématem začnete konverzaci?
5)  Jak pozdravíte svého nadřízeného (učitele) na ulici? O čem s ním popřípadě

promluvíte?

Rozloučení
6)   Jakým výrazem se loučíte s rodiči, když odjíždíte na kratší cestu?
7)   Jaká slova používáte při rozloučení s přáteli?
8)  Jakým výrazem se loučíte s nadřízeným při odchodu z pracoviště (s učitelem

při odchodu ze školy)? 

Děkování a přijímání díků
9)  Jak poděkujete příteli za velmi náročnou intelektuální práci, kterou pro vás

vykonal?
10) Jak poděkujte rodičům za dárek? 
11) Jak budete reagovat na poděkování za finanční pomoc, kterou jste příteli poskytl? 

Omluvy
12) Jak se omluvíte ve škole / na pracovišti za pozdní příchod?
13) Jakou formuli použijete, vyrušíte-li úředníka při práci, protože s ním potřebujete

naléhavě promluvit? 
14) Jak se omluvíte, urazíte-li v komunikaci kamaráda? 

15) Jak zareagujete, omlouvá-li se vám cizí osoba za vyrušení při práci a chce s vámi
navázat pracovní hovor? 

16) Jak zareagujete, omlouvá-li se vám kamarád za rozbití šálku?

Pochvaly

17) Jak dáte vědět kamarádce, že vypadá skvěle?

18) Jak pochválíte matce koláč?

19) Jak dáte najevo profesorovi, že se vám jeho přednáška líbila? 

20) Jak odpovíte na profesorovu pochvalu vaší písemné práce?

21) Dostane se vám pochvaly od nadřízeného za skvěle odvedenou práci. Přítomni
jsou i vaši kolegové. Jak zareagujete? 

22) Přítel vám chválí oděv, který se vám příliš nelíbí. Jak odpovíte?

Blahopřání

23) Jak pogratulujete přítelkyni k úspěšně složené státnici?

24) Jak pogratulujete kamarádovi k narozeninám?

25) Jak přijmete gratulaci k úspěšně složené zkoušce?

Ostatní

26) Vaší kamarádce zemřel otec. Jakou formulí vyjádříte soustrast?

27) Vaši rodiče odjíždí na dovolenou. Co jim popřejete?

28) Co pronesete jako přípitek na narozeninové oslavě přítele?

29) Co přejte známým do nového roku?

30) Co odpovíte známému na otázku Jak se máš? 
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Bramkarka, architektka, polityczka... 
Kilka uwag o polsko-czeskich analogiach

językowych (na przykładzie nazw 
zawodowych kobiet) 

Słowa kluczowe: Nazwy zawodowe kobiet, analogie polsko-czeskie, feminatywi-
zacja, maskulinizacja, język w prasie, Zasada Kooperacji Grice’a

Keywords: Polish and Czech feminine occupational titles, feminine forms, Polish
and Czech press texts, Grice’s Maxims

Abs tract

Niniejszy artykuł porusza problem polskiego na zew ni c twa zawodowego kobiet
i jego analogii z językiem czeskim. Żeńskie formy oma wia nych nazw mają w cze sz -
czy ź nie charakter systemowy (stanowią normę językową), natomiast w języku
polskim większość z nich wciąż budzi kon tro we r sje. Są jednak wśród nich takie,
które stanowią normę użytkową, a nawet – jak w przypadku leksyki sportowej –
wzorcową, co pozwala dostrzec pol sko - cze skie analogie.

Autorka analizuje pod tym kątem wybrane sfery wy stę po wa nia żeńskich form
nazw za wo do wych kobiet (sport, sztuka, pre sti żo we sta no wi ska w ad mi ni stra cji
i polityce, armia, szko l ni c two wyższe, Kościół).

Omawiany jest również wpływ mediów na kształtowanie współczesnego języka,
a źródło przy ta cza nych ilu stra cji te ksto wych stanowi polska i czeska prasa (również
warianty ele ktro ni cz ne).

The article describes the problem of Polish feminine oc cu pa tio nal titles in co m pa -
ri son with Czech language.

Titles of women’s oc cu pa tions in the feminine gender can be referred to the model 
standard in the case of Czech, in which they appear on a regular basis. In the Polish
language the current state of knowledge allows for placing such de si g na tions within
the fun c tio nal standard, with the re se r va tion that some of them (for example, those
connected with sport) are already treated as the model standard.

This paper is devoted to the spheres in which feminine forms of the titles of oc cu -
pa tions followed by women exist. These include sports, arts, pre sti gio us positions in
the public ad mi ni stra tion as well as in the economy and politics; the army, science and 
higher education, and the Church. 

The problem of the lin gu i stic standard and the role of the media in forming the
con tem po ra ry language are a si g ni fi cant element in the di s cus sion. Hence, the Polish
and Czech press texts are the major sources of the research material, whereas lexi co -
grap hi cal studies and ele c tro nic lin gu i stic corpora fa ci li ta te the attempts at verifying
the status of pa r ti cu lar titles.

Przełom XX/XXI wie ku to dla pol skich nazw za wo do wych1 ko-
biet czas dyna mi cz ne go roz wo ju, któ ry cha ra kte ryzu je się prze de
wszy stkim wzro stem czę stot li wo ści wy ko rzy sta nia ich że ń skich
form. Do sko nałe źródło ma te riału po twier dzające go ten fakt sta no wi
ję zyk współcze s nych me diów, szcze gó l nie pra sy. 

Wie le te go ty pu nazw wciąż bu dzi kon tro we r sje2 i jest od no szo na
wyłącz nie do ję zy ka po to cz ne go. Wa r to za tem przy po mnieć, że część
z nich była już obe c na w sy ste mie ję zy ka pol skie go i „do I wo j ny
świa to wej two rze nie su fi ksa l nych form że ń skich nazw za wo do wych
oraz na zwisk było po wszech nie obo wiązującą normą” (Ja da cka 2008, 
s. 126). Rów nież Jan Mio dek wspo mi na, że „tak było przez całe wie ki
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1 Przez nazwy zawodowe rozumiem nominacje związane z działalnością mie-
szczącą się w szeroko ro zu mia nej sferze za wo do wo ści. Obejmują one zatem wy-
kształcenie, wy ko ny wa ny zawód, tytuły czy zajmowane sta no wi ska i pełnione
funkcje, a nawet pro fe sjo nal ne upra wia nie sportu.

2 Niektóre są jednak rejestrowane w słownikach języka polskiego. Należą do nich
m.in.: architektka (Słownik współczesnego języka polskiego pod red. B. Dunaja, War-
szawa 1996, Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. S. Dubisza, Warszawa
2003 – dalej USJP oraz Słownik języka polskiego PWN dostępny on line pod adresem:
http://sjp.pwn.pl/); pilotka, literatka, reżyserka, spikerka, reporterka, adwokatka
(USJP, ostatnia z wymienionych form – z kwalifikatorem potoczności). Kontrower-
syjne formy etnolożka, psycholożka, socjolożka są (z kwalifikatorem potoczności)
rejestrowane w USJP. Słownik języka polskiego PWN on line rejestruje bez kwali-
fikatorów potoczności m.in. następujące formy żeńskie: psycholożka, designerka,
kolarka, graficzka, muzyczka, informatyczka, żołnierka, prezeska, dyrektorka,
wykładowczyni, a z kwalifikatorem potoczności formy prokuratorka i sędzina.



i ni ko mu do głowy nie przy cho dziło, że by ko bie ty miały mę skie naz-
wy za wo dów” (Mio dek 2004). 

Ma sku lini za cja nazw za wo do wych ko biet w ję zy ku pol skim para -
do ksa l nie wiąza na jest z pro ce sem eman cy pa cji ko biet: je śli ko- bie ty
pra gnęły równo upra w nie nia, to pod kre śla nie ich płci na pła- szczy ź -
nie ję zy ka wy da wało się zbęd ne, a na wet nie pożąda ne. Do ty- czyło to
szcze gó l nie za wo dów uz na wa nych za pre sti żo we i wy ko ny- wa nych
głów nie przez mę ż czyzn3. Ta kie go sprze ci wu nie bu dziła na- to miast
na uczy cie l ka czy szwa czka, czy li za wo dy, w któ rych do mi no- wały
ko bie ty. 

Przez ki l ka dzie siąt lat ko bie ty pra cujące za wo do wo obo wiązy-
wała za tem zde cy do wa nie „mę ska no men kla tu ra”. La ta dzie wię ć dzie- 
siąte XX wie ku przy niosły jed nak w Pol sce zmia ny po li ty cz ne i go-
spo da r cze, któ re dla wie lu przed sta wi cie li społecze ń stwa – nie za- le ż -
nie od płci – zmie niły per spe kty wy za wo do we. Pra cę mo ż na było zy -
skać lub bar dzo szy b ko stra cić. Mo ż na było rów nież pra cę po rzu- cić,
roz począć własną działal ność, czy li sa mo dzie l nie pro je kto wać swoją
ście ż kę za wo dową i dążyć do jej re a li za cji. Płeć prze sta wała mieć do -
mi nujące zna cze nie. Sto p nio wo i sy ste maty cz nie roz wi jał się sy stem,
któ ry ro bo czo mo ż na okre ślić ja ko uni sex – ko bie ty wstę po- wały do
służb mun du ro wych, od wa ż niej wkra czały w świat po li ty ki, a mę ż -
czy ź ni – cho ć by do świa ta mo dy. Dziś nie budzą już wie l kie go za sko -
cze nia ko bie ty pro wadzące sa mo cho dy cię ża ro we czy mę ż czyź- ni
na leżący do ka dry Pol ski w ta kiej dys cy p li nie spo r tu jak fi t ness4. 

Rze czy wi stość poza ję zy ko wa spro wo ko wała na to miast zmia ny
w rze czy wi sto ści ję zy ko wej, w któ rej na początku XXI wie ku po ja wi- 
ły się po stu la ty mo dy fi ka cji na zew ni c twa za wo do we go. Pierwszą,
któ ra usiłowała spo pula ry zo wać na zwę mi ni stra była już bo wiem Iza -
be la Jaru ga- No wa cka, pełno mo c nik rządu do spraw rów ne go sta- tu su 

ko biet i mę ż czyzn w la tach 2001–2004, a nie aktu a l na mi ni ster spo r tu
Jo an na Mu cha, któ rej pro po zy cja ty tułowa nia jej mi nistrą wy wołała
w 2012 ro ku li cz ne ko men ta rze w me diach. 

Choć fo r so wa nie ro dza ju że ń skie go w oma wia nych no mi na cjach
przy pi su je się ucze st ni cz kom ru chu femi ni sty czne go, na le ży pa mię-
tać, że pol skie śro do wi sko femi ni sty cz ne nie jest zgod ne w uz na niu
te go pro ce su za prio ry te to wy w swo jej działal no ści. Wy da je się na to-
miast, że ogro m ny wpływ na wy stę po wa nie tych nazw oraz ich roz-
po wszech nie nie mają – wspo mnia ne już – me dia. 

Po rzu cając za tem femi ni sty cz ny aspekt oma wia ne go zja wi ska,
wa r to podjąć pró bę cha ra kte ry styki że ń skich form nazw za wo do wych 
ko biet, któ re z co raz większą regu la r no ścią po ja wiają się na łamach
pol skiej (nie ty l ko „fe mi ni zującej”) pra sy. Nie trud no do strzec w tym
pro ce sie zna cz ne ana lo gie z ję zy kiem cze skim, w któ rym de ry wa cja
form że ń skich od mę skich ma cha ra kter sy ste mo wy i dys po nu je spe-
cja l nym te r mi nem gra ma ty cz nym přechylování (zob. na przykład:
Havránek, Jedlička 1963, s. 116)5. Ni nie j sze opra co wa nie ma za tem
cha ra kter po rów na w czy, a je go ce lem jest pró ba oce ny sto p nia ana lo-
gii po mię dzy ję zy kiem pol skim i cze skim w naze w ni c twie za wo do-
wym ko biet. 

Ob ser wo wa ne ana lo gie są szcze gó l nie wy ra ź ne w sfe rze spo r tu, co 
wy da je się zro zu miałe ze wzglę du na roz gra ni cze nie mę skie go i żeń-
skie go współza wod ni c twa spo r to we go. Ko bie ty kon ku rują za tem wy- 
łącz nie z ko bie ta mi, a mę ż czy ź ni z męż czy z na mi, co wy ja ś nia ko-
nie czność sto so wa nia nazw pod kre ślających płeć. Uży cie na zwy
w ro dza ju mę skim w od nie sie niu do ko bie ty – za wod ni cz ki mogłoby
wy wołać nie za mie rzo ny efekt ko mi z mu, a na wet do pro wa dzić do
zakłóceń komu nika cy j nych6. W związku z tym upra w nio ne wy da je
się uży cie w pra sie ta kich form jak:

37 38

5 Zob. także: Mluvnice češtiny z 1986 roku (Petr 1986, s. 304–307), Příruční
mluvnice češtiny z 1995 roku (zob. Karlík, Nekula, Rusínová 1995, s. 120–123)
oraz Mluvnice současné češtiny (Cvrček 2010, s. 135).

6 Trudno wyobrazić sobie, by podczas rozgrywek w kobiecej koszykówce komen-
tator sportowy nazywał znajdujące się na boisku zawodniczki koszykarzami.

3 O ma sku lini za cji jako sposobie na pod nie sie nie wartości społecznej nazw za -
wo do wych kobiet wspomina na przykład Anna Obrę b ska - Jabłońska (zob. 1949, s.
2). 

4 Męski fitness został oficjalnie uznany za dyscyplinę sportową w 2005 roku.



– b r a m k a r k a: „Piłka ręczna: Izabela Czarna została nową bram-
karką SPR Lublin” („Kurier Lubelski”7), 

– d y s k o b o l k a: „Dys ko bo l ka AZS Poznań, Żaneta Glanc, potwier- 
dziła, że jest w wysokiej formie. Po drugim miejscu w świetnie ob -
sa dzo nym konkursie w Halle w niedzielę nie miała sobie rów- nych
na zawodach w ho len de r skim Hengelo” („Dziennik Bał- tycki”8),

– f u  t  b o  l i s t k a: „Szef FIFA Sepp Blatter wytyka gwiazdom piłki
pazerność, ale czy nie jest naturalne, że ledwie 0,064 promila spo-
śród 250 milionów fu t bo li stów i fu t bo li stek to ludzie świetnie sytu-
owani?” („Gazeta Wyborcza”9),

– o s z  c z e  p  n i c z k a: „Czeszka osz cze p ni czka Barbora Špotáková,
która sięgnęła po raz drugi po złoty medal igrzysk, przekazała
na aukcje cha ryta ty w ne pamiątki związane z Londynem, między
innymi zestaw oli m pi j ski otrzymany od orga ni za to rów oraz... Spe-
cjalny metr krawiecki” („Wprost”10).

Ich cze skie od po wied ni ki: brankářka, diskařka, fo t ba li stka i oště-
pařka mają cha ra kter sy ste mo wy i są re je stro wa ne cho ć by w jed nym
z najpo pular nie j szych słow ni ków ję zy ka cze skie go, Slovníku spi sov-
né češtiny pro školu a veřejnost („Aca de mia”, Pra ha, np. wy da nie
z 2007 r.), ja ko re gu la r nie de ry wo wa ne od form ro dza ju mę skie go.
Na zwy pol skie zy skują po do b ny sta tus – re je stru je je Słow nik ję zy ka
pol skie go PWN on li ne11, np. bra m kar ka, fu t bo li stka, piłkar ka. Na le ży 
pod kre ślić, że po da ne przykłady mają je dy nie cha ra kter re pre zen ta-

ty w ny i wspo mnia ny słow nik re je stru je rów nież wie le in nych nazw
za wod ni czek spo r to wych (np. bie ga czka, dżu do czka, dżu dy stka, bo -
kser ka, a na wet sko cz ki ni).

Mo ż na za tem za ry zy ko wać stwier dze nie, że na zew ni c two za wo-
do we ko biet w sfe rze spo r tu zy sku je – ana lo gi cz nie do ję zy ka czes-
kie go – cha ra kter zbli żo ny do no r my wzo r co wej.

Po dobną ten den cję mo ż na zaob se r wo wać w sfe rze sze ro ko ro zu-
mia nej sztu ki i działal no ści ar ty sty cz nej. Pol ska pra sa od no to wu je np.
na zwy:

– a r  c h i  t e k t k a: „Kuchnia za pro je kto wana przez ar chi te ktkę Zahę
Hadid jest jed no cze ś nie centrum mul time dia l nym. Gotując, można
słuchać w niej muzyki, zmywając, surfować po In ter ne cie”12,

– k o  m  p o  z y  t o r k a: „Ludzie na kon ce r tach reagują świetnie. A i tak
zapytałam Ulkę, pianistkę i kom po zy tor kę: »Powiedz mi, dlaczego
wy ze mną gracie? [...]«” („Zwierciadło” 11/2009, s. 45),

– p l a s t y c z k a: „Krystyna Mo r gen stern, pla sty czka. – Nigdy nie
wiedziałam, kogo u nich zastanę. Zawsze wyławiali osoby, które
potem coś znaczyły” („Wysokie Obcasy” 32/2009, s. 14),

– p r o  j e  k t a n t k a: „Znajomi nazywają ją Aleks. Zawód? Projek-
tantka ubrań” („Zwierciadło” 9/2009, s. 62),

– r e ż y s e r k a: „Gdy pracuje, nikt nie ma wątpliwości, że jest reży-
serką, która doskonale wie, czego chce. Reżyserką, którą nigdy nie
chciała zostać” („Twój Styl” 10/2008, s. 187).

Wszy stkie przy to czo ne po wy żej przykłady re je stru je Słow nik ję -
zy ka pol skie go PWN on li ne. W pra sie po ja wiają się jed nak rów nież
na zwy nie odno towy wa ne w pu b li ka cjach leksy kogra fi cz nych, na
przykład mu zy ko loż ka13: 
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słowników, do których sięgają uży tko w ni cy. Stanowi zatem wia ry god ne źródło ma- 
teriałowe, a od no to wa nie w nim wielu nazw za wo do wych kobiet w formie rodzaju
żeńskiego może stanowić dowód na ich upo wsze ch nie nie i obecność w systemie
języka polskiego.

12 Http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/55,53581,4362339.html, 23.01.
2013.

7 Http://www.ku rier lube l ski.pl/artykul/708057,pilka-recz na-izabela -czarna-zo sta la-
nowa- bra m kar ka-spr,id,t.html?cookie=1, 24.01.2013.

8 Http://www.dzien nikba l ty cki.pl/tag/dyskobolka.html, 25.01.2013.
9 Http://www.sport.pl/GW/1,75693,2981314.html, 25.01.2013.
10 Http://www.wprost.pl/ar/340070/Czeska-osz czepniczka- sprzedaje- centy metr- 

krawiecki -by-pomoc -potrzebu ja cym/, 23.01.2013.
11 Warto wyjaśnić, że słownik ten liczy ponad sto tysięcy haseł i został opraco-

wany na bazie dwóch naj waż nie j szych słowników Wydawnictwa Naukowego PWN:
Uniwersalnego słownika języka polskiego oraz Wielkiego słownika wyrazów obcych.
Dzięki dostępności on line jest on również jednym z najpo pular nie j szych polskich



Maciej Orłoś ma dzień wypełniony od rana do nocy. Po śniadaniu zawozi Kubę
do szkoły, a Melę do przed szko la, sam jedzie do tele wi zy j nej Jedynki, gdzie przy-
gotowuje się do „Tele e x pres su”. Jego żona Joanna Twar do wska, mu zy ko loż ka,
pracuje w swojej firmie PR. Spotkają się wszyscy dopiero wieczorem, a czekają
jeszcze obowiązki domowe14. 

Rów nież i ta sfe ra wy stę po wa nia nazw za wo do wych ko biet wy ka -
zu je za tem zna cz ne ana lo gie z ję zy kiem cze skim, w któ rym fo r my: ar -
chi te ktka, skla da te l ka, výtvarnice, pro je ktan tka, režisérka są sko dyfi -
ko wa ne, a fo r mę mu zi ko ložka re je stru je Český národní kor- pus15.

Zmia ny sta tu su że ń skich form nazw za wo do wych w pol szczy ź nie
ob ser wo wa ne są rów nież w in nych ob sza rach działal no ści za wo do wej 
ko biet, choć – jak się wy da je – sto pień ana lo gii z ję zy kiem cze skim
jest tu mnie j szy. Do ta kich mo ż na za li czyć na przykład na zwy pre- sti -
żo wych sta no wisk w ad mi ni stra cji pu b li cz nej, go spo da r ce i po li ty- ce. 
O ile w pol szczy ź nie wciąż bu dzi emo cje obe c na w ję zy ku me diów
po li ty czka czy mi ni stra (mi ni ster ka), to w ję zy ku cze skim politička,
choć nie reje stro wa na leksy kogra fi cz nie, po ja wia się swo bod nie
w cze skiej pra sie i na ofi cja l nych stro nach in ter ne to wych cze skie go
rządu, a ministryně jest formą sko dy fi ko waną16. Jed nak Słow nik ję zy-
ka pol skie go PWN on li ne re je stru je np. na zwę am ba sa dor ka w zna-
cze niu „naj wy ższej rangą przed stawi cie l ki dyp loma ty cz nej pa ń stwa”
(por. cz. am ba sa dor ka, velvyslankyně), a Uni wersal ny słow nik ję zy ka
pol skie go – choć z kwa lifi ka to rem po to cz no ści – na zwę pro ku ra tor ka
(por. cz. pro kurátor ka). Fo r mę posłan ka (cz. poslankyně) re je stro wał
już na to miast słow nik Wi to l da Do ro sze wskie go, pub li ko wa ny w la-
tach 1958–1969.

Brak je sz cze w pol szczy ź nie – w prze ciw ie ń stwie do ję zy ka czes-
kie go – re je stra cji fo r my pre zy den tka, któ ra jed nak co raz czę ściej po-
ja wia się w pra sie, na co wpływ bez wątpie nia ma fakt rosnącej li cz by
ko biet za j mujących to sta no wi sko (np. na Li twie, w Ni ka ra gui, Chi le,
Pa na mie, Ar gen ty nie, Bra zy lii) bądź kan dy da tek w wy bo rach pre zy-
de nckich (np. USA, Cze chy, Fran cja):

Jeszcze jedna pre zy den tka (tytuł artykułu w „Wysokich Obcasach” poświęco-
nego prezydent Brazylii, Dilmie Rousseff17). 

W wy ni ku akty wi za cji ko biet w za wo dach do nie da w na uz na wa-
nych za „mę skie”, rów nież i w tej sfe rze po ja wił się pro blem na zew-
ni c twa i wy star czal no ści uży cia rze czo w ni ków ro dza ju mę skie go
w zna cze niu ge ne ry cz nym. Do ty czy to m.in. ar mii. Ję zyk cze ski nie
wy ka zu je w tym ob sza rze blo ka dy femi naty wi za cji i kie dy pie r wsza
ko bie ta w Cze chach uzy skała sto pień pułko w ni ka, w me diach na tych- 
miast po ja wiła się nie nace cho wa na na zwa plu ko v ni ce:

O vojenskou kariéru se zajímala už na základní škole. Nyní po letech je Lenka
Mendlíková první plukovnicí v novodobé historii české armády18.

Jest ona re je stro wa na ja ko po ten cja l ny de ry wat od rze czo w ni ka
plukovník w przy woływa nym już na stro nach ni nie j sze go opra co wa-
nia Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, któ ry re je stru je ta -
k że ta kie na zwy jak: ma jor ka (ko bie ta w sto p niu ma jo ra) czy ka-
pitánka. W cze skiej pra sie, w ar ty ku le do tyczącym ar mii ame ry kań-
skiej po ja wiły się rów nież fo r my generálka (‘kobieta w sto p niu ge ne-
rała’) oraz admirálka (‘kobieta w sto p niu ad mi rała’), na przykład:

V americké armadě je 57 generálek a admirálek, pět z nich má na výložkách tři
hvězdy („Týden” 26/2008, s. 89).

Po twier dza to fakt re gu lar ne go wy stę po wa nia że ń skich form nazw 
za wo do wych ko biet w ję zy ku cze skim, two rze nie ich w sy tu a cji wy-
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17 Http://www.wyso kieo b ca sy.pl/wyso kie -ob ca sy/1,53662,8446996,Jeszcze_jedna 
_pre zy den tka.html, 15.11.2010.

18 Http://zpravy.idnes.cz/odpovedi.asp?t=PLUKOVNICE, 24.01.2013.

13 USJP oraz Słownik języka polskiego PWN on line odnotowują jednak np.
nazwę ko bie ty- muzy ka: muzyczka.

14 Http://www.polskatimes.pl/maga zyn ro dzin ny/38842,bajka-d la-moje go- dzie cka,
id,t.html, 21.09.2008.

15 Http://ucnk.ff.cuni.cz/verejny.php.
16 Zob. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost („Academia”, Praha 2007).



ma gającej uży cia ta kich form i bra ku blo ka dy femi naty wi za cji. Ję zyk
pol ski, choć re je stru je np. na zwę żołnie rka19, wy ka zu je jed nak spo re
opo ry w two rze niu że ń skich form nazw wy so kich sto p ni wo j sko-
wych. Jak twier dzi Ka ta rzy na Kłosi ń ska, uży cie te go ro dza ju no mi-
na cji, „choć mo ż li we z ję zy ko we go pun ktu wi dze nia, mo c no ra zi”
(Kłosi ń ska 2009). Na le ży jed nak za sta no wić się, czy nie jest to zbyt
su bie kty w ny wnio sek. Uży cie że ń skich form nazw za wo do wych ko-
biet mo że być bo wiem roz pa try wa ne w od nie sie niu do aktu ko mu- ni -
ka cji i Za sa dy Ko o pe ra cji Grice’a: ich za sto so wa nie w pe w nych oko -
li cz no ściach zwię ksza prze j rzy stość wy po wie dzi. Ma to mie j s ce na
przykład w sy tu a cji ko nie cz no ści pod kre śle nia płci de sy g na tu przy
bra ku wykład ni ków że ń sko ści (ta kich jak cho ć by jed noz na cz nie żeń-
skie imio na bądź wykład ni ki ty pu pa ni). Za sad ność uży cia że ń skich
form ob ra zują cho ć by wy po wie dzi za wie rające brzmiące ob co na zwi- 
ska, przy któ rych trud no jest stwier dzić płeć de sy g na tu, na przykład:
Ro us seff – pre zy dent Bra zy lii). Przy j mując ta kie założe nie, być mo że, 
łatwiej byłoby za akce p to wać w ję zy ku pol skim obe cność wie lu bu-
dzących kon tro we r sje że ń skich form nazw za wo do wych ko biet20.

Ana lo gie z ję zy kiem cze skim mo ż na rów nież zaob se r wo wać
w wy pa d ku uży cia oma wia nych form w ko mu ni ka cie o usta lo nej, rza -
d ko pod dającej się zmia nom kon stru kcji, a mia no wi cie w ne kro- lo gu. 
Uży cie w nim form że ń skich do nie da w na nie było w pol szczyź- nie
przy ję te. Być mo że – jak za uwa ża Ken neth Na li bow – było to związa -
ne z poglądem, że fo r my mę skie na dają ne kro lo go wi bar dziej uro czy -
sty cha ra kter (zob. Da le wska - Greń 1989, s. 211). Dziś jed nak nie są
rza d ko ścią ne kro lo gi za wie rające ta kie na zwy za wo do we, jak:

[…] zmarła artystka malarka21;

[…] odeszła kobieta pełna fantazji, pasji, odwagi, talentu i piękna, aktorka, dzien-
nikarka, pod ró ż ni czka;

[…] zmarła po lo ni stka, wie lo le t nia re da ktor ka w PWN;

[…] zmarła wie lo le t nia re da ktor ka i ko re ktor ka w wyda w ni c twach „Wiedza”,
„Książka i Wiedza”, “Iskry”;

[…] zmarła re da ktor ka te ch ni cz na Polskiego Radia;

[…] odeszła na swój ostatni dyżur nasza Koleżanka, lekarka z powołania, specja-
listka psy cho te ra pii uza le ż nień;

[…] za wia da mia my o śmierci wybitnej eko no mi stki, autorki licznych pu b li ka cji nau-
kowych i popu larno nau ko wych. Spe cja li stki w dzie dzi nie go spo dar ki krajów rozwi-
jających się, pu b li cy stki „Polityki”;

[…] zmarła mon ta ży stka filmów fa bu la r nych, doku men ta l nych oraz seriali tele-
wizyjnych. 

Nie jest to jed nak zja wi sko po wszech ne. Wciąż w pol skich ne kro-
lo gach do mi nują mę skie fo r my nazw za wo do wych ko biet, choć au-
to rzy ko mu ni ka tów z dużą syste maty cz no ścią pod kre ślają bli skie sto-
sun ki ze zmarłą m.in. po przez wy ko rzy sta nie form że ń skich22, któ re
w cze skoję zy cz nych za wia do mie niach o śmie r ci mają cha ra kter kon -
we ncjo nal ny i stan dar do wy nie za le ż nie od sfe ry wy stę po wa nia, na
przykład:

Po půlročním boji se zákeřnou nemocí zemřela v neděli oblíbená psycholožka
Tamara Cenková. Bylo jí 54 let23. 

Zemřela za kla date l ka a dlouholetá šéfredaktorka spotřebitelského časopisu
d‘Test Ida Rozová24. 
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19 Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/żołnierka, 25.01.2013.                        
20 Nadmierne i bezzasadne wykorzystanie żeńskich form nazw zawodowych ko-

biet może jednak utrudnić właściwe zrozumienie wypowiedzi bądź wywołać nieza-
mierzony efekt komizmu. Na ten problem zwróciłam uwagę w monografii Tendencje
rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego
(Dembska 2012, s. 232–235).

21 Przykłady dotyczą stycznia 2013r. i pochodzą z: http://nekrologi.wyborcza.pl.
22 Więcej na ten temat zob. Dembska 2012, s. 262–269.
23 Http://ona.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A110718_162113_spolecnost_jup, 

29.01.2013.
24 Http://www.denik.cz/z_domova/zemrela-dlou holeta-sefre daktorka-dte stu-i da- 

roz ova-20121119.html, 29.01.2013.



Po dlouhé a těžké nemoci zemřela pro fe sor ka Josefa Bohutová, emeritní
přednostka Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce,
významná představitelka oboru neu rora dio lo gie a intervenční ra dio lo gie, vynikající
vědkyně25.

Mezinárodně uznávaná historička a teoretička fo to gra fie Anna Fárová, která
zemřela v sobotu 27. února ve věku 81 let, byla průkopníkem psaní o fo to gra fii jako
o vysokém umění26.

W ję zy ku cze skim że ń skie fo r my nazw za wo do wych ko biet nie
sta no wią no vum na wet wśród no mi na cji związa nych z na uką i szkol-
ni c twem wy ższym. Sy ste mo wy cha ra kter ma za rów no na zwa vědkyně
(kobie ta-na u ko wiec), jak też do ktor ka (ko bie ta z ty tułem na uko wym
do kto ra) czy pro fe sor ka (ko bie ta z ty tułem na uko wym pro fe so ra). Na -
wet z wykład ni kiem że ń sko ści paní są one fo r ma mi obo wiązu- jący mi 
(paní do ktor ka, paní pro fe sorka). W pol szczy ź nie nie bu dzi za strze -
żeń ba da czka czy np. lin g wi stka, na to miast uży cie ro dza ju że ń skie go
rze czo w ni ków ty tu la r nych ma cha ra kter wyłącz nie jed- no stko wy27 i
– jak za uwa ża Zo fia Kubi szyn- Mę dra la – „pra wie wszy stkie jed no stki 
tej gru py to słow ni ko we ma s cu li na tan tum” (2007, s. 35).

Po dobną sy tu a cję mo ż na zaob se r wo wać w ty tu la tu rze ko ście l nej.
Pa mię tając o wciąż nie wie l kiej li cz bie ko biet w stru ktu rach ko ściel-
nych, wa r to za uwa żyć, że w ję zy ku cze skim farářka (pa stor ka), bi -
sku p ka, rabínka, a na wet kněžka28 (ko bie ta - ksiądz) nie budzą ta kich
kon tro we r sji jak ich od po wied ni ki w ję zy ku pol skim, gdzie w wy- pa -
d ku ko nie cz no ści pod kre śle nia płci de sy g na tu, naj czę ściej wy ko- rzy -
stu je się wykład ni ki że ń sko ści np. ko bie ta czy pa ni, na przykład:

Wczoraj na uro czy stość wy świę ce nia 31-letniej Treiger do słynnej be r li ń skiej
synagogi przy Pesta loz zi stras se przybył sam prezydent Christian Wulff. W przy-
szłym tygodniu pani rabin zaczyna pracę w gminie ży do wskiej w Ol den bu r gu.
Jednak nie wszystkim nie mie c kim Żydom kobieta rabin się podoba29. 

W cze sz czy ź nie w ta kiej sy tu a cji swo bod nie po ja wia się fo r ma
rabínka: 

První rabínka od dob ho lo ca u stu okouzlila Německo. Poprvé od roku 1935 má
německá židovská komunita ve svých řadách rabínku30. 

Ni nie j sze opra co wa nie nie wy cze r pu je pro ble ma ty ki ana lo gii po-
mię dzy ję zy kiem pol skim i cze skim w naze w ni c twie za wo do wym ko -
biet, a je dy nie ją syg na li zu je. Na je go pod sta wie mo ż na już jed nak za -
ry zy ko wać stwier dze nie, że w pol szczy ź nie ist nieją ob sza ry, gdzie
femi naty wi za cja (two rze nie że ń skich form nazw za wo do wych) sta no- 
wi już no r mę uży t kową, a na wet – jak w cze sz czy ź nie – wzo r cową.
Do ta kich bez wątpie nia mo ż na za li czyć sport oraz działal ność
związaną ze sztuką. Są to za tem sfe ry, w któ rych ję zyk ofi cja l ny i styl
kan cela ry j ny nie mają cha ra kte ru do mi nujące go, co mo że sta no wić
jedną z przy czyn bra ku blo ka dy femi naty wi za cji. Pre zen to wa ny ma -
te riał wy ka zu je jed nak, że zmia ny mo ż na do strzec ta k że wśród nazw
pre sti żo wych sta no wisk (na przykład związa nych z po li tyką). Fo r my
ro dza ju mę skie go do mi nują na to miast w naze w ni c twie ko biet związa -
nych z ar mią, szko l ni c twem wy ższym czy Ko ściołem, choć i tu po ja -
wiają się spo ra dy cz nie ich że ń skie de ry wa ty.
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29 Http://wyborcza.pl/1,76842,8611958,Pierwsza_kobieta_rabin_w_Niemczech.
html,7.02.2013. W tygodniku „Polityka” pojawiła się jednak forma rabinka: „W ję- 
zyku polskim nie ma osobnego słowa, niektórzy mówią rabinka” (http://www.
polityka.pl/spo le czen stwo/artykuly/1506710,1,rozmowa-z-tan ja-segal-jedy -
na-w-polsce-ko bieta-rabi nem.read, 04.02.2011), a na czele Kościoła Staro kato lic -
kie go Ma- riawitów w Rze czypo spo li tej Polskiej w 2010 roku stała Biskupka
Damiana Szul- gowicz. 

30 Http://zpravy.ihned.cz/c1-48055900-prvni -rabinka-od-do b-holocaustu-o kouzli la
-nemecko, 7.02.2013.

25 Http://www.tribune.cz/clanek/16385, 29.01.2013.
26 Http://www.novinky.cz/kultura/193491-zem rela-histo ricka-foto grafie-an na-   

farova.html, 25.01.2013.
27 Takim przykładem jest następująca informacja pod zdjęciem zamieszczonym

w „Gazecie Wyborczej”: „Gesine Schwan, niemiecka politolożka, rektorka Europej-
skiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą („Gazeta Wyborcza”, 7–8
marca 2009, s. 20).

28 Język czeski nie jest jednak tej nominacji tak przychylny jak pozostałym, po-
nieważ jej pierwotne znaczenie było związane z wiarą pogańską i kultem prostytucji.
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Abs tract

Příspěvek nastiňuje situaci korpusové lin g vi sti ky v České republice a soustřeďuje 
se na otázku žákovských korpusů, především na nově vzniklou databázi chyb
ruských, ukrajinských a polských mluvčích. Na tomto pozadí šířeji pojednává o jedné
frekventované interferenční polské chybě v českém jazyce a na jejím příkladu uvádí
možné použití databáze CHRUP ve výuce češtiny.

The article outlines the situation of corpus lin gu i stics in the Czech Republic and
focuses on the issue of learners’ corpora, and espe cial ly on the newly created database 
of mistakes of Russian, Ukrainian and Polish speakers. On the basis of this back-
ground, it deals with one frequent Polish in ter fe ren tial error in the Czech language and 
on this example it shows possible use of the CHRUP database in teaching Czech.

Vznik korpusové lin g vi sti ky je bezprostředně spo jen s vývojem
počítačové te ch ni ky, která pro ni kla i do této vědecké ob la sti a zásad-
ním způsobem zjednodušila ex ce r pci a analýzu lingvistických dat.
Pro to bývá celá dostupná škála psaných a mluvených korpusů a v nich
ob saženého, bohatého jazykového materiálu předmětem častých ja zy- 
kovědných výzkumů. Avšak ve slovanském prostředí bývá mno hem
častěji využíván spíše badatelský potenciál korpusů před možností je -
jich praktického zužitkování. Ko r pu sy tak mi mo jiné zdánlivě
zůstávají nedoceněnou pomůckou při výuce cizích jazyků. Z to ho to
důvodu bu de předkládaná stu die zaměřena právě na je jich použití

47 48

związa nych z ar mią, szko l ni c twem wy ższym czy ko ściołem, choć i tu
po ja wiają się spo ra dy cz nie ich że ń skie de ry wa ty.

Wa r to za tem ob se r wo wać roz wój pol skie go na zew ni c twa za wo do- 
we go ko biet, szcze gó l nie w od nie sie niu do ję zy ka cze skie go. 
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v pedagogické pra xi. Nejdříve bu de podán stručný přehled výsledků
fungování české korpusové lin g vi sti ky, jejíž kvan tum a záběr jsou
výjimečné ne jen ve slovanském měřítku. Následně bu de představena
Databáze chyb v češtině mluvčích s prvním ja zy kem slovanským (dá-
le také jen CHRUP) a její přínos pro polské bohemistické prostředí.
Na závěr bu dou prezentovány některé nejčastější chy by objevující se
v te x tech polských studentů, které ten to ko r pus ob sa hu je.

Korpusy v České republice

Rychlý vývoj korpusové lin g vi sti ky v České re pu b li ce začal ro kem 
1994, kdy byl na Univerzitě Karlově zřízen Ústav Českého národního
ko r pu su. Dnes ve d le to ho to ústavu na vývoji korpusů v českém pro-
středí pra cu je i mno ho dalších institucí. 

Popi suje me - li si tu a ci v ob la sti vývoje korpusů českého ja zy ka, je
třeba pod ot k no ut, že jich exi stu je nebývalé množství a fungují částeč-
ně ne bo zce la nezávisle na sobě. Pod po j mem Český národní ko r pus
(dále jen ČNK) fun gu je po uze ko r pus, který je vyvíjen na již zmiňo-
vaném ústavu a je jedním z největších národních korpusů v Evropě
(Čermák, Schmiedtová 2004, s. 152). Avšak ani ČNK není jen je den
so u bor textů ob sažený v jed nom edi toru, jak by chom si mo hli předsta- 
vovat. Me zi základní složky ČNK patří diachronní ko r pus (DIAKORP)
s te x ty od kon ce 13. stol. do r. 1989, několik synchronních psaných
korpusů řady SYN, me zi ni miž naj de me jak žánrově vyvážené kor-
pu sy, tak ko r pu sy publicistických textů. Jedná se o několik korpusů,
které se liší stářím zahrnutých textů. 

Za sa mo sta tnou zmínku stojí Pražský závislostní ko r pus (PDT). Je
to ko r pus češtiny, který byl vy vi nut na Matematicko-fyzikální fakultě
UK na bázi textů ČNK a ve d le morfologické ob sa hu je i syn ta ktic kou
a sémantickou ano ta ci včetně ano ta ce aktuálního členění věty.

Mi mo to exi stu je zde řada dalších ko r pusů (některé z nich jsou so u- 
částí ČNK), na je jichž tvorbě se kromě dvou výše zmíněných institucí
podílí i mno ho dalších. V to m to nepřeberném množství ne l ze ne j me-
no vat Pražský mluvený ko r pus (PMK), Brněnský mluvený ko r pus
(BMK), ko r pus neformální mluvené češtiny (ORAL), Pražský závis-

lostní ko r pus mluvené češtiny (PDTSC), ko r pus školní ko mu ni ka ce
(SCHOLA), ko r pus odborných lingvistických textů (LINK), ko r pus
soukromé ko re spon den ce (KSK), Olomoucký ko r pus mluvené češti-
ny (OMK), Pražský fonetický ko r pus (PFK) a Český akademický kor- 
pus (ČAK).

V českém prostředí jsou vytvářeny i dvojjazyčné ko r pusy, jme nuj-
me především rozsáhlý pro jekt ÚČNK In ter Corp. Ten ob sa hu je české
te x ty spo lu s je jich překlady do 27 jazyků (ne bo z těchto jazyků do
češtiny), z nichž 17 je opatřených mor folo gic kou anotací. Ve d le to ho
exi stu je také rozsáhlý Pražský česko-anglický závislostní ko r pus
(PCEDT).

Je nutno pod ot k no ut, že ve d le jednojazyčných a paralelních kor-
pusů mateřského ja zy ka vznikají na české půdě i cizojazyčné ko r pu sy, 
což je jednoznačným důkazem úrovně a výsadního postavení české
korpusové lin g vi sti ky. By ly zde mi mo jiné vytvořeny ko r pu sy dolní
a horní lužičtiny (DOTKO a HOTKO) a také Pražský arabský zá-
vislostní ko r pus.

No vin kou na české půdě je vznik korpusů L2, jak je zvy kem je
nazývat v západní tra di ci (viz např. Gran ger 2012). V českém (a také
obecně slovanském) prostředí nemají tyto ko r pu sy tra di ci, a tudíž ani
vžitý název. Lze se se t kat s po j my studijní ko r pu sy (Čermák,
Schmiedtová 2004, s. 154) ne bo žákovské ko r pu sy (Šebesta, Škodo-
vá 2012). Jedná se o mluvené ne bo psané ko r pu sy shro mažďující
materiál nerodilých mluvčích. Od standardních korpusů národních
jazyků se liší tím, že je jich ob sa hem není konkrétní ja zyk, ale me zi ja-
zyk, tj. jakýsi přechodný stav me zi ja zy kem mateřským a cílovým
(více o te o rii me zi ja zy ka viz Se lin ker 1987 ne bo 1991).

I když první známý žákovský ko r pus na světě vznikl už začátkem
90. let 20. století v Be l gii, ve slovanském prostředí do sud jsou ty to ko -
r pu sy přítomné jen spo ra di c ky, znám je jen slo vinský ko r pus menšího
roz sa hu (Šebesta, Škodová 2010). V této sou vi s lo sti je čerstvě
vytvořený  ž á k o v s k ý  k o  r  p u s  č e š t i n y  j a  k o  cílové- ho ja zy -
ka (CZESL) zce la výjimečným pro je ktem velkého významu. Spojení
„cizí ja zyk” v je ho názvu ne fi gu ru je, pro tože materiál byl získáván i
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od romských a jiných bilingvních mluvčích, pro něž čeština nemůže
být po važována za cizí ja zyk. Ko r pus ob sa hu je psané a v menší míře i
mluvené pro je vy na všech úrovních zna lo sti češtiny v roz sa hu ce l kem
přes 2 mi lio ny slov a je tak největším neanglickým žákovským ko r pu -
sem (Šebesta, Škodová 2010). Je ho část je mo r fo- syn ta kti c ky
anotovaná, a pro to umožňuje rozsáhlou kontrastivní analýzu (další
pod ro b no sti o to m to pro je ktu viz např. Šebesta, Ško- dová 2012).

Databáze CHRUP – chyby ruských, ukrajinských a polských
mluvčích

Kromě to ho to rozsáhlého žákovského ko r pu su vznikají v českém
pro sto ru menší žákovské databáze, spo luau tor kou jedné z nich je i au-
tor ka to ho to příspěvku. Jedná se o Databázi chyb v češtině mluvčích
s prvním ja zy kem slovanským konkrétně zachycující chy by ruských,
ukrajinských a polských mluvčích – od tud název databáze CHRUP1.
Ta to elektronická databáze vzni ka la v le tech 2011–2013 v rámci
dvouletého pro je ktu financovaného Gran to vou agen tu rou Uni ve rzi ty
Ka r lo vy (číslo grantového pro je ktu 286411) a bu de v ne j b ližší době
volně přístupná na ad re se: http://chrup.ff.cu ni.cz. V názvu ne by lo
záměrně použito slo vo ko r pus, ne boť byl ten to nástroj plánován ja ko
méně rozsáhlá a nekomplikovaná da ta ban ka poskytující první po moc
učitelům a studentům češtiny, ni ko liv ja ko rozměrný, propracovaný
ko r pus.

CHRUP ob sa hu je ce l kem materiály od 185 osob, z to ho 57 ru sko-
jazyčných, 74 ukra jin skojazyčných a 54 polskojazyčných mluvčích.
Záměrně zde ne by lo použito po j mu národnost, ne boť východiskem
k zařazení do jednotlivých kategorií v databázi byl uvedený mateřský
ja zyk. Národnost je pro ty to účely po j mem přespříliš symbolickým
a individuálně vnímaným, navíc zde v první řadě šlo o rozlišení res-
pondentů z hle di ska jazykové bio gra fie. Do databáze ne by li zařazo-
váni bilingvní mluvčí češtiny s prvním ja zy kem polským, ruským

a ukrajinským. Ve všech případech se te dy jedná o oso by, pro něž je
čeština cizí ja zyk, převážně na nižších úrovních její zna lo sti.

Samotná úroveň jazykové ko m pe ten ce respondentů ne by la před-
mětem dotazníku, je hož vyplnění by lo předpokladem zařazení textů
do pro je ktu, je li kož jde o ve li ce subjektivní měřítko. Místo to ho by la
zjišťována délka stu dia češtiny, která by la spo lu s pohlavím, věkem,
mateřským ja zy kem obou rodičů i pa r t ne ra, s informací o tom, zda re -
spon dent žije v ČR, a o důvodech, které ho ke stu diu ve d ly, jedním
z kritérií, pod le kterých je umožněno vyhledávání. Ve d le to ho je
možné hle dat pod le kategorií chybové ta xo no mie. Ta by la rozdělena
do základních pěti sku pin: písmo a pra vo pis, mo r fo lo gie, syn tax, styl
a le xi kum, které se s výjimkou ka te go rie stylistických chyb dále třídí.
S ohle dem na maximální uživa te l skou přehlednost a jed no du chost je
vyhledávání ome ze no na vo l bu konkrétní ka te go rie, popř. více ka te-
gorií z předem připraveného me nu. Není te dy potřeba stu dium ma-
nuálu, značek a způsobu zadávání komplikovaných řetězců, jak je to-
mu např. v případě ČNK.

Databáze ob sa hu je kratší te x ty (od každého mluvčího 1 až 5) s ne-
vědeckou, každodenní tématikou. Ta kto nastavená vo l ba tématu měla
re du ko vat případný vliv předloh a zce la od stra nit možnost zahrnutí
citací do databáze. Jazykový materiál není au to ma tic ky mo r fo syn- ta -
kti c ky anotován a byl pod ro ben výlučně ruční jednoúrovňové chy-
bové ano ta ci. Chybová ta xo no mie a ano ta ce žákovských korpusů jsou 
na to lik komplikované otázky, že by měly být předmětem samostatné
stu die. Zde po uze pod ot k ne me, že je automatická bezchybná ano ta ce
me zi ja zy ka ve li ce náročná až ne možná. Do kon ce automatické znač-
kování přirozeného ja zy ka a regulérních textů není snadné a ob sa hu je
chy by způsobené mi mo jiné tva ro vou homonymií a není 100%
úspěšné (o úspěšnosti tagování ko r pu su viz např. Skoumalová 2011).
Více informací k otázce ano ta ce chybových korpusů lze najít v pra-
cích týmu ko r pu su CZESL (viz např. Škodová, Štindlová, Ha na, Ro-
sen 2011).

Výuka češtiny pro polské mluvčí
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s ruštinou jako prvním jazykem.



V současné době je nabídka učebnic a publikací věnující se výuce
češtiny ja ko cizího ja zy ka ve l mi bohatá. Přesto polští mluvčí nemají
k di spo zi ci výukový materiál, který by umožňoval výuku češtiny na
pozadí polštiny ja ko blízce příbuzného ja zy ka a jsou nu ce ni vycházet
z učebních materiálů připravených pro anglické či německé mluvčí.
Je di nou dle autorčina vědomí existující učebnicí češtiny pro Poláky je
pu b li ka ce od Batowského z padesátých let 20. století, která je sa mo-
zřejmě jak s ohle dem na te ma ti ku textů, tak používanou me to di ku
z dnešního hle di ska zce la ne použitelná. Taková výuka je následně
mno hem méně efektivní a mno h dy pro polského stu den ta češtiny
únavná, je li kož v ní není kla den patřičný důraz na výuku a pro-
cvičování jevů, které jsou z je ho hle di ska obtížné, na opak pro něj
jednodušším otázkám je věnováno přespříliš po zo r no sti. Pochopitelně 
záleží na konkrétním učiteli, jak s učebnicí nepřizpůsobenou pro
polské mluvčí na loží. Avšak vyžadu je to od něj mno ho vlastní in ven ce 
a práce. V této si tu a ci se ja ko užitečná pomůcka v přípravě ho din výu-
ky češtiny jeví ko r pus.

Pomocí korpusů a databází učitel (ne bo i stu dent) může poměrně
ry chle zji stit, jaké chy by jsou typické pro polské mluvčí, a shromáždit
potřebné kon te x ty a příklady, v nichž se objevují, aby je mohl použít
ve výuce ne bo ve stu diu. V této sou vi s lo sti bu dou dále uve de na zá-
kladní zjištění a možný způsob práce s databází CHRUP.

Chyby v češtině polských mluvčích

Jedním ze základních zjištění, které nám CHRUP po skytl, je sku-
tečnost, že polským mluvčím k to mu, aby by li scho p ni tvořit základní, 
srozumitelné te x ty v češtině, stačí poměrně krátká do ba stu dia češtiny,
ne boť už po půl ro ce jsou scho p ni takové te x ty tvořit i v psané podobě. 
Avšak i v pokročilejších stádiích výuky je jich pro je vy ne j sou zce la
bezchybné. V databázi by lo zaznamenáno mno ho opakujících se
chyb. Nejčastější jsou chy by v kvantitě vokálů a interpunkční chy by.
Ve d le to ho dělá polským studentům evidentní potíže český slo vo s led
a některé deklinační vzo ry, zejména měkké. Hlavní problémy se ob je-
vují rovněž v ob la sti le xi ka a sty li sti ky. Zde bu de po zo r nost věnována

jen jedné z typických chyb, a to konkrétně je vu, který nenacházíme
v učebnicích, avšak v te x tech shromážděných v databázi se běžně ob-
je vu je.

Jde o otázku používání ukazovacího zájmena to. Zatímco v češtině
plní to to pro no mi num především základní syn ta ktic kou substituční a
de ikti c kou fun kci (Čermák 2001, s. 183), v polštině vy stu pu je do po-
předí odkazování v širším slo va smy s lu. To to de mon stra ti vum ne se
v polštině to tiž scho p nost vyjádření deiktických kategorií oso by a ča-
su ja ko součást složeného predikátu. Plní te dy fun kci spo ny, kte rou
v češtině může za stu po vat po uze slo ve so být ne bo kategoriální slo ve sa 
provádět, ko nat atd. (Daneš, Hla v sa, Grepl 1987, s. 23). Pro to jsou
v polštině zce la správné věty ja ko: Wie dza to potęga. a Czas to pie-
niądz. (Na gór ko 1998, s. 283). Nahrazení slo ve sa být ko pu lou to je
možné i v jiných slovanských jazycích, ale výhradně v konkrétní sty-
listické fun kci, např. v he s lech a ti tu lech (Da le wska - Greń 2002,
s. 473). V polštině jde o užití ze stylistického hle di ska zce la neutrální.

Pod vli vem polských va zeb se následně v češtině objevují ty to va z -
by (všechny příklady jsou uve de ny přímo z databáze, tj. se za cho-
váním veškerých ostatních chyb ve větě):

Zdravý život to zdravé jdlo.

Hanka to jeho manželka.

Nejlepší povolání to lekář.

V polštině lze do kon ce obě užití (substituční a sponové) umístit ve
větě v těsné blízkosti, pro to se pak můžou vy sky to vat chybné české
věty ja ko např.:

Druhá věc, která se mi tady líbí to to.

De mon stra ti vum ve významu spo ny je v polštině pravidelně po u-
žíváno, po kud se podmět a jmenná část pre di ka tu liší v ka te go rii čísla,
zatímco v jiných jazycích včetně češtiny je v takových případech fo r -
ma slo ve sa vyjadřena v množném čísle, por. čes. Dítě jsou sta ro sti a
pol. Dzie c ko to kłopo ty (Da le wska - Greń 2002, s. 480). Příklady do-
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kazující po ku sy o ap li ka ci to ho to pra vi d la v českém kon te x tu nachá-
zíme opět v databázi:

Sebeovládání, silné nervy, odvaha to vlasnosti.

Tradiční rodina to také prarodiče a jiné členové.

Vady toho modelu to časté konflikty mezi členy rodiny.

Jeho přátele to lesní zvířata.

Mi mo to je v polském ja zy ce ob vy kle užití va z by de mon stra ti vum
to + slo ve so být v případech, kdy au tor vypovědí ne ch ce použít
instrumentál, pro to např. místo Te skrzy pce były kie dyś pię k nym in-
stru men tem uve de Te skrzy pce to był kie dyś pię k ny in stru ment (Da- le -
wska - Greń 2002, s. 481). Přestože je v češtině opro ti polštině běžné
užití no mi na ti vu ve jmenné části přísudku (o kon ku ren ci no mi na ti vu a 
in stru men ta lu viz např. Štícha 1980), v te x tech polských mluvčích se
vli vem mateřského ja zy ka příklady takové ap li ka ce předmětného pro -
no mi na objevují:

Prarodiče jsou to lidé.

Tak Česká republika to byla pro mě země krasných míst a pohádek.

Ve d le to ho se objevují konstru kce, které jsou kontaminací běžného 
deiktického použití možného také v češtině a polských konstrukcí s to
ja ko kopulí.

Televize je to „lidské okno” na svět.

Katka je to krasná holka.

Pro tože se ten to druh chy by ob je vu je téměř ve všech pracích,
rovněž pokročilých studentů, lze kon sta to vat, že by měl být na něj kla -
den ve výuce větší důraz. Výše uvedená exem pli fi ka ce je po uze
jedním z příkladů možností vyhledávaní a in ter pre ta ce polských
interferenčních chyb v češtině v databázi CHRUP ja ko potenciálního
způsobu zefektivnění stu dia a výuky češtiny.
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Abs tract

The paper discusses by which language means it is possible to express certain
discourse relations in Czech. The analysis is based on the annotated data from the
Prague De pen den cy Treebank (PDT) and deals with the language ex pres sions that are 
not con si de red classic con ne c ti ves (i.e. mainly con jun c tions and adverbs as therefore,
and, but etc.). Examples of such ex pres sions (called al ter na ti ve lexi ca li za tions of
discourse con ne c ti ves or AltLex's) are the reason is, with the ju sti fi ca tion that, simply
speaking etc. The paper presents the co m pa ri son of Czech and English AltLex's and
their semantic cha rac te ri stics – it analyzes their po ssi bi li ty of ex pres sing an anaphoric 
reference. Finally, the paper de mon stra tes how discourse may be in ter lin ked with co -
re fe ren ce, as new Czech AltLex's in PDT may be found and annotated on the basis of
their an no ta tion under co re fe ren ce. 

Příspěvek se zabývá otázkou, jaké jazykové prostředky v češtině mohou
vyjadřovat diskurzní vztahy v textu. Výzkum proběhl na základě analýzy anoto-
vaných dat Pražského závislostního korpusu (PDT) a byl zaměřen na jazykové výra-
zy, které v pojetí PDT nejsou chápány jako klasické textové konektory (tj. především
spojky a příslovce typu proto, a, ale atd.). Tyto prostředky jsou v odborné literatuře
nazývány alternativní lexikální vyjádření diskurzních konektorů (zkráceně altlexy),
příkladem jsou vyjádření jako důvodem je, s odůvodněním, jednoduše řečeno atd.
Příspěvek přináší sémantickou cha ra kte ri stiku českých altlexů (tj. analyzuje jejich
možnost vyjadřovat na povrchové syntaktické rovině ana fo ric kou referenci) a jejich
srovnání s obdobným výzkumem pro angličtinu. Příspěvek dále poukazuje na pře-

krývání hranic ko re fe ren ce a diskurzu (tj. na možnost automatického vyhledávání
některých altlexů v korpusu na základě anotace ko re fe ren ce).

So udržnost a sro zumi te l nost jsou základními atri bu ty te x tu, je jichž 
zásluhou čtenáři a posluchači rozumějí psaným i mluveným ko mu ni-
kátům1. Jednotlivé jed no t ky koherentního te x tu jsou provázány ex p li-
citními i implicitními vzta hy. Jak dokazují mnohé stu die (srov. např.
Irwinová a Pulverová 1984), lidé lépe rozumí textovým vztahům vy-
jádřeným explicitně (tj. pomocí konkrétních jazykových výrazů). Je
pro to třeba těmto jazykovým prostředkům, které se podílejí na so udrž- 
no sti a sro zumi tel no sti te x tu, věnovat po zo r nost. 

Jazykové výrazy s konektivní funkcí jsou například zpracovávány
ve stromových strukturách textů Pražského závislostního ko r pu su
(PDT) v rámci ano ta ce textových vztahů (tj. vtahů me zi nadvětnými
ce l ky).

Cílem to ho to článku je stručně po psat, jakým způsobem jsou
v PDT textové vzta hy zachycovány, a poté přiblížit je den typ je jich
explicitního vyjadřování – tzv. al t le xy (tj. jazykové prostředky ty pu
důvodem je; to je důvod, proč atd.).

V první fázi ano ta ce diskurzních vztahů v PDT by ly zachycovány
po uze vzta hy uvozené explicitními ko ne kto ry (ko ne kto ry jsou zde de-
finovány ja ko prostředky patřící me zi určité slovní dru hy – především
spo j ky, částice, příslovce, některá užití zájmen ty pu kromě to ho, srov.
Mladová a kol. 2011). Ukázalo se však, že to není jediný způsob ex p li- 
citního vyjadřování vztahů v te x tu. Na další typ prostředků vyjadřují-
cích textové vzta hy upo zo r ni li tvůrci jiného diskurzního ko r pu su –
pensylvánského ko r pu su Penn Dis co u r se Tree e bank (Prasadová a kol. 
2008). Jedná se o pokračování pro je ktu Penn Tre e bank (PTB), tj. an-
glického syntaktického ko r pu su. Ko r pus Penn Dis co u r se Tre e bank
(PTB) po sky tu je uživatelům ano ta ci diskurzních vztahů a ob sa hu je
přibližně 49 000 vět. Te x ty přitom ne j sou zpracovávány ve stro mo-
vých strukturách (ja ko v Pražském závislostním ko r pu su), ale li ne-
árně.
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V průběhu anotací diskurzní ro vi ny v pensylvánském ko r pu su
Penn Dis co u r se Tre e bank upo zo r ni li Prasadová a kol. (2010) na
širokou škálu vyjádření, kte rou na zva li alternativní vyjádření ko nek-
torů2. Jed na lo se o takové jazykové prostředky, které v te x tu mají ste j -
nou fun kci ja ko (výše vymezené) ko ne kto ry. Ta to vyjádření stejně ja -
ko ko ne kto ry signalizují, že dané dva slovesné ar gu men ty jsou v ur-
čitém diskurzním vzta hu, ale je jich lexikálně-syntaktická po va ha se
od konektorů liší. Příkladem takovýchto českých prostředků (altlexů – 
alternativních lexikálních vyjádření diskurzních konektorů) jsou např. 
spojení hlavním důvodem je…; odůvodnil to tím, že; důsledkem je jich
od je z du může být… U nás na exi sten ci podobných jazykových pro-
středků upozorňují zejména Hrbáček (1994) a Hoffmannová (1983).
Po kud te dy chce me souborně obsáhnout všechny prostředky podíle-
jící se na výstavbě te x tu, nemůžeme se ome zo vat po uze na výrazy
z určitých tříd slovních druhů. 

Příspěvek si pro to kla de za cíl pro zko u mat, jaké jazykové pro-
středky (ve d le „klasických” textových konektorů ty pu a pro to, ale, a)
mo hou v češtině vyjadřovat diskurzní vzta hy v te x tu. Představuje sé-
man ti c kou kla si fi ka ci českých altlexů na základě analýzy ano to va-
ných dat Pražského závislostního ko r pu su (PDT). Je ho předmětem je
také srovnání českých altlexů vyskytujících se v PDT a anglických al-
tlexů z PDTB (anotovaného pensylvánského ko r pu su Penn Dis co u r se
Tre e bank). 

Detailní zpracování těchto jazykových prostředků (tj. výrazů ty pu
to je důvod, proč; kvůli těmto skutečnostem; stručně řečeno) by lo pod- 
níceno obdobným výzkumem na pensylvánské univerzitě Uni ve r si ty
of Penn sy l va nia (srov. Prasadová a kol. 2010).

1. Alternativní vyjádření konektorů v odborné literatuře

Alternativní vyjádření konektorů je termín převzatý ze stu die Re a-
li za tion of Dis co u r se Re la tions by Ot her Me ans: Al ter na ti ve le xi ca li-
za tions (Prasadová a kol. 2010). Autoři v ní popisují, jak zji sti li exi-
sten ci těchto vyjádření při ano ta ci jazykových dat v PDTB. V první
fázi ano ta ce anotátoři označovali po uze takové diskurzní vzta hy, které 
by ly signalizovány explicitními ko ne kto ry – ty by ly vy me ze ny ja ko
výrazy patřící me zi vybrané slovní dru hy (souřadicí a podřadicí spoj-
ky, předložkové fráze, ad ver bia). V další fázi by ly anotovány vzta hy
implicitní, tj. dané výpovědi ne j sou pro po je ny žádným explicitním
jazykovým výrazem a vztah me zi ni mi vyplývá po uze z významu
obou argumentů. Explicitní diskurzní vztah naj de me v příkladu (1),
srov.:

(1) Mám velký hlad. A proto už jdu na oběd. 

Na opak diskurzní vztah u stejných výpovědí bez ko ne kto ru a pro to 
chápeme ja ko implicitní, srov.:

(2) Mám velký hlad. Už jdu na oběd.

Ačkoli se me zi výpověďmi v příkladě (2) ne vy sky tu je explicitní
spojovací výraz, z významu obou vět je zřejmé, že jde o vztah příčiny
a důsledku.

Anotátoři Penn Dis co u r se Tre e ban ku zároveň k příslušnému im-
plicitnímu vzta hu doplňovali, který ko ne ktor by vzta hu me zi danými
ar gu men ty nejlépe odpovídal (autoři je na zva li ko ne kto ry implicitní).
Stávalo se ovšem, že anotátoři me zi příslušnými ar gu men ty viděli dis- 
kurzní vztah, ale ne by li scho p ni k nim přiřadit odpovídající ko ne ktor,
pro tože by vzniklé výpovědi „nezněly dobře”. Autoři stu die ty to pří-
pa dy blíže zko u ma li a zji sti li, že vzniklé výpovědi „nezní dobře” kvůli 
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2 Jsme si vědomi toho, že tento termín není pro označení konektivních prostřed-
ků zcela vhodný. Slovo „alternativní“ implikuje, že altlex je alte rna ti vou ke konek-
toru. Jak ovšem sami autoři americké studie (Prasadová a kol. 2010) uvádějí, exi-
stují i takové vztahy, pro které daný jazyk nemá příslušný konektor – srov. např.
vztah příčiny a důsledku, který může být v angličtině vyjádřen pouze altlexem, jako 
je a major reason is (hlavním důvodem je), nikoli ko ne kto rem (srov. Prasadová
a kol. 2010). Ne zcela adekvátní může být také slovo „lexikální“. Ukazuje se totiž,
že se do vyjadřování textových vztahů zapojují i některé gramatické kategorie ve
spojení s pozicí ve větě (srov. např. instrumentál na začátku věty – cílem je; důvo-
dem je; podmínkou je). Z těchto důvodů tedy není pojem alternativní lexikální
vyjádření diskurzních konektorů zcela vyhovující. V našem článku však toto po-
jmenování přesto zachováváme, protože se jedná o označení již poměrně zavedené
v odborné zahraniční literatuře. 



to mu, že diskurzní vztah je v nich již signalizovaný jiným, al te r na tiv-
ním vyjádřením. Po kud by chom me zi dané ar gu men ty ještě vložili
příslušný ko ne ktor, diskurzní vztah by v nich byl signalizován dva-
krát. Dochází zde te dy ke zdvojení sig na li za ce diskurzního vzta hu.
Tuto skutečnost můžeme ilu stro vat na příkladu z PDT, srov. příklad (3).

(3) Téměř každý vytěžený diamant má kvalitu drahokamu, a to je důvod,
proč se tak nákladná těžba z moře firmě vyplácí. 

Me zi danými ar gu men ty je vztah příčiny a důsledku signalizovaný
spojením to je důvod, proč, které pod le kritérií PDTB nepatří me zi
textové ko ne kto ry. Po kud by chom me zi dané ar gu men ty vložili ko- ne -
ktor typický pro daný vztah (pro to), vzni kla by následující výpověď:

(4) Téměř každý vytěžený diamant má kvalitu drahokamu, a proto je to
důvod, proč se tak nákladná těžba z moře firmě vyplácí.

 Z příkladu (4) je patrné, že vztah příčiny a důsledku je me zi ar gu-
men ty signalizován dvakrát. Příslušný ko ne ktor je nadbytečný, pro to-
že je ho fun kci ve výpovědi již plní jiné spojení. To to spojení a další
podobné výrazy autoři stu die na zva li alternativní vyjádření konektorů
(tzv. al t le xy). Re a li za tion of Dis co u r se Re la tions by Ot her Me ans: Al -
ter na ti ve lexi ca li za tions (Prasadová a kol. 2010) je první stu die vě-
novaná analýze anglických altlexů. Nicméně zmínky o tom, že dis-
kurzní vzta hy mo hou být uvo ze ny různými jazykovými prostředky,
nacházíme i jin de, srov. např. Hoffmannová (1983), která pod po j mem 
ko ne kto ry chápe jakýkoli jazykový výraz či spojení signalizující vztah 
v rámci te x tu. O exi sten ci koherenčních jazykových prostředků z ji-
ných tříd, než jsou ko ne kto ry ty pu pro to, ale, a atd., se zmiňuje také
Eu ge ne Win ter ve své stu dii A clau se-re la tio nal ap pro ach to En glish
texts: A stu dy of so me pre di c ti ve le xi cal items in writ ten dis co u r se
(1977). Win ter zde uvádí, že lexikální jed no t ky z otevřených tříd (ja ko 
jsou podstatná jména, slo ve sa či přídavná jména) mo hou mít fun kci
ukazatelů mezivětných vztahů a mo hou mít vliv na or ga ni za ci a struk-
tu ra ci te x tu. Z dalších autorů zabývajícími se diskurzními vzta hy mů-
žeme jme no vat např. Dia ne Bla kemo reo vou (2002). Au to rka ve své
kni ze po pi su je různé jazykové prostředky, kterými lze vyjádřit někte-

ré vzta hy, např. vztah přeformulování. Za diskurzní ko ne kto ry přitom
po važuje výrazy ja ko in ot her words (jinými slo vy) ne bo that is (to je)
a ja ko sémanticky komplexní protějšek k nim uvádí např. to put it in
ot her words (řečeno jinými slo vy / abych to vyjádřil jinými slo vy). Je
te dy patrné, že myšlenky o kate go ri za ci různých způsobů, jak vyjádřit
diskurzní vzta hy, se objevují v několika pojetích. Někteří autoři (srov.
např. Hoffmannová 1983) ty to prostředky nazývají souhrnně ko ne kto- 
ry, jiní (srov. např. Prasadová a kol. 2010) pracují se dvěma ka te go rie-
mi: ko ne kto ry a je jich alternativní vyjádření. Vzhle dem k to mu, že
ten to příspěvek přímo na va zu je na stu dii o anglických al t le xech (Pra-
sadová a kol. 2010), po jem alternativní lexikální vyjádření di skurz-
ních konektorů zachováváme i zde. 

2. Alternativní vyjádření konektorů v Pražském závislostním
korpusu (PDT) a pensylvánském korpusu Penn Discourse
Treebank (PDTB)

Ano ta ce explicitních konektorů a je jich alternativních vyjádření se 
v pojetí pensylvánského ko r pu su Penn Dis co u r se Tre e bank a Praž-
ského závislostního ko r pu su liší. Hlavním rozdílem me zi oběma po je- 
tími je, v rámci jakých slovních druhů jsou ko ne kto ry vymezovány
(srov. Penn Dis co u r se Tre e bank – souřadicí a podřadicí spo j ky, před-
ložkové fráze, ad ver bia; Pražský závislostní ko r pus – souřadicí a pod-
řadicí spo j ky, ad ver bia, částicové výrazy, některá užití zájmen, někte-
ré ustálené víceslovné konektivní prostředky vzniklé spojením růz-
ných výrazů, písmenné ne bo číselné prvky pro vyjádření vzta hu výč-
tu; srov. Mladová a kol. 2011), ale především také v metodě, ja kou při
vyhledávání konektorů v te x tech autoři použili. 

Autoři pro je ktu Penn Dis co u r se Tre e bank (Prasadová a kol. 2008)
ne j pr ve vytvořili se z nam anglických konektorů, na základě kterého
by ly ko ne kto ry v te x tech vyhledávány a označovány. Anotátoři ov-
šem v průběhu anotací nacházeli i jiné výrazy se ste j nou funkcí, které
ovšem na se z na mu ne by ly. Pro ty to výrazy pro to by la za ve de na
zvláštní ka te go rie s označením alternativní lexikální vyjádření dis-
kurzních konektorů. Zavedení dvou kategorií (ko ne kto ry vs. al t le xy)
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te dy vy v sta lo z potřeb praktických anotací, resp. by lo dáno prvotní
existencí se z na mu konektorů a potřebou odlišit spojovací prostředky
na se z na mu neuvedené. Pro ano ta ci Pražského závislostního ko r pu su
předem žádný se z nam českých konektorů se sta ven ne byl (srov. Mla-
dová a kol., 2011). Anotátoři te dy do sta li za úkol diskurzní ko ne kto ry
sa mi v te x tu nacházet a označovat, aniž by přitom používali předem
daný se z nam. Zároveň měli vyhledávat i alternativní vyjádření ko nek- 
torů, tj. převážně víceslovná spojení s konektivní funkcí. Anotátoři te -
dy ne do sta li předem striktní de fi ni ce konektorů a altlexů, ale in ter-
pre ta ce daných vyjádření by la nechána na je jich uvážení. Cílem by lo
nashromáždit dostatečný materiál výrazů, které anotátoři ne in te r pre-
tují ja ko explicitní ko ne kto ry, ale které mají pod le nich po do bnou fun -
kci, a posléze roz hod no ut, zda rozlišení konektorů a altlexů má své
opodstatnění. Vzhle dem k to mu, že v současné době – po kud je nám
známo – ne e xi stu je komplexní cha ra kte ri stika jazykových prostředků, 
které mají konektivní diskurzní fun kci, ale nepatří me zi „tradiční”
slovní dru hy, které jsou u konektorů nejčastěji zmiňované (tj. přede-
vším spo j ky a příslovce), a vzhle dem k to mu, že tu to cha ra kte ri stiku si 
náš příspěvek kla de přímo za cíl, zachováváme zde obě ka te go rie (tj.
ko ne kto ry i alternativní vyjádření konektorů). Je ovšem možné, že
v jedné z budoucích verzí Pražského závislostního ko r pu su bu dou obě 
ka te go rie sloučeny pod souhrnný název diskurzní ko ne kto ry. 

3. Prvotní zpracování alternativních vyjádření konektorů
v Pražském závislostním korpusu

Pražský závislostní ko r pus (PDT) nabízí uživatelům práci s ja zy-
kem na různých rovinách (morfologické, syntaktické a sémantické)
a ja ko jediný český ko r pus v ne j b ližší době po sky t ne i práci s ro vi nou
nadvětnou, diskurzní. 

Nejnovější ve rze to ho to ko r pu su (PDT 2.5 – ještě bez diskurzní
ano ta ce) by la představena v pro sin ci 2012 (srov. Bejček a kol., 2012).
Diskurzní ro vi na je anotovaná na da tech této ve rze PDT 2.5, vyšla sa-
mostatně pod názvem Pražský diskurzní ko r pus 1.0 (srov. Poláková
a kol. 2012). Pražský diskurzní ko r pus 1.0 te dy ob sa hu je ano ta ci

mezivýpovědních vztahů (ty pu příčina – důsledek, předčasnost –
následnost, opo zi ce, kon fron ta ce atd.), přičemž ano ta ce diskurzní ro -
vi ny by se měla stát součástí připravované ve rze PDT 3.0.

V rámci ano ta ce diskurzních vztahů v PDT již probíhá i prvotní
zpracování alternativních vyjádření konektorů. Anotátoři do sta li po-
kyn u každého jazykového vyjádření, které sig na li zu je určitý di skurz-
ní vztah a které nepatří me zi ko ne kto ry (pod le kritérií stanovených pro 
účely PDT), na psat komentář „al t lex”. V první fázi ano ta ce se te dy
me zi danými výpověďmi neznačí typ diskurzního vzta hu (ja ko
u výpovědí uvozených „klasickými” ko ne kto ry), ale jde zatím spíše
o shromáždění dostatečného materiálu pro výzkum altlexů.

Celkově by lo v PDT (který na tektogramatické, tj. na hloubkové,
sémantické rovině ob sa hu je 43 955 vět; srov. Hajič a kol. 2006) na le -
ze no 306 výskytů, které by ly opatřeny prvotní anotátorskou po-
známkou al t lex. To to číslo je ovšem spíše orientační, pro tože některá
označená vyjádření by la pod le našeho názoru interpretována nespráv-
ně (tj. daná vyjádření nepatří me zi al t le xy, pro tože nesignalizují žádný 
diskurzní vztah), srov. příklad (5), ve kterém by lo spojení v případě
zájmu o označeno ja ko al t lex, ačkoli zde pod le našeho názoru nemá
konektivní fun kci:

(5) V ceně je ubytování na sedm dní s bohatou selskou snídaní, uvítací pří-
pitek, malý dárek a pobytová taxa. 
V případě zájmu o pokoj bez vlastního příslušenství (sprcha a WC na
chodbě) by cena za dospělého činila 3180 Kč a za dítě 1265 Kč.

Výsledné číslo, se kterým zde pra cu je me, te dy by lo zredukováno
na 261 výskytů. 

Na dru hou stra nu je zřejmé, že PDT jistě ob sa hu je i další al t le xy,
které ovšem anotátory označeny ne by ly. Mo hlo se te dy stát, že některý 
anotátor je den konkrétní al t lex označoval, jiný neoznačoval, a ce l ko-
vý počet výskytů daného ty pu al t le xu tak zatím není konečný. Stejně
tak je pravděpodobné, že PDT ob sa hu je zce la nové ty py altlexů, které
v rámci první fáze ano ta ce ne by ly za chy ce ny. 

Pro ilu stra ci jsme pod le lem ma tu vy hle da li je den typ altlexů
v celém PDT (vyjádření obsahující slo vo řečeno) a zjišťova li jsme,
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jak jsou anotovány. Me zi danými vyjádřeními by ly např. výrazy struč- 
ně řečeno či jednoduše řečeno. Celkově ob sa hu je nadcházející ve rze
PDT 53 takových vyjádření, z nichž 23 slouží ja ko diskurzní částice
(tj. slouží k uso u v ztažnění dvou argumentů), a měly by pro to být v dis- 
kurzních anotacích za chy ce ny, srov. příklad (6) s diskurzním vzta hem
ex p li ka ce:

(6) Odvrácenou stranou podobného stylu práce je nesystematičnost, takže
často dochází – slovy Miroslava Macka – k ad ho c ra cii. 
Jinak řečeno, problémy se řeší, až když hoří, nebo jsou stranickým
bagrem odsouvány na zítřek.

Opro ti to mu zbylé výrazy s řečeno al t le xy ne j sou (tj. nemají ko-
nektivní fun kci), srov. příklad (7):

(7) Vše podstatné již bylo řečeno a mám za to, že nezazněl jediný důvod,
proč majetek církví, který má konkrétního vlastníka, nevrátit.

Ano ta ce těchto prostředků (které mají konektivní fun kci a měly by
být anotovány) je zatím ovšem nekonzistentní. 3 z daných výrazů by ly 
označeny ja ko al t le xy, 7 ja ko ko ne kto ry a zby tek (te dy 13) zůstal zce la 
bez ano ta ce, srov. ta bu l ka 1.

Tabulka 1. Anotované a neanotované příklady altlexů 

Vyjádření Celkové
číslo

Použito ja -
ko

diskurzní
částice

Anotováno
Ne a no to-

vánoja ko ko ne -
ktor ja ko al t lex

(jednoduše,
krátce,
obecně...)
řečeno

53 23 7 3 13

Znamená to te dy, že současná předběžná ano ta ce českých altlexů
v PDT je pravděpodobně spíše nekonzistentní. Důvodem je, že ano-
ta ce těchto vyjádření je zatím v první fázi a je jich výzkum právě pro-
bíhá. Detailnější a propracovanější ano ta ce altlexů je zamýšlená pro
jed nu z budoucích verzí PDT a bu de mi mo jiné za ložena na této
analýze. 

4. Sémantická cha ra kte ri stika českých altlexů

Me zi 261 výskyty jsme iden tifi ko va li 94 typů českých altlexů (za
je den typ např. po važuje me al t le xy se slo ve sem následovat, které se
ve fun kci al t le xu ob je vi ly ce l kem v 10 výskytech). Následně jsme pro- 
ve d li je jich sémantickou kla si fi ka ci a po ro v na li jsme ji s cha ra kte ris-
ti kou anglických altlexů z PDTB 2.0.

Ze sémantického hle di ska mají diskurzní částice (tj. ko ne kto ry i al -
t le xy) me zi ostatními kohezními prostředky (tj. např. ve d le re fe- ren -
ce, sub sti tu ce či eli p sy) speciální po zi ci. Signalizují to tiž daný dis-
kurzní vztah a zároveň obsahují anaforický výraz, který od ka zu je
k prvnímu ar gu men tu (srov. For bes- Ri ley a kol. 2006). Anaforická re -
fe ren ce může být přitom na po vrchu vyjádřená či nevyjádřená (resp.
pod le ter mi no lo gie Prasadové a kol. explicitní či implicitní). Pra sa-
dová a kol. uvádí ja ko příklad pro angličtinu výrazy as a re sult of that
(výsledkem to ho) a as a re sult (výsledkem). 

Si tu a ce me zi českými al t le xy se zdá být podobná. České al t le xy
také obsahují ana fo ric kou re fe ren ci, která může být explicitní či im-
plicitní (tj. na po vrchu vyjádřená či nevyjádřená). Vyjádřit na po vrchu
ana fo ric kou re fe ren ci může být u některých z nich do kon ce ob li ga-
torní; srov. ta bu l ka 2. 

Ka te go rie „obligatorní a implicitní” v ta bu l ce 2 znamená, že daný
výraz nemá možnost ana fo ric kou re fe ren ci na po vrchu vyjádřit. Např.
je ne možné říci *to to stručně řečeno, ale po uze stručně řečeno. Ka te-
go rie „obligatorní a explicitní” za hrnu je al t le xy, které jsou bez vyjád-
ření anaforické re fe ren ce negramatické – ne l ze např. říci samotné
*kvůli, ale je nutné re fe ren ci vyjádřit (kvůli to mu). Ka te go rie altlexů
s „fakultativní” ana fo ric kou referencí znamená, že u daného výrazu
máme dvě možno sti – buď re fe ren ci na po vrchu vyjádřit (tj. explicitně 
– příkladem to ho je), ne bo nevyjádřit (tj. al t lex ji vyjadřuje implicitně
- příkladem je).

Obecně je te dy možné říci, že u českých altlexů anaforická re fe ren- 
ce na po vrchu být vyjádřena nesmí (stručně řečeno), musí (kvůli to-
mu) ne bo může (příkladem (to ho) je), viz ta bu l ka 2.
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Tabulka 2. Příklady implicitních a explicitních anaforických referencí

 Obligatorní Fakultativní

Implicitní

Jednoduše řečeno Do dal

Přeloženo První – druhý

Jak je vidět Důvodem je

Jedním de chem Příkladem je

Explicitní

Nemluvě o tom Důvodem to ho je

Kvůli to mu Důsledkem to ho kro ku je

I přes ta to fa kta Do dal k to mu

S ním kon tra stu je Výsledkem to ho je

Analýza jazykového materiálu ukázala, že al t le xy s obligatorní
implicitní referencí jsou lexikálně ustálené výrazy, které ne j sou kom-
binovatelné s jinými lexikálními jed no t ka mi, tj. ani s ana fo ric kou
referencí (jak je vidět). To je důvod, proč ty to výrazy na po vrchu ana -
fo ric kou re fe ren ci ni k dy nevyjadřují. Další sku pi nou jsou al t le xy
vyjadřující ana fo ric kou re fe ren ci obligatorně. Jsou to především slo-
ve sa, která vyžadují to to doplnění kvůli své va len ci. Např. slo ve so
kon tra sto vat vyžadu je doplnění pa tien tem, kterým je (v případě al t le -
xu) právě anaforické vyjádření. Není pro to např. možné říci *jiná
skutečnost kon tra stu je, ale po uze s tím kon tra stu je jiná skutečnost.
Anaforická re fe ren ce je vyjádřená obligatorně také u altlexů, je jichž
jádrem je předložka, vyžadující doplnění v určitém tva ru (v případě
altlexů jde opět právě o anaforické vyjádření) – srov. př. ty pu i přes ta -
to fa kta, nemluvě o tom. Al t le xy, které vyjadřují ana fo ric kou re fe- ren -
ci fakultativně, jsou podobné ja ko v angličtině (srov. Prasadová a kol.
2010). Jedná se o výrazy ty pu the re sult (of this) is – výsledkem (to ho)
je a o výrazy s eli p sou podstatného jména ty pu the se cond (step) is –
druhým (kro kem) je. 

Z celkového počtu (tj. 94) typů českých altlexů do sud vyhledaných 
v PDT vyjadřuje ana fo ric kou re fe ren ci 41% fakultativně, 31% ob li ga- 
torně a 28% ji na po vrchu vyjádřit nemůže; srov. ta bu l ka 3.

Tabulka 3. Implicitní a explicitní anaforická reference – typy altlexů

Ty py eltexů (z celkového počtu 94) Počet %

Fakultativní ty py (existují implicitní a explicitní
va rian ty)3         39         41

Obligatorní ty py

Implicitní 26

55

28

59

Ecplicitní 29 31

Ce l kem         94        100

Kromě jednotlivých typů altlexů jsme ana ly zo va li také je jich
konkrétní výskyty v PDT. Cílem by lo zji stit, zda al t le xy s fakultativní
ana fo ric kou referencí mají ten den ci tu to re fe ren ci na po vrchu spíše
vyjadřovat ne bo nevyjadřovat, tj. zda se v konkrétních jazykových da -
tech vy sky tu je častěji např. vyjádření příkladem to ho je ne bo pří- kla -
dem je. Jsme si zároveň vědomi to ho, že počet vyhledaných altlexů
v PDT není konečný a že některé al t le xy mo hou být v současné první
fázi anotovány nekonzistentně (viz výrazy s řečeno v ta bu l ce 1). So u-
časná čísla jsou te dy spíše orientační a je nu t no je přezkoumat po
důkladnější ano ta ci altlexů v PDT; srov. ta bu l ka 4.

Analýza jazykových dat ukázala, že PDT ob sa hu je 166 altlexů
(resp. je jich konkrétních výskytů, ne typů) vyjadřujících ana fo ric kou
re fe ren ci fakultativně. Z to ho to počtu se 98 příkladů (tj. 59%) vy skyt-
lo s referencí na po vrchu nevyjádřenou, 68 (tj. 41%) s vyjádřenou. Zdá 
se te dy, že když je u daného vyjádření možnost výběru, je zde slabá
ten den ce ana fo ric kou re fe ren ci nevyjádřit. Jak již by lo ale řečeno
výše, počet nalezených altlexů v PDT není zatím definitivní, a pro to
by chom ten to postřeh měli brát spíše ja ko hypotézu, kte rou je potřeba
po tvrdit či vyvrátit na větším množství jazykových dat. 
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3 Fakultativní typy nejsou rozděleny na implicitní a explicitní, protože mohou
existovat v obou variantách. Vyjádření anaforické reference na povrchu závisí na
konkrétních výskytech altlexů, ne na jejich typech. 



Tabulka 4. Implicitní a explicitní anaforická reference – výskyty altlexů

Konkrétní výskyty altlexů 
(z celkového počtu 261) Obligatorní Fakultativní Ce l kem

Implicitní 35 98 133

Explicitní 60 68 128

Ce l kem 95 166 261

5. Další výhledy – propojení ko re fe ren ce a diskurzu

Sémantická cha ra kte ri stika českých altlexů přispívá k je jich no-
vému, detailnějšímu zpracování v PDT, které probíhá v současné do-
bě. Především jde o propojení koreferenčních vztahů se vzta hy dis-
kurzními. Jak již by lo řečeno, v češtině exi stu je sku pi na altlexů, které
obligatorně vyjadřují ana fo ric kou re fe ren ci odkazující k prvnímu ar-
gu men tu (jedná se např. o výrazy kvůli těmto skutečnostem; díky to mu; 
na základě zmíněných faktů atd.). Koreferenční vztah me zi daným
anaforickým vyjádřením a příslušným výrazem či úsekem  předcho-
zího te x tu je v PDT již značen (srov. Ne do luz h ko 2010). Při vyhledá-
vání altlexů této sku pi ny (tj. s obligatorní ana fo ric kou referencí) je te -
dy možné ano ta ci koreferenčních vztahů využívat – do ta zy lze ome-
zo vat např. na spojení příslušné předložky (např. díky, kromě, vzhle-
dem k) s výrazem, od kterého je v ano ta ci ve den koreferenční vztah
k jinému výrazu či úseku předchozího te x tu. Vyhledávání a ano ta ce
altlexů v PDT je pro to díky ano ta ci ko re fe ren ce značně usnadněna.

6. Závěr

Analýza jazykových anotovaných dat pro nadcházející ve rzi PDT
ukázala, že značný počet diskurzních vztahů v češtině není realizován
pomocí klasických konektorů, ale pomocí jiných jazykových pro-
středků, tzv. alternativními vyjádřeními konektorů. Po kud by chom ty -

to diskurzní prostředky ne zo hled ni li, ano ta ce di sku rzu by by la znač-
ně ochuzená a neúplná (tj. některé diskurzní vzta hy by v ano ta ci ne by-
ly vůbec za chy ce ny). Analýza jazykového materiálu dále poukázala
na překrývání hra nic di sku rzu a ko re fe ren ce, které je možné využít ve
vyhledávání a zachycování nových altlexů v PDT.
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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

Ústí nad La bem

Jedeme do Ukrajiny

Užití původní předložky do+G ve významu lokálním dynamickém směrovém
(ADV Loc) je v současné češtině poměrně pestré a různorodé.

Pre po zi ce do se v předložkových spojeních s významem místním, kde mno h dy
vyjadřuje „směřování dovnitř”, mi mo jiné pojí s uzavřenými (a společensky méně
významnými)1 ob je kty, se zakrytými pro sto ry (Jdu do ki na, do re sta u ra ce, do ban ky,
do ho te lu, do po ko je)2, s níže situovanými místy, ať už se jedná o údolí, nížiny, povodí 
řek (Je de do Babiččina údolí, Polabské nížiny, do Hornomoravského úvalu, do
Podunajské nížiny, do Povltaví, do Posázaví, do Pošumaví, do Podkrkonoší, do Pod-
ještědí) či níže po ložené pro sto ry obecně (Jde do skle pa, do hlediště, do pod cho du, do
pod je z du, do přízemí, do podpalubí, do suterénu)3. Známá je poučka o uplatnění dané
předložky s pohořími v množném čísle (Je de do Krkonoš, do Alp, do Ta ter, do Bes-
kyd, do Jeseníků) a některé případy další (viz blíže M. Hrdlička, Předložky ve výuce
češtiny ja ko cizího ja zy ka. Pra ha: Ka ro li num 2000).

Z komunikačního a po tažmo i z lingvodidaktického hle di ska je zajímavá si tu a ce
v případě státních i nižších administrativních a samosprávných celků. Má-li dané te ri -
to rium pevné kon tu ry, zřetelně vymezené hra ni ce (okres, kraj, pro vin cie, spolková
země, stát, království, císařství, sultanát, kon ti nent aj.), užívá se v současné češtině
předložka do+G (Je de do okre su Ro ky ca ny4, do Středočeského kra je, do pro vin cie

On ta rio, ale do On ta ria, do Sa ska, do Fran cie, do Jižní Ame ri ky), v opačném případě,
te dy u území přesně nevymezených, „vágních”, se uplatňuje konkurenční předložka
na+Ak (Je de na Flo ri du x do státu Flo ri da, Je de na Ro ky can sko5, na Opa v sko x do
okre su Opa va, na Slovácko, na Ha nou, na Valašsko, na Vysočinu x do kra je Vy so-
čina).

Podobné pra vi d lo platí, alespoň se domnívám, rovněž ve spojeních Je de na Mo ra -
vu (ale do Jihomoravského kra je, do Velkomoravské říše), na Slo ven sko (ale do
Slovenské re pu b li ky6), na Ukra ji nu (ale do Ukrajinské re pu b li ky). Z jakého důvodu
to mu tak je?

S určitým zjednodušením snad lze kon sta to vat, že se z jazykového hle di ska
(dlouhodobě) pohlíželo na zmíněná te ri to ria ja ko na nesamostatná, neostře vymezená, 
„ztrácející se” ve větších a nadřazených politicko-správních celcích. V případě Ukra-
ji ny může nad to přistoupit i nezanedbatelný mo ment rozlehlých pro stor, jenž je v ko-
mu ni ka ci ob vy kle (ni ko liv však výlučně) spojován s konkurenční prepozicí na+Ak
(Je de na poušť7, na Sa ha ru, na širé ledové pláně aj.).

V důsledku roz pa du Sovětského sva zu a osamostatnění Ukra ji ny, je ho bývalé
součásti a svazové re pu b li ky, však nastává zce la nová si tu a ce. Ukrajinská re pu b li ka
se stává suverénním státem se všemi příslušnými atri bu ty, te dy i se zřetelně vytyče-
nými hra ni ce mi. Změněný sta tus Ukra ji ny začíná mít, alespoň co se českého ja zy ka
týče, své jazykové důsledky. Ze stra ny mladého nezávislého státu to tiž sílí tlak (a to
i z oficiálních míst) na to, aby měla zmíněná změna na politické mapě světa svou
odpovídající ode zvu, to tiž užívání předložky do namísto původní a vžité pre po zi ce
na, čili zavedení spojení ty pu Je du do Ukra ji ny8. 

Na základě svého jazykového povědomí mo hu kon sta to vat, že je zatím ono „no-
vé” spojení přijímáno s roz pa ky a že působí poněkud ne z vy kle (plně se zde pro je vu je
působení jisté jazykové setrvačnosti, určité řečové re zi sten ce vůči změnám), je ale
zajisté po uze otázkou času, kdy přestane působit novátorsky, nevšedně a kdy začne
být většinově přijímáno ja ko běžné, nepříznakové a systémové.

Na závěr poznamenávám, že by by lo bez espo ru podnětné podívat se, jakým způ-
so bem (a zda vůbec) naznačenou si tu a ci řeší (resp. mo hou řešit) i jiné národní ja zy ky.
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1 V takových případech (vysoké školství, státní správa) se totiž zpravidla užívá prepozice
na+Ak: Jde na fakultu, na uni ve rzi tu, na děkanát, na rektorát, na mini ste r st vo, na obecní
úřad, na policii, na poštu, na konzulát, na velvyslanectví aj.

2 Mnohdy se však v těchto případech setkáváme s expanzivní prepozicí na+Ak: Jde na hotel,
na pokoj, na ubytovnu, na recepci aj.

3 Roli i zde sehrává úzus, srov. spojení jako Vyšel na ulici (šel ven) x Lidé vyšli do ulic
(manifestovat, protestovat; oslavovat); Vydali se na pole (pracovat) x Vydali se do pole (válčit,
bojovat) apod. Totéž se týká i uzuálních případů typu Jede na Mělník, na Dobříš, na Kladno aj.

4 I zde jsme však svědky rozpínavého charakteru předložky na+Ak a běžně slyšíme spojení
jako Jede na okres…

5 V této sou vi s lo sti upozorňujeme na zajímavý případ re gio nali s mu: v Čechách se pro
označení velké délky běžně užívá ustálené spojení dlouhý jako Lovosice, v západočeském
regionu se však – zde se odvolávám na své kolegy ze Západočeské uni ve rzi ty v Plzni – užívá
spojení dlouhý jako Rokycany. 

6 Zde se zřetelně uplatňuje rozdíl mezi hlediskem geografickým (Jede na Kubu) a politickým
(Jede do Kubánské republiky), i tady ovšem hraje významnou roli úzus: Jede do Indonésie, do
Malajsie x Jede na Filipíny, na Maledivy, na Seychely, na Bahamy apod.

7 Existuje však i méně frekventované syntagma Jede do pouště (viz M. Hrdlička, Jedu na
Antarktidu, v tisku). 

8 Myslím, že jsme v této kauze svědky zajímavého případu z oblasti jazykové politiky.



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

Jiří Marvan, Čeština tisíciletá. Zrod slovanského jazykového
prostředí uprostřed Evropy. Vyd. 3., česky 2., částečně přepra-
cované, Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně; Voznice: 
Leda, 2012. ISBN 978–80–7414–448–6, 978–80–7335–298–1.

Rozsáhlou stu dii významného sla vi sty a ba l ti sty pro fe so ra Jiřího Ma r va na vy da lo
v ro ce 2012 nakladatelství Le da ve spolupráci s Uni ve rzi tou J. E. Purkyně v Ústí nad
La bem. Jedná se o třetí vydání, jež je upra ve nou verzí dvou předcházejících titulů.
Původní práce z let 1965–1966 ne mo hla z politických důvodů v tehdejším Českoslo-
ven sku vyjít, pro to by la ja ko první publikována ve Spojených státech amerických
v ro ce 1979 její anglická ve rze Pre hi sto ric Sla vic Con tra c tion (Uni ve r si ty Park; Lon -
don: The Penn sy l va nia Uni ve r si ty Press, 1979). Druhé a zároveň první české vydání
vyšlo v ro ce 2000 v nakladatelství Aca de mia pod názvem Jazykové milénium,
Slovanská kon tra kce a její český zdroj. 

Názvy prvních dvou vydání naznačují autorův předmět bádání. Kni ha Jiřího Mar-
va na představuje fenomén slovanské kon tra kce – jazykového pro ce su, při kterém se
ze dvou krátkých vokálů stává je den dlouhý. Díky to mu to je vu, který se začal up lat-
ňovat na přelomu 9. a 10. století, se ze společného slovanského pra ja zy ka (pra slo van-
štiny) začaly vydělovat jednotlivé západoslovanské a jihoslovanské ja zy ky a dia le kty, 
včetně češtiny.  

Au tor v celém díle zdůrazňuje vnitrojazykový přístup ke zkoumání kon tra kce.
Ana ly zu je ji v rámci vnitřní sféry ja zy ka (endosféry), která představuje systém nezá-
vislý na čase a pro sto ru vnějšího světa. Na va zu je tak na strukturalistický přístup k ja-
zy ku Pražské lingvistické školy. Ta to me to da umožňuje au to ro vi re kon stru o vat ja zyk
ještě ve starší podobě, než ja kou ji známe z prvních písemných památek. 

Kni ha je rozdělena na šest základních částí. První čtyři pojednávají o kon tra kci ja -
ko takové. Au tor v nich po pi su je prostředí, ve kterém se kon tra kce zro di la, a vy me-
zu je zde její te ri to rium. Za oh ni sko, ze kterého se ten to fenomén šířil dál po kon trak-
čním areálu (po lo kru hu o průměru 1000 km), po važuje české území, kde se kon tra kce
začala pro je vo vat ještě před zánikem Velkomoravské říše. Ten to zásadní jev, jež měl
za následek zánik praslovanštiny, tak nejintenzivněji zasáhl právě rodící se češtinu.
Pro ces kon tra kce v jejím oh ni sku trval přibližně do začátku 11. století. Na pe ri fe rii byl 
ukončen ještě o sto let později. Au tor de fi nu je šest stadií kon tra kce a objasňuje, jak se

ta to původně spontánní a povrchová změna sta la komplexní změnou systémovou.
Následně pojednává o vli vu kon tra kce na stávající jazykový systém (po pi su je na-
příklad vznik kontrakční délky ne bo kontrakční mo r fo lo gie) a ana ly zu je její do pad na
další jazykový vývoj na celém kontrakčním území. Pátá část předkládá po pis to ho, jak 
kon tra kce zasáhla čtyři vybrané slovanské ja zy ky (češtinu, slovenštinu, slovinštinu a
za ni klou polabštinu) a jak ov li v ni la je jich další vývoj. Naj de me zde také in fo r ma ce
o slovinských Frizinských památkách, základním te x tu, o který se au tor při re kon-
stru kci opírá. V poslední části se au tor věnuje problému kon tra kce v nekontrakčních
východoslovanských jazycích.  Na příkladu ukrajinštiny uvádí, že i zde je v malé míře 
kon tra kce do ložena, přestože k ní začalo docházet až od po lo vi ny 14. století. Na otáz-
ku sou vi s lo sti stále živého severoruského stahování s původní slo van skou kontrakcí
však pod le au to ra bu de možné odpověď až na základě dalšího výzkumu.  

Au tor se při vlastní rekonstrukční činnosti kri ti c ky vy me zu je vůči starším po znat- 
kům svých kolegů a na mno ha místech stu die je jich te ze uvádí a ana ly zu je. Své závěry 
dokládá řadou konkrétních příkladů, a to ne jen v češtině, ale také v ostatních kon trak-
čních jazycích, které me zi se bou intenzivně porovnává. Přestože se pro ble ma ti ka
kon tra kce může je vit ja ko vy so ce odborná, a te dy těžko přístupná širší veřejnosti, na-
bízí stu die Jiřího Ma r va na zajímavou četbu také pro nejazykovědce. Zejména její
úvod, závěr a dovětek představují a shrnují nejdůležitější fa kta a osobitým způsobem
čtenáře vtahují do světa ja zy ka. Základní bo dy jsou navíc v různých kapitolách opa-
kovaně analyzovány, což umožňuje se na da nou in fo r ma ci podívat z několika úhlů.  

Pozitivním aspe ktem kni hy je její systematické členění, které čtenáři umožňuje se 
ry chle orien to vat v te x tu. Ten je doplněn ma pa mi, schématy a ta bu l ka mi, jež předklá-
daná fa kta shrnují a ilustrují a zároveň je zpřístupňují v přehledné formě. Tučný text
slouží k rychlé orien ta ci v základních informacích, pe tit na opak nabízí doplňující po-
zna t ky. Součástí te x tu je také an gli c ky psaný ob sah a resumé, glosář specializovaných 
pojmů a termínů, rejstříky jmen, jazyků a také slov a tvarů rozdělených pod le jed no-
tlivých jazyků. 

Kni ha Jiřího Ma r va na je bez po chy by velkým přínosem pro sla vi sty, ale i pro bo-
he mi sty v širším slo va smy s lu a další jazykovědce se zájmem o slovanské ja zy ky. Vy-
kre s lu je barvitý ob raz slovanské kon tra kce a krok po kro ku od ha lu je, jak se zro di la
čeština, následována dalšími ja zy ky a dia le kty. Pro au to ra však ja zyk není pouhým
předmětem bádání vědců. Je to dar, který již 1000 let spoluutváří naši ku l tu ru a hi sto-
rii, a také je den „z prostředků jak ob no vit vnímání duchovní per spe kti vy společnosti,
její duchovní síly a neméně její duchovní eko lo gie”. Ta to kni ha je inspirativním čte-
ním pro všechny, kdo s au to rem ten to názor sdílí. 

Ve ro ni ka Vážanová, Pra ha
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Milan Hrdlička, Bohemistické miniatury. Praha: 
Karolinum, 2013. 121 s. ISBN978–80–246–2176–0.

V běžné ko mu ni ka ci užíváme slo va, je jich tva ry či spojení, aniž by chom se za-
mýšleli nad je jich pod sta tou a původem. Ne l ze pro to než uvítat pu b li ka ci Mi la na Hrd- 
ličky Bohemistické mi nia tu ry, v níž jsou sebrány au to ro vy slo u p ky a drobnější práce
zaměřené právě k výkladu jevů zdánlivě okrajových, v ko mu ni ka ci však živých, mno -
h dy do kon ce ve l mi frekventovaných.

Jak sám au tor v úvodu zmiňuje, te x ty jsou určeny „dílem našim, dílem zahranič-
ním bohemistům” (s. 7). Od važuje me se so u dit, že právě do ta zy zahraničních bo he-
mistů, resp. zahraničních studentů češtiny, je jichž výuce se au tor dlouhodobě věnuje,
by ly v mno ha případech motivací k důkladnému prozkoumání jevů, jež rodilý mluvčí
vnímá ja ko samozřejmost. Po hled na češtinu zvenčí tak může být ve l mi inspirativní
a může zprostředkovat rodilému uživa te li ja zy ka nový po hled na ji nak rutinně užíva-
né jazykové prostředky. To platí pro etymologické výklady, v nichž au tor rozkrývá
jazykové a kulturně-historické pozadí jednotlivých lexémů, např. Od kud je krůta?
(s. 37–39), ne bo frazeologismů, např. Stálo to Ma i land1 (s. 34–36), stejně ja ko pro
analýzy významových a funkčních odlišností, např. v konstrukcích ty pu Jaký je ten/to 
stu dent? (s. 54–56) či O něčem/ničem takovém neslyšel (s. 56–58).

Ve d le to ho se Mi lan Hrdlička ve svých te x tech zabývá takovými jazykovými je -
vy, u nichž je i bez im pu l zu zvenčí zjevné, že vyžadují osvětlení, pro tože i rodilý
mluvčí v nich váhá, či do kon ce chy bu je. V zamyšlení Čech – Nečech? a Čapkovi
M/mlo ci (s. 19–22 a 22–25) au tor po uka zu je na obtížnost správného zápisu obou slov
při sna ze o současné respektování pra vi del pra vo pi su z ro ku 1993 a obecných zákoni-
tostí, ji miž by se psaní velkých písmen mělo řídit; velkým písmenem jsou si g na li zo-
vána vlastní jména, která ze své pod sta ty odkazují k jedinečným objektům. Výrazem
Čech, resp. Češi, je tak označován jedinečný národ, opro ti to mu však lexém Nečech
ne re spe ktu je zásadu jedinečnosti, pro tože bez jakékoli spe ci fi ka ce označuje všechny
ostatní národy, které ne j sou české. Mi lan Hrdlička na vrhu je vce l ku logické řešení, te -

dy zápis neČech, hlavně ale po uka zu je na roz po rnost a nesystematičnost české
pravopisné no r my v ob la sti psaní velkých písmen. 

V pojednání Komunikační ve r sus komunikativní (s. 47–48) au tor po uka zu je na to,
k jakým sémantickým posunům může dojít – a dlužno říci, že často dochází –  při
záměně ad je ktiv komunikační a komunikativní, jež se cha ra kte rem ad je kti va relačního 
a kvalitativního významně odlišují. Hrdličkova tvrzení vycházející spíše z intuitivně
vnímané jazykové pra xe, můžeme podepřít údaji Českého národního ko r pu su: při
vyhledání kolokací obou ad je ktiv shodně nacházíme komunikační/komunikativní do-
ved nost, ko m pe ten ce, scho p nost či fun kce2.

Te ma ti c ky jsou Bohemistické mi nia tu ry ve l mi různorodé a zahrnují zamyšlení
cha ra kte ru etymologického, pravopisného, tvaroslovného, syntaktického i jazykově
pragmatického. Ja ko systemizační kritérium au tor zvo lil slovnědruhovou příslušnost: 
to to hle di sko si ce na jedné straně působí ja ko čtenářsky vstřícné, na straně druhé však
může být zdro jem obtíží při hledání některých idiomatických obratů, které jsou
rozebírány např. ve statích To je (mi) fuk (s. 25–26), To je to pravé (s. 45–46),  Te ta,
kam jde te? (s. 27–28) ne bo Nemáš bůra? (s. 72–74). Snad by bývalo by lo možné se
této kom p li ka ci vy h no ut zařazením frazeologické ka pi to ly za slovnědruhové oddíly.

Vzhle dem k to mu, že te x ty sebrané v pu b li ka ci Bohemistické mi nia tu ry vzni ka ly
v delším časovém období (1995–2013), je užitečná závěrečná Bibliografická po-
známka odkazující k pramenům, v nichž by ly jednotlivé sta ti původně zveřejněny.
Jednotlivé analýzy jsou doplněny gra fi c ky odlišenými závěrečnými komentáři, které
plní několik funkcí: uvádějí základní sta ti do kon te x tu současné jazykové si tu a ce
i aktuálního jazykovědného kon te x tu, ve d le to ho začleňují analyzované jazykové je-
vy do širších tematických souvislostí a zprostředkovávají vhled do autorových osob-
ních zkušeností lingvistických i pedagogických. Zajímavé jsou též in fo r ma ce o re ak-
cích, které te x ty Mi la na Hrdličky v bohemistických kruzích vy vo la ly (ode zva A. Sti-
cha na text Čech – Nečech? ne bo O. Uličného na text Bra tras neviděl?) – svědčí to tiž
o tom, že komentované jazykové je vy si pro svou obtížnou ucho pi te l nost skutečně za -
slu ho va ly a stále zasluhují po zo r nost. 

 Au tor zmiňuje (s. 7), že podnětem k soubornému vydání těchto dříve porůznu
publikovaných textů by lo bilancování u příležito sti životního ju bi lea. Přejme te dy
Mi la nu Hrdličkovi do dalších let elán a in spi ra ci, jež by da ly vzni k no ut další takové
pu b li ka ci. 

Da ri na Hradilová, Olo mo uc
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1 V poznámce k textu autor podotýká, že „v důsledku zobecnění daného výrazu by bylo
možné oprávněně uvažovat i o jeho pravopisné podobě s malým počátečním písmenem
a s grafikou, která by více odpovídala tuzemské ustálené výslovnosti, tedy majlant” (s. 35).
Domníváme se však, že uživatelská praxe svědčí o tom, že vnímání adaptované formy
pokročilo dále, než jen k úvahám o ní. Český národní korpus ne re gi stru je ani jediný doklad
formy Mailand, dokonce ani Majland, jak stálo v titulu výchozího článku (srov. s. 112) oproti
tomu 70 výskytů tvaru majlant, převážně v kolokacích se slovesy stát a vydělat (srov.
http://syd.korpus.cz/ggXV7rnB.syn). 2 Srov. http://syd.korpus.cz/ggXV7rnB.syn.



K R O N I K A

Profesor Milan Jelínek jubilující

Do řad jubilantů vstu pu je v červnu 2013 významný brněnský bo he mi sta a sla vis-
ta, emeritní pro fe sor Filozofické fa ku l ty Ma sa ry ko vy uni ve rzi ty, prof. PhDr. Mi lan
Jelínek, CSc. Dílo prof. Jelínka je svým tematickým rozpětím ob ra zem sta vu a vývoje
české lin g vi sti ky druhé po lo vi ny minulého století a sta lo se pro ostatní lin g vi sty,
zvláště pak pro stu den ty a začínající odborné pracovníky, hod no t nou učebnicí a stálou 
inspirací k odborné práci.

M. Jelínek se na ro dil 22. června 1923 v Brně. V prostředí tehdejšího bilingvního
Br na, v němž se v meziválečném období prolínal český a německý život, také ju bi lant
vyrůstal. V r. 1942 ma tu ro val na Prvním reálném gymnáziu v Brně. Tam nadaného
středoškolského stu den ta zpočátku přitahovaly vědy exaktní, zvl. fy zi ka a ma te ma- ti -
ka, ale po válce dal přednost fi lo lo gii. Brzy po maturitě byl totálně na sa zen v Ra- ko u -
sku, posléze pak atmosféra válečných let spo lu se stu diem Masarykových myšle- nek
přivádějí M. Jelínka do odbojové or ga ni za ce. Ja ko důsledek mu sel prožívat opa-
kované zatýkání a věznění policií i ge sta pem (ve Vídni, v Brně v  Kaunicových ko le-
jích, ve Vra ti s la vi, v Re i chen ba chu u Pla v na a jin de), které se opa ko va lo ještě něko-
likrát později a v jiné si tu a ci, a to jak v 70. le tech v období tzv. nor ma li za ce (v so u- vi -
s lo sti se zákazem veřejně vy stu po vat, přednášet a pu b li ko vat), tak v období blíží- cích 
se událostí ro ku 1989, kdy byl M. Jelínek nesčetněkrát sledován, zadržován a vy-
slýchán komu ni stic kou Státní bezpečností. 

V poválečném květnu ro ku 1945 přichází M. Jelínek na FF brněnské uni ve rzi ty
a za pi su je si češtinu, ruštinu a srbochorvatštinu, věnuje se také franštině, angličtině
a pokračuje v němčině. Ve vysokoškolském prostředí poválečných let měl ja ko stu -
dent možnost se se t kat s mno ha vynikajícími vědci a pe da go gy a ju bi lant opa ko va- ně
během svého dalšího působení vzpomíná na B. Havránka, F. Trávníčka, A. Kel l ne- ra, 
J. Vilikovského, Ant. Grun da, Ant. Škarky, F. Wol l ma na aj., kteří výrazně ov li v ni li je -
ho intenzivní odborný a pedagogický růst. A právě v návaznosti na své předchůdce
a současníky se M. Jelínek v největší míře za sloužil o budování brněnské bo he mi sti ky 
a sla vi sti ky.

Po středoškolské učitelské službě, redaktorské práci a po le tech působení v Ústa-
vu pro ja zyk český Aka de mie věd působí od r. 1958 na FF v Brně, na níž v r. 1950
získal hod nost do kto ra fi lo zo fie (prací zaměřenou na analýzu sty lu Ru do l fa Těsno-
hlídka) a v polovině 50. let dosáhl kan di da tu ry (obhájením práce zaměřené na syn-

taktickostylistické ten den ce v obrozeneckých literárních te x tech). V r. 1960 získává
do cen tu ru habilitací (spi sem o dějových sub stan ti vech) a už od r. 1964 působí na
tehdejší katedře českého ja zy ka, slovanské, indoevropské a obecné jazykovědy ja ko
univerzitní pro fe sor. V době své dráhy vysokoškolského učitele prošel M. Jelínek
vysokými akademickými fun kce mi, v 60. le tech byl děkanem fa ku l ty a posléze do ro -
ku 1970 vykonával úřad pro re kto ra brněnské uni ve rzi ty. V 60. le tech také ho sto val na
zahraničních univerzitách, např. v německém Gre ifs wa l du a na pařížské Sorboně.

V následujícím období nor ma li za ce 70. a dalších let byl prof. Jelínek za své po li-
tické po sto je zba ven působení vysokoškolského učitele a opět se vrací ja ko vědecký
pracovník do brněnské pobočky ÚJČ AV. Výrazně stresující pro M. Jelínka ja ko pro
nesmírně činorodého a aktivně vystupujícího učitele byl i je mu vydaný zákaz pu b li-
ko vat (trvající téměř 20 let – 1970 až 1989). S pod po rou ro di ny, zvlaště své ženy, pra -
co val dál a zákaz pu b li ko vat obcházel se zapůjčenými jmény, vydával sa mi z da to- vou 
li te ra tu ru a u Jelínků se ko na ly bytové semináře. Po politických událostech r. 1989 se
vrací na uni ve rzi tu, nyní už Ma sa ry ko vu, a to ne jen ja ko pro fe sor, ale po re vo lu ci byl
zvo len re kto rem Ma sa ry ko vy uni ve rzi ty (1990–1992). Záslužná by la také Jelínkova
práce ve fun kci předsedy Ko le gia rektorů československých vysokých škol
(1991–1992). V celé porevoluční době M. Jelínek intenzivně přednáší i na jiných
vysokých školách, mj. se také za sloužil o vybudování Slezské uni ve rzi ty v Opavě, na
níž působil. V univerzitním prostředí v Česku i v zahraničí vy cho val tisíce studentů
a za svůj odborný růst mu vděčí novináři, kulturní a odborní pracovníci, ale především 
vysokoškolští učitelé a vědečtí pracovníci. 

Odborná práce M. Jelínka je nesmírně rozsáhlá. V cen tru je ho zájmu vždy by la
a je jak současná spisovná čeština, tak její vývoj od do by obrozenecké. Po ce lou do bu
své odborné dráhy se věnuje te o rii sty lu a stylotvorným jevům i sty li sti ce praktické,
sle du je vývojové ten den ce du b let ve spisovném ja zy ce a je jich vyvíjející se stylové
vla st no sti. Pečlivě a se zaujetím od ha lu je stylové specifičnosti ja zy ka, zvlaště v pu b li- 
ci sti ce, zabývá se sty lem odborným, řečnickým i osobitým individuálním sty lem
významných osobností. Je vynikajícím zna l cem dějin českého jazykového pu ri s mu
a s neutuchajícím zájmem se vyjadřuje k otázkám ko di fi ka ce češtiny a k te o rii a pra xi
jazykové ku l tu ry. 

Vědecké a popularizační práce M. Jelínka vycházející od kon ce 40. let do součas-
no sti obohacují lin g vi sti ku stále o nová témata. Z počáteční publikační činnosti ju bi-
lan ta připomeňme např. mo no gra fii O ja zy ku a sty lu no vin (Pra ha 1957) a z působení
v ÚJČ AV třísvazkovou mo no gra fii Stylistické aspe kty gramatického systému I, II, III
(interní tisk, Br no 1974). Ke stěžejním dílům patří mj. také spoluautorství v kolektivní 
Příruční mlu v ni ci češtiny (Pra ha 1995), v níž v oddíle Sty li sti ka navázal na te o rii kon-
kurenčních množin výrazových prostředků, kte rou rozpracovával už ve Stylistických
aspe ktech gramatického systému (viz výše) a v jiných publikacích, např. ve stu dii Text 
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a množiny konkurenčních výrazových prostředků (in sborník Štylistické otázky te x tu,
Prešov 1984).  V Příruční mlu v ni ci češtiny přináší M. Jelínek do stylistické te o- rie
nový po hled na vymezení stylů z aspe ktu komunikační si tu a ce. Vy me zu je sty ly
jedinečné (singulární), obecné (objektivní pro ti subjektivním) a sty ly funkční, přináší
ty po lo gii konkurenčních výrazových prostředků s výkladem jednotlivých jazykových 
konkurencí.

Výsledky odborné práce ve sty li sti ce našly od raz také v he s lech pro En cy klo pe-
dický slovník češtiny (Pra ha 2002), v němž M. Jelínek vy me zu je (kromě jiných) také
styl dramatický, esejistický, oficiální a soukromý, prozaický a poetický.

Ce loživotní zájem o styl přivedl M. Jelínka ke stu diu individuálních stylů význač- 
ných osobností vědy, ku l tu ry a po li ti ky.  Z pe ra ju bi lan ta vzni kly stu die našich součas- 
níků i osobností z let minulých, např. sta ti o ja zy ce a sty lu T. G. Ma sa ry ka, V. Ha v la,
J. Šabaty aj. 

Teo re ti c ky pod ložené zna lo sti rétoriky up la t nil M. Jelínek v rozsáhlé kolektivní
mo no gra fii s názvem Ar gu men ta ce a umění ko mu ni ko vat (Jelínek, M., Švandová, B.,
eds., Br no 1999). Věnuje se v ní dějinám řečnictví, předpokladům úspěšnosti veřej-
ného pro je vu, zaměřuje se na výběr tématu a je ho strukturování a na syn tax te x tu.

Stěžejní částí vědecké práce, jíž se ju bi lant se zaujetím věnuje téměř celý život, je
stu dium a výklad českého jazykového pu ri s mu, a to i v evropských sou vi s lo stech.
Z velkého množství příspěvků připomeňme výraznější práce posledních let, k nimž
patří: Jo sef Zubatý ja ko kri tik českého jazykového pu ri s mu (in Fe st s chrift für Kla us
Trost zum 65. Ge bu r stag, München 1999), Novodobý český pu ri s mus a je ho překo-
nání (in „Kritický sborník” XIX, 1999–2000), dále rozsáhlá stu die Der pu ri s mus in
der En twi c klung der tsche chi s chen Schri f t spra che im 19. und 20. Ja hr hun dert (in
Trost, H. K., ed.: Deuts ch-Ts chechi s che Spra chbe zie hun gen, Re gen s burg 2002) a stať 
O češskom je zy ko vom pu ri z me no vo go vre me ni (in Glo bali za ci ja – et ni za ci ja. Et no-
kul tu r ny je i etno jezy ko vy je pro ces sy, Mo sk va 2006) aj.1

 Neméně významná je odborná a popularizační přednášková činnost ju bi lan ta.
Všichni vždy oceňují vynikající scho p nost prof. Jelínka působivě přednášet na

různých fó rech, ar gu men to vat příklady a o nich di sku to vat. Vážíme si je ho vysoké
odborné eru di ce, nesmírné pra co vi to sti a cílevědomého hájení to ho, co po važoval za
správné a potřebné, ať to by ly po sto je lingvistické, filozofické ne bo praktická činnost
pro školu, vědu i společnost. 

S hlu bo kou vděčností za vše „odvedené“ ve vědě i v pedagogickém působení
přejeme pa nu pro fe so ru Jelínkovi do dalších let ještě mno ho nových publikovaných
stránek, neustávající chuť do další práce a především to nezbytné zdraví.   

Eva Minářová, Br no
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1 Bi b lio gra fie Jelínových prací:
1947–1997: sborník Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám.

Karlík, P., Krčmová, M., eds., Brno 1998, s. 15–39.
1997–2006: SPFFBU, A 56, Brno 2008, s. 152–155.
2007–2012: SPFFBU, Linguistica Brunensia, řada A, Brno 2013 (v tisku).
Výběrová bibliografie 1950–1993: „Stylistyka” III, Stylistyka porównawcza, Opole 1994,

s. 194–200.
Bibliografie do r. 2004 je přístupna také na internetu: http:/www.phil.muni.cz/wucj/home/

publikace/bibliografie/Jelínek.


