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     1. Proč vlastně  

 

     Ta otázka má svůj význam. Každý z nás zkoukneme za týden, měsíc nebo rok mnohem víc filmů, 

než přečteme knížek. A proč se tedy ve škole neučí o filmovém umění (i když spousta těch filmů za 

moc nestojí), a proč nás naopak všichni nutí číst pořád nějaké knížky – i když i mezi nimi je spousta 

šuntu a nudy? Neměla by škola náhodou na prvním místě připravovat na opravdový život?    

 

     Tak nejdřív něco o tom, k čemu je – nebo by měla být – skutečná škola. Samotné slovo škola 

přešlo do češtiny z latiny (schola), kam se dostalo z řečtiny. Řecké slovo scholé původně – již ve 

starověku – znamenalo odpočinek, oddech, prázdno. To je samozřejmě divné: ve škole se přece po 

nás chce práce a nejvíc volna máme o prázdninách, kdy žádná škola není! Jenže tady se myslí volno 

od starostí o obživu, od každodenní rutiny, ale také od běžných relaxačních kratochvílí.  

     Opravdová škola se nestará o povrchní účelovost (například o úspěšnost v testech), ale vede 

člověka k tomu, aby se dokázal na svět i na sebe sama dívat z odstupu, který souvisí s delší, třeba 

celoživotní perspektivou – a v ideálním případě dokonce s věčností (připomeňme si, že právě tímto 

pohledem se nechali vést naši předkové, když sváteční den v týdnu nazvali neděle).  

 

     Dnes, ve společnosti orientované na výkon, je původní, autentický smysl školy již jen pouhou 

teorií. Víme přece, jak jsou důležité exaktní studijní výsledky – známky, body, procenta, certifikáty. 

Škola tady plní pouze praktický účel – slouží naší profesní přípravě a našemu nekonfliktnímu 

začlenění do společnosti. Avšak tohle pojetí školy nás zbytečně omezuje. Rozhodně by nám nemělo 

zastínit naše osobní vyšší cíle, tedy skutečné vzdělání (všimněme si, že již předpona vz- ukazuje směr 

vzhůru).  

 

     Ale co to vzdělání vlastně je? Existuje řada definic, ovšem téměř každé z nich lze něco vytknout. 

Přesto se zdá, že přinejmenším tři obecně známé charakteristiky vzdělání odpovídají antické scholé. 

První z těchto sentencí velmi lapidárně říká, že vzdělání je to, co v nás zůstane, když zapomeneme 

všechno, co jsme se naučili ve škole.  

 

     A co tedy je to, co by v nás mělo zůstat? Vystihl to alchymista doktor Faust v básnickém dramatu 

od Johanna Wolfganga von Goetha. Když vypočítá všechny vědní obory, jimž se v životě věnoval, 

posteskne si, že teď tu, blázen, stojím, žel, / a ani za mák jsem nezmoudřel. A tak si zformuluje svůj 

nový cíl: abych to všechno vyzvěděl, / jaký je světa vnitřní tmel. Tím odkazuje – Faust i Goethe sám 

– na skutečnost, že svět je složitý, strukturovaný a vnitřně propojený celek a že poznání nikoli jen 

povrchních jednotlivin, ale především hlubokých vazeb i souvislostí je hlavním cílem naplněného 

lidského života. Zkrátka, skutečné vzdělání se nespokojuje jen s pouhým účelem, ale proniká ke 

smyslu.   

 

     Pro třetí charakteristiku vzdělání se vydáme k českému básníku Jiřímu Wolkerovi. Nahlédněme 

do úvodních veršů titulní básně jeho sbírky Těžká hodina: Přišel jsem na svět, / abych si postavil život 

/ dle obrazu srdce svého.  

     Ve Wolkerově pojetí vstupuje do hry další činitel, a sice my sami. Vzdělání neexistuje samo o 

sobě, ale vždy se vztahuje k nám samotným, tedy k naší osobnosti. Tak jako si promyšleně, bez 

zbytečné prodlevy a s vědomím konečného cíle budujeme svůj domov (třeba dům nebo jen pokoj), 

tak bychom si měli s využitím svého vzdělá(vá)ní budovat celý svůj život, a tím jej hodnotně 

naplňovat.  

     Použijeme-li obrazné přirovnání, můžeme říci, že dobrá škola nám pro takovou stavbu poskytne 

pilíře a jen na nás záleží, jakou nad ně vztyčíme klenbu. Dnes jsme ještě mladí a mnohé prvky této 

architektury našeho života můžeme časem pozměnit, ale její hlavní obrysy bychom na sklonku svých 

středoškolských let již měli mít hotové. 
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     2. K čemu tolik řečí o jazyce? 

 

     Řečmi o škole jsme ovšem otázku jazyka ve školním rozvrhu nevyřešili. Proč vůbec se tolik 

věnovat češtině, když pro velkou většinu z nás je to mateřština a umíme ji už od dětství?  

      

     Navažme na předchozí úvahu. Skutečné, celistvé vzdělání by nám mělo umožnit, abychom 

nacházeli smysl – tedy hlubší souvislosti – věcí ve světě. Zvládnout tohle umění, tomu se odjakživa 

říkalo být moudrý a dotčená schopnost se nazývá moudrost.  

     Již na úsvitu evropské civilizace se mnohým lidem, kteří se stávali moudrými, začalo říkat 

filozofové (řec. filosofía = láska k moudrosti). První z nich se snažili k moudrosti dospět skrze 

expertní znalosti ve všech existujících vědních oborech. Na počátku tohoto úsilí stál řecký Thalés 

z Mílétu: byl vynikajícím geometrem (viz Thaletova věta) i astronomem (předpověděl zatmění 

Slunce) a jako základní pralátku světa určil vodu.    

     Po Thalétovi bychom mohli dlouho pokračovat s dalšími jmény (určitě bychom nepominuli ani 

Pýthagora ze Samu – proslul svou Pythagorovou větou).   

 

     Plynula staletí, svět starověkého Řecka i Říma dávno zmizel, ale na antickou kulturu se nikdy 

úplně nezapomnělo – ani ve středověku ne – a na úsvitu novověku nastala éra, která si mohutnou 

návaznost na antiku dokonce vetkla do svého názvu: renesance neboli znovuzrození.  

     Velcí renesanční tvůrci ještě multidisciplinaritu zvládali. Italský Leonardo da Vinci spojil svou 

malířskou virtuozitu s odbornými znalostmi v oboru anatomie i optiky, a navíc dokonce vytvářel 

technické projekty. Ovšem již o sto padesát let později český badatel Jan Amos Komenský narazil – 

zejména při psaní svého souhrnného filozofického díla Obecná porada o nápravě věcí lidských – na 

meze schopnosti jediného člověka orientovat se do hloubky ve všech vědách.  

     Poslední osobnosti, které ještě můžeme označit za polyhistory (znalce mnoha vědních oborů) 

náležely k filozofickému směru osvícenství, který ideově navazoval na antiku i renesanci (osvícení tu 

znamená samostatné využívání vlastního rozumu). Například na přelomu 18. a 19. století německý 

cestovatel Alexander von Humboldt objevitelsky publikoval širokou škálu vědomostí od geologie a 

botaniky až po oceánografii a klimatologii. A Čech Jan Evangelista Purkyně dosáhl v téže době 

významných objevů v oblasti biologie, lékařství a psychologie a ještě dokázal psát i překládat poezii. 

 

     Pak ovšem přišla éra průmyslových revolucí a přinesla rozkošatělou síť vědních i studijních 

oborů. S každou novou vysokoškolskou fakultou nebo odborným spisem se z filozofie odloupla 

nějaká disciplína, která se osamostatnila – samozřejmě pod speciálním názvem – a začala se rozvíjet 

bez zřetelné vazby na univerzální moudrost (a často – bohužel – i bez budování vědomých souvislosti 

s jinými specializovanými obory). Uveďme příklad: Kdo se ve starém Řecku chtěl něco dozvědět o 

vzniku světa a života, tak samozřejmě šel za filozofem; my dnes bychom jistě navštívili astrofyzika 

nebo molekulárního biologa, ale ptát se filozofa, to by už nikoho ani nenapadlo.   

 

     Filozofie se tedy na přelomu 19. a 20. století ocitla v nezáviděníhodné situaci. Přitom dramatické 

události i změny v průběhu 20. století ukázaly, že hledání moudrosti, tedy pojmové zkoumání 

podstaty skutečností ve světě, je nyní potřeba možná naléhavěji než kdykoli předtím.  

 

     Za této situace proběhl ve filozofii obrat k jazyku. Jeho základem je přesvědčení či poznání, že 

všechny filozofické problémy jsou řešitelné především či pouze jako problémy jazykové. Jinými 

slovy, analýza abstraktních pojmů je nejlépe proveditelná jako analýza slov, jimiž se tyto pojmy 

označují. Tato analýza je přesnější a obsažnější než analýza obrazů, emocí či čehokoli jiného. Proto 

je dnes právě jazyk (včetně mateřštiny) – a jeho důkladné poznání – považován za zásadní 

prostředek na cestě k moudrosti.      
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     3. A co to ten jazyk vlastně je? 

 

     Všichni živočichové jsou ke své sebezáchově vybaveni vrozenými vlohami, které jim umožňují 

mimo jiné komunikaci, tedy vzájemné dorozumívání. Komunikace spočívá ve sdělování i výměně 

informací (údajů). Informace jsou vytvářeny pomocí systému znaků.  

     Znak je něco (nějaká skutečnost), co v komunikaci zastupuje něco jiného (nějakou jinou 

skutečnost, která je obsahem informace; tato skutečnost nejčastěji reálně existuje, může však být i jen 

pomyslná). Tak vrčení psa je znakem pro přípravu k útoku a třeba zdvižená ruka znamená upozornění. 

Takové znaky jsou ovšem jednoduché (slouží k přenosu ustálené a stručné informace): nazývají se 

signály.   

     Nejdokonalejším a zároveň nejsložitějším znakovým systémem je jazyk. Ovšem vytvářet jej a 

používat dokáže pouze člověk. Existence jazyka je umožněna vrozenou lidskou schopností 

nazývanou řeč. Tato schopnost spočívá v produkování artikulovaných (článkovaných) zvuků, 

jejichž kombinování vyjadřuje obsah vědomí, a může tedy sloužit ke komunikaci.    

 

     Artikulovaných zvuků je v jazyce velmi mnoho: jejich různě početná seskupení vytvářejí jazykové 

znaky, jimiž jsou nejčastěji slova. Čech se středoškolským vzděláním zná asi 50 000 slov (byť z nich 

zpravidla používá nejvýše 10 tisíc). Takové množství výrazně převyšuje počet znaků, jimiž disponuje 

kterýkoli živočich. Slova mohou na základě vzájemných systémových vztahů vytvářet prakticky 

nekonečné množství kombinací; proto lze jazyk používat i k přenosu nejsložitějších informací. S tím 

souvisí také skutečnost, že řeč a jazyk patří k základům myšlení.    

 

     Jazyk se u člověka jako biologického rodu vyvíjel postupně. Ve zhruba dnešním smyslu jej patrně 

začal používat až Homo sapiens (lidský druh člověk rozumný). 

     Člověk se rodí s obecnou schopností řeči, ale konkrétnímu jazyku se učí ze svého společenského 

prostředí. Jazyk, který se jedinec naučil jako první, je jeho mateřským jazykem. Většina lidí však za 

různých podmínek a na různé úrovni používá alespoň dva jazyky. 

 

     Oblast uskutečněných jazykových projevů se nazývá mluva. Jazyková komunikace má tedy              

3 stránky: řeč, jazyk a mluvu. Jednotlivý jazykový projev se označuje jako promluva. Taková 

promluva, která je zřetelně ucelená i uspořádaná, se nazývá text. Navzdory vžitému významu obou 

termínů mohou být jak promluvy, tak texty v podobě mluvené i psané.   

 

     Jazyků vzniklo mnoho, v závislosti na kulturním vývoji jednotlivých lidských populací. Souhrn 

současných i již vymřelých jazyků světa lze podrobit genetické klasifikaci jazyků (třídění podle 

příbuznosti). Příbuzné jazyky tvoří určitou jazykovou rodinu, která se dále dělí: zpravidla na větve, 

jež se ještě štěpí na skupiny.  

 

     Jazyk lze členit několika způsoby na jednotlivé oblasti, jimž odpovídají i badatelské disciplíny 

jazykovědy (lingvistiky). Uvádíme jeden z možných přehledů:  

     3 hlavní složky jazyka:  

     1. Zvuková podoba: Zkoumají ji fonetika a fonologie; pravopis (ortografie) je soubor pravidel 

pro zápis mluveného jazyka;    

     2. Slovní zásoba: zkoumají ji především lexikologie, slovotvorba a sémantika; 

     3. Gramatika (mluvnice; stavba jazyka a její pravidla): zkoumají ji především morfologie 

(tvarosloví; nauka o druzích i tvarech slov) a syntax (skladba; o větných celcích).  

     Z dalších jazykovědných oborů se pozornost soustřeďuje zejména na etymologii (o historickém 

původu slov), dialektologii (o nářečích, tedy územních dialektech) a stylistiku (o používání jazyka 

při tvorbě textů).  
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     4. Pár úvodních slov o češtině  

 

     Čeština patří mezi jazyky západní skupiny slovanské větve indoevropské jazykové rodiny. 

Český jazyk se konstituoval kolem r. 1000 n. l. v Českých zemích. Česky mluví příslušníci českého 

národa (českého etnika), jejichž počet lze odhadnout na 13 milionů osob. Drtivá většina Čechů (asi 

10 milionů) žije v dnešní České republice. Uživatelé češtiny v zahraničí buď jsou rodilí Češi, kteří 

aktuálně pobývají v cizině kvůli zaměstnání apod., nebo češtinu používají jako svůj druhý jazyk 

skupiny dřívějších českých vystěhovalců a jejich potomků.  

     Čeština má bohatou historii, rozsáhlou slovní zásobu, dlouhou tradici hodnotné literární tvorby a 

může se vykázat i mezinárodně ceněnými výsledky jazykovědného a literárněvědného bádání 

(především z 1. poloviny 20. století).  

 

     1. Zvuková a písemná podoba:  

     Čeština má jen 5 samohlásek (každou z nich v krátké i dlouhé podobě), ale mnoho souhlásek 

(zejm. sykavek a také unikátní hlásku ř). České souhlásky podléhají asimilaci (spodobě) znělosti. 

Čeština má stálý přízvuk na 1. slabice slova (případně předložkového spojení). Mluvená čeština se 

územně dělí na nářečí. 

     Čeština užívá jako písmo latinku. Pravopis je především fonologický (vychází ze základní 

zvukové podoby slova), avšak též respektuje stavbu slov.   

 

     2. Gramatika (mluvnice):  

     (a) Morfologie (tvarosloví): 

     Čeština je flexivní jazyk (jeho slova vstupují do vzájemných vztahů v textu především 

prostřednictvím svého ohýbání – tedy tvorby tvarů).  

     Česká slova se rozdělují do 10 slovních druhů, jež lze seskupit takto:  

      I. Slovní druhy ohebné: A. Slova skloňovaná (jména): 1. podstatná jména, 2. přídavná jména,    

3. zájmena, 4. číslovky; B. Slova časovaná: 5. Slovesa; 

     II. Slovní druhy neohebné: 6. příslovce, 7. předložky, 8. spojky, 9. částice, 10. citoslovce.  

     Ohebná slova vyjadřují dvojí číslo. Jména dále mají 7 pádů a rozřazují se ke 3 jmenným rodům. 

Slovesa vyjadřují – také kromě čísla – trojí osobu, trojí způsob, tři základní časy, dvojí slovesný rod 

a dvojí vid.  

     Čeština má však v menší míře i znaky jazyků, které flexivní nejsou (některé tvary českých slov 

jsou společné více pádům a doplňujeme je předložkami apod.).  

 

     (b) Syntax (skladba):     

     Jednotlivá slova či slovní spojení hrají v konkrétním sdělení roli větných členů: jsou jimi přísudek 

(nejdůležitější větný člen), podmět, přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk. Každý větný 

člen může být rozšířen do podoby vedlejší věty příslušného druhu. V jednom větném celku jsou 

věta hlavní a na ní závislá věta vedlejší spojeny vztahem hypotaxe, spojení vět na sobě nezávislých 

se označuje jako parataxe (a mezi takovými větami existuje významový poměr: slučovací, 

stupňovací, odporovací, vylučovací, důvodový, důsledkový, vysvětlovací).       

     Český slovosled (a větosled) je určován především aktuálním členěním, tedy zřeteli k obsahu 

sdělení a k záměru mluvčího, méně již zřeteli mluvnickými. 

 

     3. Slovní zásoba:  

     Slovní zásoba se obohacuje vznikem nových významů již existujících slov, přejímáním slov 

z jiných jazyků, tvořením víceslovných pojmenování a tvořením nových slov. Ta podoba jazyka, 

která je kodifikována ve slovnících, gramatikách a jiných podobných odborných dílech, se označuje 

jako jazyk spisovný: je určen pro veřejnou, obecně srozumitelnou komunikaci.    
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     5. Otázka spisovnosti – je to fakt tak důležité? 

 

     Pojem spisovnost v jazyce náleží projevům psaným i mluveným. Pokyn Mluvte spisovně! totiž 

není nesmyslný. Vztahuje se k situaci, kdy autor a příjemce textu nejsou spolu v úzkém osobním 

kontaktu (dopis, kniha, přednáška), takže jako čtenáři či posluchači se nemůžeme autora 

bezprostředně zeptat, pokud bychom něčemu nerozuměli. Základním smyslem spisovného 

vyjadřování tedy je takovým nedorozuměním předcházet. Spisovná vrstva jazyka se proto 

vyznačuje 3 hlavními rysy: 

     1. je sdělná pro všechny uživatele jazyka (neobsahuje zvláštnosti regionální, sociální apod.);  

     2. je relativně systematická (takže skýtá jen málo příležitostí k nejasnostem);  

     3. je ve vysoké míře estetická (budí zájem o text přiměřenou bohatostí i pestrostí jazykových 

prostředků).   

 

     Vrstvy slovní zásoby (některá slova ovšem mohou být řazena do více vrstev):   

 

     A. Spisovná čeština: 

     1. Slova knižní (určená pro nevšední, zejména velmi oficiální, slavnostní apod. příležitosti): 

kráčet, neskonalý, odvětit, trýzeň;   

     2. Historismy (označují historické, již fakticky neexistující reálie): forman, halapartna, lenní;   

     3. Archaismy (zastaralé výrazy pro stále existující skutečnosti): býti, kabátec, peku, šenkýřka;   

     4. Odborné výrazy (termíny): anesteziologicko-resuscitační, trestní právo, vodoteč;   

     5. Publicismy (z mediální sféry): deklarovat úmysl, první dáma, filozofie zpracování odpadu;    

     6. Poetismy (básnické novotvary): podnebesí, smuténka, Štuclinka a Zachumlánek;  

     7. Slova neutrální (běžná při každé příležitosti): dům, nebo, obědvat, postel, remíza, zimní;  

     8. Slova hovorová (mají znaky spisovnosti, ale jsou určena pro spíše neformální komunikaci – 

většinou ústní, ale někdy i písemnou): hovorovost ve slovní zásobě (fotit, obývák, propiska, táta), ve 

tvarech (můžu, umyju, komunisti) nebo ve slovních obratech (jsi mimo mísu, to dáš).      

 

     B. Nespisovná čeština: 

     1. Interdialekty (nadnářečí): především obecná čeština (vznikla jako rozšířené středočeské 

nářečí; řek sem, že tvuj je bílej talíř s polívkou u vokna) a obecná hanáčtina (ze střední Moravy; 

letošek mámê za sebó; to si neporôčite – co má bêt, to přênde);  

     2. Nářečí (územní dialekty): Jardo Macků, seš takovej lícnej chasník, udělej neco: v tej tátovo 

kúči vylez na špršle a roužni;   

     3. Sociolekty:  

     a) Profesní mluva (vytvářená profesionály v daném oboru, u některých tematických oblastí – 

doprava, elektronika apod. – proniká dokonce i do spisovné češtiny): otvírák (žurn.), šalovat (staveb.), 

vytunit (eltech.), courák (doprav.);     

     b) Slangy (dialekty zájmových skupin, např. slang sportovní, studentský, kutilský apod.): bedna, 

minela, jet na krev; matyka, potítko, dobře ty; šťáva, temovat, vercajk; 

     c) Některé další sociolekty, zpravidla vymezené kombinací územního, věkového a sociálního 

hlediska, např.: 

     brněnský hantec: Vyhópne ráno borec z betle, hodí čučku z vokna a zgómne, že zoncna rumpluje;   

     pražština (záměrně nedbalá – „cool“ – mluva z pražských středních vrstev; jde vlastně o variantu 

obecné češtiny): Helé, koukéj, Simča má novou trvču, páč jede na dovču;   

     maminkovština (mluva matek – především ze středních vrstev – na rodičovské dovolené): ráno 

jsme se napapinkali a pak trošku blinkali, ale teď už si mimíska vzal manža;  

     4. Argot: původně tajná mluva kriminálních živlů (stříkačka /pistole/, káča /pokladna/, chlupatej 

/policista/, naprášit /udat/; kapříci připluli /úplatek přijat/; na peří nefrčím – nejsem žádná stará 

smažka /o drogách/), dnes se argot rozvíjí i v běžné mluvě a zahrnuje výrazy, které jsou – díky silné 

metaforičnosti apod. – přijatelné hlavně ve velmi neformálním prostředí (koupím barák za tři míče).   
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     V souvislosti s vrstvami či obohacováním slovní zásoby nebo při tvorbě textů se často používají 

pojmy (stylově) příznakový, příznakovost.  

      Příznakovost: vlastnost slova daná tím, že slovo z jedné jazykové vrstvy je použito v textu, který 

jinak náleží do vrstvy jiné, takže vzniká efekt estetického ozvláštnění promluvy: V našem městě jsou 

dva bijáky a v obou se hraje velice skvostně. 

 

     I v rámci jedné jazykové vrstvy existují slova objektivní (bez citového zabarvení) a slova 

expresivní (citově zabarvená) – ta jsou:  

     a) s hodnotícím významem kladným (nejčastěji se označují jako eufemismy): v neutrální slovní 

zásobě např. dříve narozený (starý), tělnatý (tlustý), odešel na věčnost (zemřel); 

     b) s hodnotícím významem záporným (nejčastěji se označují jako pejorativa): psisko (velký pes), 

babizna (stará žena), žrát (jíst). 

  

     6. Způsoby obohacování slovní zásoby 

 

     Slovní zásoba se skládá z jednotek – lexémů. Lexém je souhrn všech tvarů určitého slova. Vrána 

k vráně sedá, rovný rovného si hledá: 8 slov = 6 lexémů.  

     Slovní zásoba se vyvíjí: rozšiřuje se o nová slova a jejich významy a zároveň některá jiná slova 

se z užívání vytrácejí – fakticky zanikají.  

 

     Obohacování české slovní zásoby má tyto podoby: 

 

     1. Vznik nových významů již existujících slov: vůz (původně vůz se zvířecím potahem, dnes 

nejčastěji automobil), myš (původně drobný hlodavec, dnes především ovládací zařízení počítače), 

zezelenat (původně získat zelenou barvu, dnes zejména začít se podílet na ochraně životního 

prostředí); někdy nový význam pochází z jiné jazykové vrstvy: hejtman (pův. historismus /středověký 

vojenský velitel/, dnes hlavně neutrální výraz /vedoucí úředník krajského úřadu/);    

 

     2. Přejímání slov z jiných jazyků: žák (z lat. diacus), cibule (z něm. die Zwiebel), vzduch (z rus. 

vózduch), parfém (z fr. parfum), sport (z angl.);  

 

     3. Tvoření víceslovných pojmenování: 

     a) Sousloví: vysoká škola, kyselina octová, tetřev hlušec, brát ohled;   

     b) Frazémy: koňská dávka, třesky plesky, pálí mu to, chlap jako hora;     

 

     4. Tvoření nových slov: 

     a) Odvozování: odvozování předponami (výlet), příponami (lesní), kombinovaně (nepolevit);  

     b) Skládání (zpravidla ze 2 částí): vznikají složeniny vlastní (nelze je rozdělit na 2 samostatná 

slova: trojúhelník, vodopád, býložravý) a nevlastní (spřežky; na 2 samostatná slova je rozdělit lze: 

okamžik, nahoru, bůhvíco);    

     c) Zkracování: zkracováním vznikají: 

     i) zkratky (atd., Ing., mj., např., r.); 

     ii) akronymy: ve větách plně slouží jako slova (mají platnost větných členů, někdy se i skloňují), 

také se jako slova čtou (nehláskují se); můžeme je třídit na iniciálové zkratky (DAMU, IKEA, pin, 

na internetu ASAP, IMHO, LOL) a slabičné zkratky (zkratková slova; laser, radar, Čedok; 

hovorově: ódéeska, vipák); bývá zvykem, že akronym je cíleně vytvořen tak, aby připomínal slovo, 

které s nezkráceným názvem významově souvisí: URNA (Útvar rychlého nasazení), MRKEV 

(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), PES (protiepidemický systém); 

     iii) zkracování jednoslovných pojmenování (foťák, hambáč, prázky, Tonda);   

     d) Univerbizace: ze sousloví (zpravidla dvouslovného) vznikne jednoslovné pojmenování (mobil, 

staročeština, vrchní), stylově často hovorové (náklaďák, obývák, generálka).     
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     7. Kolik je jazyků na světě i v Evropě? 

 

     Jazyk je takový řečový vyjadřovací a komunikační systém, který je vlastní určitému širokému 

lidskému společenství, nejčastěji některému národu. Pod pojmem národ rozumíme zpravidla – 

v souladu s původním významem slova – velkou lidskou pospolitost (etnikum), jejíž příslušníci spolu 

(fakticky od narození) sdílejí společné území, jazyk, kulturní tradice, dějiny, hospodářský prostor a 

obecné vědomí sounáležitosti v minulosti i přítomnosti.  

     Jazyky můžeme podrobit genetické klasifikaci jazyků (třídění podle jazykové příbuznosti). 

Příbuzné jazyky tvoří určitou jazykovou rodinu, která se dále dělí: zpravidla na větve, jež se ještě 

člení na skupiny. Příslušníci jedné jazykové rodiny původně hovořili společným prajazykem, jenž se 

následně rozrůznil. Velké jazykové rodiny (jsou jich asi dvě desítky) vznikly v důsledku rozsáhlejších 

migrací, jazykové rodiny malé jsou spíše výsledkem izolovaného vývoje. Existují také jazyky, které 

vidíme (zejména z dnešního hlediska) jako izolované – nelze je nikam zařadit.  

     Jazyky, jež mají i dnes status mateřského jazyka alespoň pro malou skupinu mluvčích, jsou jazyky 

živé. Mnohé jazyky však již své rodilé mluvčí ztratily: jsou to jazyky mrtvé a buď je už nikdo 

nepoužívá, anebo se uměle udržují pouze v souvislostech odborných, náboženských apod.  

     U některých jazykových systémů se odborníci neshodují, zda se jedná o svébytný jazyk, nebo zda 

jde o územní variantu jiného jazyka, tedy o nářečí (dialekt). Proto ani neexistuje shoda na počtu 

živých jazyků: prý je jich asi 7 tisíc.  

 

Jazyková mapa Evropy:   

Indoevropská jazyková rodina: █ slovanská větev, █ germánská větev, █ románská větev, █ baltská 

větev, █ keltská větev (irština), █ řečtina, █ albánština, █ arménština, █ íránská větev; 

Uralská jazyková rodina: █ ugrofinská větev;  

 Afroasijská jazyková rodina (semitská větev), █ altajská jazyková rodina (turkická větev),  

█ kavkazská jazyková rodina (gruzínština);  

Na mapě jsou v zásadě zachyceny jen oblasti úředních jazyků užívaných na celém území státu (takže 

chybí např. baskičtina – starobylý jazyk z oblasti přiléhající z obou stran k severozápadní části 

francouzsko-španělské hranice).                                                                                                                                             

Ruka (česky, slovensky, 

chorvatsky), 

ręka (polsky), 

рука [ruka] (rusky, 

ukrajinsky, bělorusky),  

ръка [rŭka] (bulharsky); 

hand [hænd] (anglicky), 

Hand (německy, 

švédsky); 

mano (italsky), 

main [mε̃] (francouzsky), 

mână (rumunsky); 

ranka (litevsky);  

χέρι [chéri] (řecky); 

käsi (finsky), 

kéz (maďarsky). 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

     Slovanské jazyky: 

 

     Pravlast slovanské větve indoevropské jazykové rodiny ležela přibližně mezi 

středovýchodoevropskými řekami Vislou a Dněprem. Pojem pravlast znamená, že lid žijící na tomto 

území si vytvořil základ slovanské kultury včetně společného jazyka praslovanštiny (neznamená to 

tedy přítomnost souvislé populace od počátků dějin – i předkové Slovanů sem přišli odjinud).  

     Někteří Slované v pravlasti zůstali, ale mnozí jiní přesídlili do různých světových stran; slovanská 

expanze se odehrávala především v 5. – 8. století. Teprve poté se praslovanština rozrůznila do 

jednotlivých národních jazyků. Zvláštností je, že Slované během své historie využili trojí druh 

písma:  

     a) nejprve to byla hlaholice: umělé písmo, které vytvořili řečtí bratři Cyril a Metoděj pro své 

misijní působení ve slovanském jazyce na území Velkomoravské říše;  

     b) pak to bylo písmo vycházející z řecké abecedy a doplněné znaky pro typicky slovanské hlásky 

(měkké souhlásky aj.) – toto písmo bylo na počest obou zmíněných věrozvěstů nazváno cyrilice 

(kyrilice) a postupně modernizováno, přičemž dnes se někdy označuje jako azbuka;  

     c) a konečně mnozí Slované přijali pro svůj jazyk latinku, byť doplněnou diakritickými 

znaménky.   

 

     Slovanské jazyky dnes používají azbuku/cyrilici (A) nebo latinsku (L); diferencují se do                   

3 skupin:  

     1. Západoslovanské jazyky (L): čeština, slovenština, polština, lužická srbština, kašubština; 

     2. Východoslovanské jazyky (A): ruština, běloruština, ukrajinština; 

     3. Jihoslovanské jazyky: srbochorvatština (jeden jazyk se 4 variantami, které se v návaznosti na 

politický vývoj právě stávají samostatnými jazyky: srbština /hlavně A, menšinově L/, chorvatština 

/L/, slovinština /L/, bosenština /L/ a černohorština  /A/L/), bulharština (A), makedonština (A).   

 

Slovo hora:   

západní Slované: hora 

(česky),  

vrch, hora (slovensky), 

góra [gura] (polsky);  

východní Slované: гора 

[gora] (rusky),  

гора [hora] (ukrajinsky), 

гара [hara] (bělorusky); 

JS: планина [plaňina] 

(srbsky), 

planina (chorvatsky). 

gora (slovinsky).  

   

 
  

  

   

 

 

 

 

   

 



 

15 

 

      8. Jak dobře mluvit 

 

     Většinu komunikace uskutečňujeme ústní (orální) formou. Ta může mít trojí podobu: (1) přímá 

interpersonální komunikace (face to face; dialogická nebo monologická), (2) telefonická komunikace, 

(3) záznam zvuku, případně i obrazu.  

     Uvědomme si, že v ústním projevu naše slova tvoří jen část sdělení. Roli hrají i další aspekty:   

     (a) zvukové charakteristiky hlasu (tempo, melodie, barva/témbr): odráží se v nich celá osobnost 

mluvčího (hlasový projev je silnou součástí našeho přesvědčivého působení, tedy charismatu);        

     (b) náš vzhled, počínaje mimikou a gestikulací a konče oblečením, účesem apod.;  

     (c) časové a místní okolnosti projevu. 

 

     Obecné rady pro zdařilou ústní komunikaci: 

     1. Ovládejme své dýchání; mluvíme totiž jen tehdy, když vydechovaným vzduchem 

rozkmitáváme hlasivky – anatomický orgán v hrtanu; nadechování (nenápadné, ale vydatné) by mělo 

být načasováno tak, aby souznělo s mluvnickou a významovou stavbou větných celků; naučme se 

šetřit s dechem, abychom hlasově zvládli i delší úseky textu. 

     2. Vyjadřujme se ekonomicky; danou informaci sdělujme nejstručnějším a nejvýstižnějším 

způsobem; neodbíhejme od hlavního tématu; smiřme se s tím, že napoprvé zpravidla neřekneme 

všechno, co chceme sdělit; počítejme tedy s příležitostí pro následné vysvětlení, diskusi apod. 

     3. Mluvme jen tehdy, když máme co říct; nedopusťme, aby důležitá sdělení zanikla v množství 

prázdného tlachu.  

     4. Dopředu si také promysleme, jakým způsobem hovoříme: jde nám o zajímavost obsahu, 

atraktivnost formy a respekt k názorům či citům posluchačů. 

     5. Základem je bohatá slovní zásoba a účelné využívání i střídání různých jazykových vrstev; 

to nacvičíme celoživotní četbou i častým přispíváním na kultivovaná diskusní fóra.     

     6. V dialogu vytvářejme adekvátní prostor pro svého partnera: vybízejme ho k reakci, 

neskákejme mu do řeči, nepitvořme se, přehnanou gestikulací nenarušujme jeho osobní zónu.  

 

     Rady pro ústní promluvu na veřejnosti: 

     1. Důkladně si promysleme obsah promluvy; naše vystoupení by mělo být informačně přínosné.  

     2. Zjistěme si časový prostor, který máme k dispozici: diskusní poznámku bychom měli vtěsnat 

do 2 – 3 minut; pro dílčí smysluplné ucelené vystoupení ve škole (referát, prezentaci) by mělo stačit 

10 min., samostatná přednáška zabere 30 – 60 min. (+ čas pro odpovědi na dotazy posluchačů).   

     3. Text vystoupení bychom si měli dobře promyslet. Napišme si hlavní obsahové body a logicky 

je uspořádejme. Pro začátečníka není od věci napsat si doslova celou promluvu; nebudeme ji však 

číst s očima neustále upřenýma do papíru – naučme se text nazpaměť do té míry, že nám postačí 

občasný krátký pohled do poznámek, a pak již udržujme oční kontakt s posluchači. Je užitečné 

nejprve si přeříkat s hodinkami v ruce celý text někde v ústraní; evidujme časové ztráty.  

     4. Na místo svého vystoupení se dostavme s předstihem; seznamme se s přednostmi i 

záludnostmi místa. Chceme-li použít dataprojektor apod. (což je dnes vlastně již nezbytnost), je třeba 

jej vyzkoušet včetně jeho propojení s počítačem (rezervujme si dost času na odstranění technických 

problémů a dopředu se informujme, na koho se obrátit se žádostí o pomoc). 

     5. Naše vystoupení začíná již v okamžiku, kdy vstupujeme do přednáškové místnosti. Mějme vše 

s sebou dobře připraveno: chaotické přerovnávání věcí, rozsypané papíry apod. už dopředu oslabují 

dojem z našeho výkonu.   

     6. Již první větou (prvními větami) bychom měli navázat kontakt s posluchači a získat je pro 

svou akci. Během promluvy zařazujme kontaktní prostředky: oslovení, řečnické otázky, autorský 

plurál; abstraktní výklad prokládejme konkrétními příklady (nejvyšší hodnotu mají mikropříběhy 

z vlastní zkušenosti). Humor a duchaplnost by nám měly být vlastní, ale nenaskakujme na očekávání 

otřepaných pseudovtípků a vyhýbejme se lascivním dvojsmyslům. Sledujme reakci posluchačů: 

buďme připraveni svůj projev oživit v případě poklesu jejich zájmu; kontrolujme čas.  
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     7. Při svém vystoupení stůjme či seďme zpříma a klidně. Mluvme pomalu a zřetelně. Základem 

našeho projevu bude spisovný jazyk. Posluchači před sebou náš text nemají a jen na naší mluvě 

závisí, zda oni naše sdělení pochopí a přijmou.  

     8. Doprovodné využití prezentace apod. je dnes již samozřejmostí; nejde jen o servis pro 

posluchače – také my tu máme pevnější oporu pro své vystoupení. Kladné body získáme, když 

prezentaci umístíme rovněž na web a umožníme posluchačům, aby si ji následně stáhli.  

     9. Strašákem bývá tréma: znejišťující emoční napětí spojené s obavou z veřejně prožitého 

neúspěchu. Tréma je do jisté míry přirozená a zbavujeme se jí 2 způsoby: (a) důkladnou přípravou a 

(b) praxí. Nezapomeňme ovšem, že aspoň někdy se ztrapnil úplně každý a že silná povaha se pozná 

také podle toho, jak dokáže projevit nadhled nad každou nenadálou komplikací.  

     10. Vyhněme se postoji suverénního odborníka, který blahosklonně poučuje partu neználků. Měli 

bychom zaujmout pozici předáka, který vědoucně, ale i s empatií vede výpravu nadšenců napříč 

neznámou pevninou. Nikdy nezačínejme poraženeckým tvrzením, že nejsme žádní řečníci a že 

promluva bude trochu zmatená; je naším úkolem, aby naše vystoupení takové nebylo.    

 

     Jak sdělovat a přijímat kritiku:  

     Slovo kritika znamená obecně posuzování, ale v běžném hovoru se tu zpravidla rozumí hodnocení 

převážně negativní (záporné). Kritika by měla přispět k nápravě nedostatků, měla by sjednocovat tým 

a dodávat chuť k další práci. Nedostatky hledejme nejdřív každý sám u sebe; pokud však přesto 

zjistíme, že chybu učinil někdo druhý, je potřeba dodržovat několik zásad:  

     1. Kritizujme konkrétní jednání (záměr), ne osobu (ta musí dostat příležitost k vysvětlení);    

     2. Kritizujme, jen když jsme si jisti svým názorem; přesto vyjadřujme kritiku jako své osobní 

mínění – tak získáme prostor pro korekci svého postoje, pokud jsme neměli dostatek informací;  

     3. Vždy předpokládejme, že k chybě došlo při snaze o co nejlepší výsledek – vylučme vědomou 

nedbalost, nebo dokonce zlý úmysl;    

     4. Nezapomeňme, že zpravidla budeme i v budoucnu spolupracovat s těmi, které nyní kritizujeme; 

současně s kritikou nabídněme pomoc při odstraňování nedostatků;      

     5. Kritizovat může i ten, kdo sám dělá chyby; o každé kritice vůči sobě bychom měli přemýšlet.  

 

     Jak zvládat rozčilení a hněv: 

     Přiměřeně projevovat emoce (city) patří mezi důležité dovednosti společensky úspěšného člověka. 

Nejobtížnější ovšem je vypořádat se s rozčilením a hněvem:  

     1. Uvědomte si, že máte právo dávat najevo negativní pocity; když budete věřit, že na vašich 

pocitech nezáleží, nesmíte se pak divit, že si to začnou myslet i druzí; 

     2. Než projevíte svůj hněv, umožněte druhému, aby vám vysvětlil své jednání;  

     3. S projevy hněvu a zlosti šetřete. Pokud se budete rozčilovat často, vaše okolí přestane reagovat; 

     4. Za svůj hněv přijměte odpovědnost. Formulujte jej osobně a jen ke konkrétní události;   

     5. Afektovaně (citově přepjatě) nepřehánějte; žádná teatrální vztahovačnost;    

     6. Pokud jste na někoho blízkého rozzuřeni, rychle si vzpomeňte na tři jeho dobré vlastnosti;  

     7. Uvědomme si, že jen málo osudových rozhodnutí padá nezvratně v jediném okamžiku; jsme-li 

extrémně rozčilení, je dobré odejít (bez prásknutí dveřmi), zklidnit se a teprve pak se vrátit.        

 

     Jak prosazovat nové nápady:  

     Od členů týmu se nové nápady očekávají. Jak tedy zvýšit šanci, že právě náš návrh bude přijat?  

     1. Důkladně promysleme nejen přednosti, ale i zápory svého návrhu; uvažujme také o jeho časové, 

finanční či administrativní náročnosti; 

     2. Návrh předkládejme v situaci, kdy v týmu panuje optimistická nálada;  

     3. Promysleme i jazykovou stránku svého vystoupení; neváhejme využít formu otázek, jež vybízejí 

ostatní členy ke spoluúčasti; vyzvěme ostatní k připomínkování a buďme vstřícní k jejich nápadům;  

     4. Od začátku počítejme s tím, že sami se budeme na realizaci návrhu ve velké míře podílet; přijít 

s nápadem a chtít, aby pak na něm pracovali hlavně druzí, to nevede k úspěchu.    
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     9. Pravopis 

     9.1 Označování hlásek písmeny v českých slovech domácích (a zdomácnělých) 

     9.1.1 Písmena pro samohlásky a souhlásky   

 

     Písmena pro označování samohlásek: a, á, e, é, ě, i, í, y, ý, o, ó, u, ú, ů; 

     Písmena pro označování souhlásek: b, c, č, d, ď, f, g, h, ch, j, k, l, m, n, ň, p, q, r, ř, s, š, t, ť, v, w, 

x, z, ž.   

 

     Vyslovované hlásky ovšem nejsou vždy označovány příslušnými písmeny. Český pravopis je sice 

především fonologický (vychází ze základní zvukové podoby slova), avšak též respektuje stavbu slov; 

jinak řečeno, v češtině se v nečekaně malé míře uplatňuje očekávané pravidlo Piš, jak slyšíš. 

 

     V oboru samohlásek se tato skutečnost projevuje v dualitě písmen i / y, respektive í / ý. Původně 

(ještě ve středověku) se tyto hlásky odlišovaly výslovností (jako dnes v němčině -ie- a -ü-). V češtině 

se dnes uplatňuje jen výslovnost [i] a [í]. Obě písmena se ovšem rozlišují v psaném projevu: je velký 

rozdíl mezi větami Nechci mít auto a Nechci mýt auto, případně Dívky navrhly chlapcům, že by mohly 

jít napřed X Dívky navrhly chlapcům, že by mohli jít napřed.   

     Tvrdost/měkkost se týká souhlásky, nikoli následného i: nikdy = [ňikdi].         

 

     9.1.2 Asimilace (spodoba) znělosti 

 

     V oboru souhlásek se projevuje asimilace (spodoba) znělosti. Jde o to, že některé souhlásky tvoří 

znělostní páry; v každém takovém páru jedna souhláska je znělá (vyslovuje se s větší aktivitou 

hlasivek) a druhá je neznělá (vyslovuje se s menší 

aktivitou hlasivek).  

 

     Jestliže spolu sousedí zněla a neznělá souhláska 

(v jakémkoli pořadí), jedna z nich přiměje tu druhou, aby se ve výslovnosti (nikoli v pravopise!) 

změnila ve svůj znělostní protiklad. Tak dochází k rozdílům pravopis X výslovnost: na shledanou X 

[na schledanou], sbohem X [zbohem].  

     Někdy asimilace znělosti může zatemnit význam slova: schody i shody se vyslovují [schody]. 

     Jako neznělá souhláska zpravidla působí také pauza za slovem: nůž X [nůš]; v takovém případě 

si při psaní můžeme pomoci příkladem jiných tvarů: [nože].  

 

     Ovšem jestliže po jednoslabičné přízvučné předložce následuje slovo začínající na jinou než 

neznělou souhlásku, asimilace překlenuje pauzu: přes hory a přes lesy X [přez hori a přez lesi].   

     Podobně se přes pauzu asimilují neslabičné předložky s / z: s dárky [z dárki], z trávy [s trávi]; 

někde je spisovná dvojí výslovnost: s láskou = [s láskou] i [z láskou].  

     Předložka s (se) se píše vždy s podstatným jménem v 7. pádě (s přáteli, s důvěrou). Předložka 

z (ze) se pojí vždy s 2. p.; jen pokud chceme zdůraznit směr s povrchu dolů / po povrchu pryč, 

můžeme použít (již poněkud archaicky) předložku s: Vzal knížku ze skříňky. X Vzal knížku se skříňky.  

 

     Asimilace se týká i předpon s-, z-, vz-:  

     Podoba některých slov je dána etymologicky, tedy pro dnešního mluvčího neprůhledně: skončit, 

spočítat, zkouška, zpěv. Jinde ovšem existují pravidla: 

     Předpona s- se píše u slov, která naznačují směr dohromady (sbírat), směr shora dolů (shýbnout 

se), směr z povrchu pryč (smazat), zmenšení objemu (scvrknout se), zánik (shořet) nebo vytvoření 

souladu (sjednat).  

     Předpona z- se píše u slov, která mají význam učinit / stát se (nějakým) (ztrestat, zčervenat) nebo 

změnit (se) (ztichnout).    

     Předpona vz- naznačuje směr vzhůru (vztyčit, vzlétnout) X vstát (zde je předpona v-). 
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     9.1.3 Vyjmenovaná slova 

 

     Pokud jde o psaní i / y (í / ý), český pravopis zná souhlásky tvrdé, měkké a obojetné.  

 

     Ve slovech domácích se po vyslovovaných tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píše y (až na 

výjimky: hihňat se, chichichi).       

 

     Po měkkých souhláskách (ž, š, č, ř, c, j; ď, ť, ň) následuje i (výjimkou může být c: chlapci X 

kecy); v takových případech se ovšem [ď], [ť], [ň] píší jako d, t, n.    

 

     Po obojetných souhláskách se v kořenech či základech slov píše většinou -i-, ovšem v případech, 

které jsou ztělesněny vyjmenovanými slovy a slovy jim příbuznými, se píše -y-. Běžně užívaná 

vyjmenovaná slova se tradičně učí ve škole jako polorytmické řady, ale navíc sem náležejí také slova 

užívaná řídce.  

     Vyjmenovaná slova (podle učebnic pro základní školu) po b: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, 

nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav;   

     po f: ve slovech domácích se nevyskytují;   

     po l: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš;   

     po m: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, 

nachomýtnout se, Litomyšl;    

     po p: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit 

se, čepýřit se; 

     po s: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat;  

     po v: vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou 

vy-/vý-;  

     po z: brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně. 

 

     Psaní í/y v koncovkách podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves souvisí 

s používáním skloňovacích i časovacích vzorů a dalších pravidel a pojednáváme o něm v kapitolách 

12.1 – 12.5 a 13.4.2.  

 

     9.1.4 Skupiny bě/bje, pě, vě/vje   

 

     V takových případech se po p a f píše vždy ě: pěna, hloupě, o harfě.  

     Po b a v se píše ě všude v kořeni nebo na konci slova: běžet, oběť, tobě; věda, svědčit, hravě. Jen 

po předponách ob- a v- se píše je-: objev, objet, vjezd.  Poznámka: Slovo oběd sice vzniklo z předpony 

ob- a starého tvaru slovesa jíst, slovo je však tak starobylé, že skupinu ob- tu dnešní běžný mluvčí za 

předponu již nepovažuje. 

 

     9.1.5 Skupiny mě/mně 

 

     Obě skupiny se vyslovují stejně. Pokud v jiném tvaru slova nebo ve slově slovotvorně blízce   

příbuzném existuje po m hláska/písmeno n, pak se skupina píše jako -mně-: zapomněl (pomník), 

rozumně (rozumný), domněnka (domnívat se), uzemnění (uzemnit). Jinde se píše -mě-: měsíc, město, 

měnit, umět (umí), rozumět (rozumí), soukromě (soukromí). Obtížný případ představuje slovo tamější 

(tam + přípona -éjší), které je relativně vzdálené slovu tamní.                  

 

     K podobné situaci dochází při skloňování zájmena já. Zde navíc někdy existují dublety (dvojice 

v zásadě rovnocenných tvarů): 

     Nechoďte tam beze mě/mne (2. p.), Nikdo mě/mne neviděl (4. p.); 

     Sestra mně/mi poslala zprávu (3. p.), Mluvili jste o mně? (6. p.).   
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     9.1.6 Dvojhlásky  

 

     Dvojhláska je spojení dvou samohlásek v rámci jedné slabiky. Uvádí se, že v češtině se vyskytují 

3 dvojhlásky: ou, au, eu: houpat, automat, euro. Samohlásková skupina ve dvojhlásce se vyslovuje 

spojitě, čímž se případně odlišuje od sousedství dvou odděleně vyslovovaných samohlásek z různých 

slabik: doufat X doupravit.  

     K dvojhláskám nepatří skupina -ie-, neboť ta se vyslovuje s vloženou hláskou -j-: Marie [marije].     

 

     9.1.7 Zdvojené souhlásky 

 

     Zdvojené souhlásky se vyskytují tam, kde se na švu mezi předponou/příponou a kořenem slova 

potkávají dvě stejné hlásky. Někdy je však obtížné rozlišit dvě různé předpony nebo (delší) příponu 

a (kratší) koncovku.  

     Celá věc často klade nároky také na správnou výslovnost. Záleží na tom, zda jednoduchá či 

zdvojená souhláska souvisejí s různým významem. Pokud nikoli, můžeme výslovnost zjednodušit: 

měkký [mněkí]. Pokud však zdvojená souhláska znamená změnu významu, je třeba to výslovnostně 

respektovat: raci X racci; nejasnější X nejjasnější, podaná ruka X poddaná osoba.   

 

     Nejčastější zdvojení se vyskytuje u skupiny -nn-: 

     denní plán X pracovní deník; cenný šperk X ceník oprav; ranní rozcvička X rané brambory; vinná 

réva (na vinohradu), vinný člověk (provinil se) X řidičova vina; hrubozrnná hořčice, jednostranný 

pohled, krátkovlnný vysílač, ochranná pomůcka, rovnoramenný trojúhelník, stinné zákoutí, výkonný 

stroj. 

     Pro dnešního uživatele jazyka jsou zásady psaní -n-/-nn- dosti neprůhledné a bez jasných pravidel; 

je tedy třeba se jednotlivé případy prostě naučit nazpaměť. Vítanou dílčí pomůckou může být fakt, že 

přídavná jména odvozená od názvů zvířat se píší s jedním -n-: jelení, klokaní, kuní, vraní… 

     Někdy se při odvozování vložila mezi dvě -nn- samohláska -e-: panna X panenka, vinný X vinen.   

 

     Některá pravopisná pravidla jazykovědci zjednodušili bez ohledu na historický vývoj slova; proto 

se dnes píše dceřiná buňka nebo savci (v žádném českém slově dnes neexistuje skupina -ss-). 

 

     9.1.8 Délka samohlásek a psaní -ú- / -ů-  

 

     Délka u samohlásek se v zásadě značí diakritickou čárkou (nad písmenem). Výjimky jsou jen u 

některých přejatých slov, např.:  

     balkon: poučená výslovnost [balkón], hovorová výslovnost [balkon]; v neoficiálních projevech 

lze ovšem psát i balkón;  

     kultura, literatura: poučená výslovnost [kultúra], [literatúra]; psaná podoba vždy jen bez čárky. 

 

     V jiných případech než u typu kultura/literatura se vyslovované dlouhé u označuje v písmu jako 

ú (s čárkou) nebo ů (s kroužkem). 

     Původ tohoto rozdílu pochází z historického vývoje jazyka. Tam, kde se dnes píše ů, tedy 

uprostřed kořenů slov a v koncovkách, ve středověku existovalo nejprve ó, pak dvojhláska uo a 

nakonec [ú], jehož zápis ů vlastně uchovává někdejší [ó] v poloze diakritického znaménka: dům, kůň, 

bratrův, pánů (předtím duom, kuoň, bratruov, pánuov). 

     Středověká čeština ovšem měla i ú; to se dochovalo na začátku slova nebo slovního kořene: úcta, 

údolí, úhel…; jinde se změnilo ve dvojhlásku ou: louka (dříve lúka, srovnej s tím i dnešní přídavné 

jméno luční).   

     Psané ú se zachovává také na švu mezi předponou a kořenem slova: trojúhelník, neúmyslný.   
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     9.2 Psaní slov přejatých (zřetelně cizího původu) 

     10.2.1 Slova obecná 

      

     Hyperpřesné názvosloví rozlišuje slova cizí (football) a slova přejatá (fotbal). V běžné řeči se 

ovšem tento rozdíl neuplatňuje: existují pouze slovníky cizích slov.  

     Cizích/přejatých slov je v češtině – podobně jako v jiných jazycích – mnoho. Jejich začlenění do 

češtiny souvisí s historickým vývojem. Ve středověku a raném novověku se čeština obohacovala 

cizími slovy hlavně z latiny a němčiny (přičemž němčina sloužila také jako médium pro přenos 

některých slov francouzských apod.). V 17. – 18. století byla čeština vytlačována z prestižní 

komunikace, což bylo mj. spojeno s germanizačním úsilím. V 19. století do češtiny nejnápadněji 

pronikala slova italská a francouzská, ale také z jiných slovanských jazyků. 20. století přineslo 

výrazný vliv angličtiny, ruštiny a slovenštiny, ale přibyla i slova z jazyků velmi exotických. Od 

přelomu 20. a 21. století se čeština vyvíjí pod masivním vlivem angličtiny, která působí nejen na 

slovní zásobu, ale také na gramatiku; jde o důsledky politického vývoje, rozmachu elektronické 

komunikace a tlaku nadnárodních byznysových a administrativních struktur.  

     Český pravopis se s cizími slovy vyrovnává různými způsoby; mnohá přejatá slova ovšem už 

dávno jako cizí nepociťujeme: cibule, drát, košile, majoránka, rytíř, vzduch, žák.   

 

     Některá slova či slovní spojení se píší původním pravopisem, a jsou dokonce nesklonná: ad hoc, 

brutto, fair play, müsli, per rollam, pianissimo, random.  

     V prvním stupni počeštění si cizí slovo ponechává původní pravopis v prvním pádě, ale v jiných 

pádech se začleňuje do českého skloňování: argon, bulletin, film, metro, rock.   

     České skloňování pak působí i na 1. pád, jenž získá českou koncovku: agonie, mafie, pointa.   

     Aby se usnadnilo zařazení podstatného jména k rodu a skloňovacímu vzoru, často se počešťuje – 

pravopisně i výslovnostně – celá závěrečná přípona: bankéř, garáž, setr. U přídavných jmen, sloves 

a příslovcí jsou české přípony nezbytné: astronomický, situační; existovat, fixovat; individuálně.    

     Počešťování dále např. zjednodušuje zdvojené souhlásky: ilustrovat, diskuse, horor.   

     Vyznačují se délky samohlásek zejména tam, kde se v původním jazyce vyslovovaná délka 

neznačí (filé, materiál, rádio). Ale neplatí to vždy. Některá taková slova lze psát se samohláskou 

krátkou i dlouhou: archiv/archív, citron/citrón, bižuterie/bižutérie. Poučený uživatel zvolí vždy 

„dlouhou“ výslovnost, bez ohledu na způsob zápisu; ale dnes se připouští i „krátká“ výslovnost.  

     Výslovnostní dublety jsou dnes již povoleny také u slov, kde se délka nikdy nevyznačuje, ale 

náleží ke kultivované výslovnosti: inventura, literatura, lokomotiva. Psané délky samohlásek někdy 

mívají stylotvornou funkci: kuchařský recept se zmiňuje o vitamínech, lékařská zpráva o vitaminech.  

     Ve frekventovaných a obecně známých případech, kdy se výslovnost pronikavě liší od původní 

grafické podoby, se v počeštěných slovech příslušná hláska či hlásková skupina nahrazuje českou 

hláskou (či hláskovou skupinou), přičemž se počítá s tím, že česká výslovnost nerespektuje všechny 

odstíny výslovnosti původní (přízvuky, nosovky, přídechy…). Nejčastěji se tak nahrazuje původní 

psané c [k] českým k: kosmetika, kultura, kúra, lokalita. Počeštěné hláskové skupiny najdeme ve 

slovech jako angažmá, butik [-ty-], instalatér, kvóta, repertoár, skener, teorie, túra.     

     Tam, kde se v originále psané -s- vyslovuje (přibližně) jako -z-, v přejatých slovech se zpravidla 

píše a vyslovuje -z-: analýza, fantazie, chromozom, kurz, organizace, prezident, univerzita; avšak 

výjimečně se preferuje původní pravopis: humanismus [-izmus], Tam, kde se v originále píší -ss-, 

počeštěně se zpravidla píše a vvslovuje -s-: diskuse, renesance, režisér (podoba se -z- [z] je dnes také 

možná, ale je považována za pokleslou).   

     Je samozřejmé, že v cizích slovech se „tvrdě“ vyslovují skupiny di, ti, ni: tradice, titul, technika. 

Psaní i/y se obecně řídí původní podobou slova: historie, hysterie, piknik, pyknik.      

     Někdy se vžila chybná výslovnost podle obecně špatně chápané psané podoby: kánoe, puzzle 

(nejčastěji bohužel [pucle]); menu: správné [menü] v gastronomii, [menu] lze připustit v informatice.         

     Z různých důvodů se však ofenzivní počešťování některým slovům zcela nebo zčásti vyhýbá: 

proto píšeme jen croissant, dabing (ačkoli jinde strečink), leasing (a nikoli lízink), outdoorový, pizza.                
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     10.2.2 Vlastní jména 

     10.2.2.1 Jména osobní 

     10.2.2.1.1 Jména z jazyků používajících latinku 

 

     Osobní jména se v zásadě píší v původní podobě: Ludwig van Beethoven, Charles Dickens, Paul 

Gauguin, Marcus Aurelius, Henryk Sienkiewicz, Lev Nikolajevič Tolstoj.  

     Pokud jde o ženy, čeština používá u příjmení (podobně jako u obecných slov) přechylování. 

Přidáním české přípony -ová nebo koncovky -á se cizí jméno může bez problémů zapojit do struktury 

české věty: Francouzský prezident Macron přivítal v Paříži německou kancléřku Merkelovou. 

Dánská tenistka Wozniacká se kamarádí se soupeřkami Kerberovou a Suárezovou. Od r. 2021 si 

české ženy mohou bez omezení zvolit příjmení v nepřechýlené („světovější“) podobě. Jaksi 

automaticky se předpokládá, že nepřechýlená příjmení budou považována za nesklonná, což se však 

rozchází se zásadami české gramatiky, která (mj. díky užívání nevyjádřeného podmětu) vyžaduje 

jasně určit skloňováním rod podstatného jména. Nepřechýlená jména také vytvářejí z komunikace 

elitní klub pro zasvěcené: bez předběžných znalostí totiž neporozumíme větám Až v závěru závodu 

Sheily-Ann Fraser-Pryce předběhla Elaine Thompson nebo V kavárně seděli Horák a Novotný.  

     V malém okruhu situací ovšem přechylování může být na překážku a je lepší se mu vyhnout: 

nejčastěji tam, kde je jméno zakončeno na vyslovovanou hlásku v češtině v ženském rodě 

neobvyklou: spisovatelka Agatha Christie, malířka Frida Kahlo, běžkyně Li Xuemei.      

 

     U antických (latinských, ale i starořeckých) jmen čeština částečně přejímá z původních jazyků 

tvaroslovné zvláštnosti: socha Marca (ale i Marka) Aurelia, Archimédés X Archimédův zákon, 

Pýthagorás X Pythagorova věta.  

     Neobvyklé zakončení jména může vést k dvojímu skloňování: 1. p. Goethe, 2. p. Goetha / 

Goetheho, 3. p. Goethovi / Goethemu atd.   

 

     10.2.2.1.2 Jména z jazyků nepoužívajících latinku 

 

     Jména se do češtiny přepisují latinkou tak, aby se co nejvíce přiblížila původní výslovnosti: 

Hárún ar-Rašíd, Mahátma Gándhí, Mao Ce-tung, Benjamin Netanjahu.  

     Pro český přepis z některých jazyků (ruština, čínština) existují závazná pravidla. Výjimku z nich 

mohou představovat jen jména (nejčastěji ruská či ukrajinská) osob, které aktuálně žijí v České 

republice, ale úředně užívají např. anglickou transkripci jména (Taras Zakharchuk [zacharčuk]). 

Slovanská příjmení, která mají podobu přídavného jména, se v češtině skloňují s českými 

koncovkami: 1. p. Tolstoj, 2. p. Tolstého, 3. p. Tolstému apod. U přechylování ruských ženských 

příjmení zakončených na -ova je správné počeštěné zakončení -ovová: Těreškova X Těreškovová.   

 

     10.2.2.2 Jména zeměpisná 

 

     Zeměpisná jména se zpravidla píší původním pravopisem, přičemž zakončení rozhoduje o typu 

skloňování: Angola (2. p. Angoly), Madrid (2. p. Madridu), Ontario (2. p. Ontaria). Mississippi 

(nesklonné). Velmi často se však počešťují koncovky (Alpy, Seina), i přípony (Austrálie, Norsko). 

     Míra počeštění je u zeměpisných jmen větší než u jmen osobních. Začíná to náhradou specifických 

písmen z originálního znění (nikoli Gdańsk, ale Gdaňsk; nikoli Haïti, ale Haiti), pokračujeme přes 

počeštění hlásek i hláskových skupin (Biskajský záliv, Hamburk, Kostarika) a dostaneme se až k 

českým verzím (často historického původu), které jsou od originální podoby velmi 

vzdálené (Bavorsko, Řím, Temže). Některé názvy se zcela nebo zčásti překládají (Jižní Amerika, 

Nizozemsko, Středomoří). Přepisy z jazyků nepoužívajících latinku mohou být přesné (Moskva) nebo 

ovlivněné Evropou (Peking = německá aj. transkripce). Někdy se vlivem psané podoby vžila chybná 

výslovnost: Honduras (správně [ondu-]), Jamajka (správně [dža-].    

     Některé názvy pocházejí z jazyků mimo dotčenou zemi: Albánie, Německo, Rakousko.    
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