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Ivan Vysko!il AUTORSKÉ !TENÍ
Katedra autorské tvorby a pedagogiky & Ústav pro v!zkum

a studium autorského herectví DAMU v Praze

Autorské !tení je p%ípad pokra!ování a rozvíjení dialogického jednání v situ-
aci ve%ejné !etby vlastního textu. Jde op"t o studium autorského herectví ja-
ko(to v"domého, komunikativního a kreativního jednání, chování a pro(ívá-
ní za dan)ch podmínek, v dané situaci p%ed druh)mi a s druh)mi, tedy na
ve%ejnosti.

Úkolem ka(dého studenta magisterského programu je p%e!íst p%ed dru-
h)mi a pro druhé, rozumí se ve%ejn" a nahlas, srozumiteln" ve stanoveném !a-
se a prostoru zhruba dv" a( t%i stránky, asi deset minut vlastního textu. B"hem
jednoho setkání, to b)vá zpravidla hodina a p*l, se dostane na dva a( !ty%i
!toucí. Po ka(dém !tení je %ízená rozprava ke !tení jako takovému a k obsahu
!teného, ke kvalit" komunikace. Ka(d) má !íst aspo$ t%ikrát za semestr. +ánr
ani téma nejsou ur!eny. Av'ak ne(ádoucí je !etba lyrické poezie.

Je celkem logické a vypl)vá z d"ní, (e autorskému !tení p%edchází psa-
ní. O tom zpravidla nemluvíme. Ale uznávan) p%edpoklad to je a b)vá to i ji-
stá obecn"j'í zku'enost. Vyskytuje se dvojí postoj ke psaní. A v podstat" ta-
ké dv" krajní skupiny. Skupina t"ch, kdo pí'í !asto, ne-li soustavn", ti
s jist)mi um"leck)mi, literárními ambicemi. To b)vá nez%ídka práv" lyrická
poezie. A skupina t"ch, kdo prohla'ují, (e nepí'í, (e psát neum"jí a v"t'inou
taky necht"jí, jeliko( se ost)chají i bojí. A mezi tím v"t'ina, co n"kdy tak
a n"kdy onak, ob!as ano a pak zas ne, nebo tak n"jak.

Pro uklidn"ní a povzbuzení, n"kdy navedení zd*raz$ujeme, (e v*bec
nejde o um"ní, o to ukazovat, p%edvád"t, (e umíme a jak umíme psát a !íst,
prezentovat ty své artefakty, ale (e v ka(dém p%ípad" jde o u!ení. U!it se
sd"lovat a také sdílet a podílet se, a to p%edev'ím %e!í, skrze %e! o n"!em
k n"komu a s n"k)m, i sdílet, objevovat a vychutnávat samu %e!. Sdílet
a sd"lovat osobn", za sebe to, co koho zajímá, baví, co se koho t)ká, co ko-
ho zneklid$uje, na co se kdo ptá. A stále mít na pam"ti: nesna(it se o um"ní
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a o um"leckost. Nesna(it se um"lecky psát ani !íst. Spí' zapisovat ne( spi-
sovat, spí' oznamovat ne( pro(ívat.

Zpravidla je t%eba opakovan" p%ipomínat, (e jde o !tení textu, tedy ni-
koli o p%edná'ení, deklamování, recitování, tak nebo onak p%ipravenou re-
produkci. A (e to nemá b)t drmolení, chvat a trysk v touze mít to u( z krku.
O !tení ve smyslu seznamování se, dovídání se a t%eba i pozastavování se,
vracení se, opakování a ptaní se ve snaze o porozum"ní, pochopení. Je pro-
to dobré p%istupovat k vlastnímu textu jako k textu neznámému, cizímu,
kter) chci, proto(e pot%ebuji, pochopit. Tedy „metodické“ oddálení, ozvlá't-
n"ní, „zcizení“. 

Jist"(e to je hra. P%esn"ji situace hry. Naprosto ale nejde o to hrát, p%ed-
stírat nerozum"ní a snahu o porozum"ní, pochopení. N)br(, jako p%i v'ech
takov)ch pokusech, p%istoupit na tu okolnost, p%ijmout ji a dle toho pravdi-
v" jednat. 

To ov'em chce také u!it a nau!it se p%i tom !tení sám sebe sly'et a po-
slouchat. Sly'et ten hlas (sv*j hlas) p%icházet z vn"j'ího prostoru jako hlas
n"koho jiného. Naslouchat mu a rozum"t. P%ípadn" jaksi nerozum"t. Pot%e-
bovat to vyslovit i sly'et znova. Lépe. A n"kdy i je't" jinak. Tohle rozd"lení
a zdvojení je ostatn" jedna z klí!ov)ch událostí dialogického jednání a hry
v*bec. („Ucho (asne, co to huba mluví.“)

Zprost%edkovat si odstup, poslouchat se a sly'et se, b)t v kontaktu
s textem o!ima a také hlasem, mluvidly a v*bec t"lem, to není obvyklé a ani
snadné, ale na tom jet" není dost. Je t%eba b)t v kontaktu s textem a s je-
ho d"ním také p%es ostatní p%ítomné. P%es poslucha!e, p%es diváky. Jestli ti
jsou v kontaktu, jdou-li s d"ním, rozum"jí-li, to zku'en"j'í !toucí celkem po-
zná a leckdy dovede za%ídit p%es celkovou atmosféru. Vnímá publikum, kva-
litu srozum"ní i porozum"ní, koncentraci zájmu, ani( by pot%eboval po-
zvednout !toucí o!i od papíru a pohledem na p%ítomné se ujistit o kontaktu,
o zp"tné vazb", a kontakt, zp"tnou vazbu, srozum"ní (si) potvrdit. Jde o ji-
stou obdobu „ve%ejné samoty“. 

Av'ak jestli(e se autorskému !tení u!íme a znamená-li autorské !tení
dal'í etapu práce na textu a s textem, práci práv" ve zp"tné vazb", ve spo-
lupráci s p%ítomn)mi, pak je t%eba se takové jemné a p%esné komunikaci o!i-
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ma p%i !tení bedliv" u!it. Kv*li !len"ní, d*raz*m, gradaci a také, to snad ze-
jména, kv*li udr(ení kontinuity a pot%ebného nap"tí p%i dopln"ní, opravách,
zm"nách v textu, t"ch hned na míst" provád"n)ch, zapisovan)ch, p%ípadn"
p%i zkou'ení a ov"%ování variant a p%i komentá%ích. Ov'em to jsou u( vy''í
patra autorského !tení. 

Jde o trojí kontakt a pohyb, o t%i roviny-horizontály, mezi nimi( m*(e
dojít a dochází k vertikálnímu propojování. Je to kontakt, jednání ve vztahu
s textem, s druh)mi p%ítomn)mi a se sebou sam)m, samou.

Kdy( za!ne docházet k tomu, (e !toucí poznává fal'e, jalovosti a do-
stává odvahu a chu, napravovat, hledat, pokou'et se vyslovit p%esn"ji, lépe,
zpravidla dochází k oslabování, ba mizení jak 'koláck)ch, tak um"leckoid-
ních p%edsudk* a póz, k objevování %e!i co daru, svobody i autorské odpo-
v"dnosti v*!i tomu, co a jak vyslovuji, %íkám.

Autorské !tení je jedna z cest. Máme za to, (e podstatná. Neda%í se
ov'em poka(dé a s ka(d)m. Dosavadní zku'enost %íká, (e v nejednom p%í-
pad" objeví, nastoupí, o(ije a( po létech. V tom je taky nad"je u!ení a u!i-
tel*. 

•  •  •
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Vít"zslava Fryntová O PODSTAT"
P#EDNESU

Katedra autorské tvorby a pedagogiky & Ústav pro v!zkum
a studium autorského herectví DAMU v Praze

PROBLÉM M#$ÍTKA
Díváme-li se na papír z velké vzdálenosti, nevidíme ani, (e je popsan). Kdy(
se podíváme blí(, uvidíme st%ídání sv"tl)ch a tmav)ch ploch. Kdy( se podí-
váme je't" blí(, tak vidíme, (e jsou tam odstavce, v"ty a slova. Je't" blí( vi-
díme písmena, ale ji( ne slova. Je't" blí( vidíme jen strukturu papíru. V'ech-
ny ty pohledy jsou v n"jakém smyslu pot%eba, ale nejsou rovnocenné.
Pohled ze správné vzdálenosti, abychom mohli bez obtí(í !íst, je p%ece jen
jednozna!n" nejd*le(it"j'í. Ty ostatní jsou prost" podru(né.

Tento p%ím"r vyjad%uje zjednodu'en" to, !emu bychom u!en" %íkali pro-
blém m"%ítka – ve v"deckém (argonu 'kálování (z anglického scalling). Jde
o to, (e ka(d) jev má n"jak) privilegovan) rozm"r, na kterém se odehrává.
A musí b)t proto na jemu odpovídajícím m"%ítku studován. 

PROBLÉM LIMITNÍ DÉLKY SD#LENÍ
Na jedné normostran" je 1.800 znak*, na sto stránkách pak 180.000. B"(-
ná n"kolikastránková povídka má 20.000 znak* a p%ibli(n" 5.000 slov. Ne-
ní v moci na'eho mozku zpracovat naráz v'echna písmena, dokonce ani
v'echna jednotlivá slova. 

Proto !teme a vnímáme v)znamy, ale jen tak slo(ité, aby je bylo mo(no
v tom okam(ení analyzovat Ne!teme kapitoly, odstavce, ani dlouhá souv"tí.
#teme v"ty a fragmenty slo(it)ch souv"tí. Mo(ná i n"která v)znamná slova.
A v"ty si potom v mysli skládáme ji( jin)m procesem.
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U MLUVENÉHO SLOVA JE ÚSEK PRIVILEGOVAN%
PRO VNÍMÁNÍ JE&T# KRAT&Í NE' P$I (TENÍ
Vnímáme-li !ten) text, tak jsme v situaci !lov"ka jdoucího tmou osv"tlenou
jen slabou baterkou. Uvítáme, kdy( bude svítit ve sm"ru na'í cesty, ne n"-
kam do strany. Nechceme, aby svítila daleko dop%edu, ani úpln" jen pod no-
hy. Rad"ji jen kousek p%ed sebe, abychom vid"li tak akorát. Proto(e v'ak na-
'e svítilna neumí osvítit celek no!ní krajiny ani na'í cesty, musíme si tento
celek skládat z jednotliv)ch krátk)ch obraz*, které jsou pro nás základním
zdrojem informací. 

Co to znamená pro p%ednes? Mluvení i vnímání mluveného slova se
stejn" jako svícení baterkou odehrává v !ase. A i tento !as má své privilego-
vané m"%ítko, které je d*le(it"j'í ne( v'echna ostatní. M"%ítko, na kterém de-
'ifrujeme v"t'inu v)znam*. Na kterém nejvíce vnímáme. 

V mluvené %e!i je zjevn" základní úrovní m"%ítko o rozm"ru v"ty !i frag-
mentu souv"tí. Men'í m"%ítko je nesrozumitelné a v"t'í nesd"litelné. A to je
vlastn" hlavním problémem p%ednesu. 

POU(ENÍ
Podle mého názoru k nejv"t'ím chybám dochází nerespektováním onoho
rozm"ru, kter) nám p%iná'í v"t'inu sd"lení p%i vnímání mluveného slova. 

Tedy: zapome$te na jednotlivé hlásky a s nimi na v)slovnost a jazyko-
lamy. To je p%íli' podrobné m"%ítko. Zapome$te také na v'echno, co p%esa-
huje primární sd"lení. Zapome$te na anal)zu postav. Skoro v'echno je toti(
obsa(eno na oné základní 'kále, tj. na úrovní v"ty, maximáln" souv"tí. Po-
kud p%eneseme takové elementární sd"lení na poslucha!e, on si u( vy''í od-
vozené úrovn" poskládá sám. Jinak to ani nejde.

PSYCHOSOMATICKÁ POVAHA REALIZACE SD#LENÍ
-e! slou(í a je uzp*sobena k vyjád%ení konkrétní my'lenky – sd"lení. A nic
nelze efektivn" sd"lit bez zapojení p%edstavy. Chci-li n"co sd"lit, musím to
mít ve v'í konkrétnosti, v konkrétním !ase a konkrétním prostoru na mysli.
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Ka(d) z nás je vybaven %e!ov)m automatismem, kter) pak zajistí správnou
konkrétní realizaci. 

To v'e platí skoro v)hradn" pro primární úrove$ sd"lení. Není ov'em
nutné, ani mo(né protáhnout v"domím úpln" v'echno. Nemyslíme na to,
a ani nem*(eme myslet na to, kter) sval máme pou(ít a jak vyslovovat jed-
notlivé hlásky. Ná' motorick) v)kon, kdy( mluvíme, je automatick). 

OMEZEN% PO(ET MO'N%CH INTERPRETACÍ 
Jak jsme si %ekli, primárním m"%ítkem je zhruba v"ta. Ta nese zpravidla je-
den v)znam, obsahuje jedno podstatné sd"lení. To znamená, (e nem*(e b)t
p%íli' mnoho správn)ch %e'ení, jak m*(e mluv!í toto sd"lení vyjád%it. Oby-
!ejn" je jen jedno. Ostatní, alternativní %e'ení jsou hor'í a brání pochopení
primárního v)znamu. 

Interpreta!ních mo(ností p%i p%ednesu textu je tedy vzhledem k m"%ít-
ku, na kterém se p%edává poslucha!i, p%ekvapiv" málo. Podstata sd"lení, tj.
hlavní v)znam v"ty, je toti( v textu zpravidla explicitn" napsána a v"t'inou
ji nelze m"nit bez po'kození jak smyslu celého textu, tak pota(mo i jeho au-
tora. 

+e je to jen jeden v)znam a !asto jediná správná interpretace nás nau-
!il ji( p%ed padesáti sedmi lety vynikající herec a ná' geniální profesor Ji%í
Plach). Tehdy jsme nechápali, pro! nás nutil %íkat: A slon. Ten kolohnát. Co
ten? Jak se ti zdál? A bez vysv"tlení glosoval – jednou to pochopíte. 

Tento text je snad d*kazem, (e jsme snad nakonec pochopili jeho tvr-
zení o jediné správné interpretaci. 

•  •  •
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Michal (underle V #E!I !ILI BUBELA*
Katedra autorské tvorby a pedagogiky & Ústav pro v!zkum

a studium autorského herectví DAMU v Praze

Pan u!itel Bubela byl vá'niv) !e'tiná%. Kudy chodil, tudy 'tudoval kdejaké
jazykové pojednání a pou!ení, pro!ítal a prom)'lel pravopisná pravidla, do
novin psal jazykové koutky, sloupky, okénka  a p%ed usnutím si listoval ve
Slovníku spisovného jazyka !eského. Obzvlá'tní slabost – a tady nám to za-
!íná – m"l ov'em pro mluvnici, té vylo(en" propadl.

Jednou takhle stojí na stupínku p%ed tabulí a dává dv"ma po'kolák*m
diktát. Zaujat" listuje mluvnicí, vyhledává samé pasti, lé!ky, chyta!ky a v du-
chu u( si sliní !ervenou tu(ku na hrubky, to se holka zase pom"je! Kdy( vtom
najednou chramst, mluvnice ho slupla jako malinu, pan u!itel ani ne'kyt. 

„Jéje,“ vydechl Karlík.
„Vona ho zblajzla, !lov"!e,” p%idal se Frantík.
„Ale, ale, ale! Jaképak zblajzla? Já jsem ho pohltila,“ ohradila se mluv-

nice a poté promluvila jako kniha. „Podívejte, kdy( n"kdo n"!emu propad-
ne, tak ho to pohltí. A Bubela propadl mn", mluvnici. Já jsem ho musela po-
hltit.”

Karlík s Franti'kem p%ik)vli, (e musela, ale stejn" jim to bylo divné, nej-
v"t'í p%ítel !lov"ka, a (ere lidi, a p%i'lo jim pana u!itele líto. Jakpak mu v té
mluvnici asi je a nedalo by se s tím n"co d"lat? 

„To teda nedalo,“ odsekla mluvnice a obrací se na h%bet. To víte, na-
ba't"ná (enská.

„Havránku Jedli!ko,“ ze h%betu vy!etli, (e se jmenuje Havránek Jedli!-
ka, „Havránku Jedli!ko, opravdu by se s tím nedalo n"co d"lat?” a jemn" ji
probírali list po listu.

„No, no, no, no, nó… leda, (e byste se za ním do m" vypravili.“
„Jupííí!“
„Jen(e to je nesmysl, já jsem stra'n" slo(itá, sama se v sob" kolikrát ne-

vyznám, vy se ve mn" akorát ztratíte.”
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„Neztratíme!“
„Ztratíte!“
„Neztratíme.“
„Ztratíte!“
„Neztratíme!“
„Tak schváln"… Jaká jsou vyjmenovaná slova po el?“
Vyjmenovali je, jako kdy( bi!em mrská. Zapomn"li jenom ’slynout’, ale

ruku na srdce, kdo z nás n"kdy nezapomn"l ’slynout’. 
„#ím to je, (e v(dycky takhle vym"knu,“ pozvdechla si Havránek Jedli!-

ka, dala jim na cestu hrst uvozovek a obez%etn" je poz%ela jako u( p%ed chví-
lí pana u!itele Bubelu.

Ho'i se je't" ani nerozkoukali a u( k nim pádí vytáhl) mládenec v kuli-
chu.

„Pánové, pánové, prosím vás, pomo(te mn"!”  Frnk, mládenec v kulichu
sko!il Franti'kovi do kapsy u kalhot. 

„Jé, on je v mojí kapse, vid"ls to, Karliku?!”
Jenom(e Karlík ani nehlesl, proto(e kde se vzala tu se vzala, stála p%ed

nimi podivná (enská s vozíkem, jako kdyby cht"la sbírat star) papír nebo (e-
lezo.

„Kde je?”
„Kdo kde je?”
„Kde je?”
„Paní, my opravdu nevíme, kde je. #estn".”
„Ne%ikej mi paní, sy!áku. Já jsem sle!na.”
„Kdo to má poznat?“ 
„Naposledy, kde je?”
„Tamhle, “ ukázal Karlík nazda%b*h, a, u( baba táhne, a kupodivu baba

táhla, i s vozíkem. 
Frnk, mládenec v kulichu vysko!il z Franti'kovy kapsy. „Pánové, páno-

vé, d"kuju, d"kuju…“
„Posly', co to bylo za za!?”
„To byla stará V)jimka a cht"la m" potvrdit, proto(e v)jimky jak známo
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potvrzují pravidla. Jo, já jsem Pravidlo.“ Pravidlo sundal kulich a uklonil se.
„Jenom(e já se je't" nechci potvrzovat, nato( od takové báby. Já jsem mla-
d) pravidlo a n"co bych si u(il. – Pánové, zrovna jsem cestou za tím u(itím.
Nechcete jít s sebou?” 

„Nó! Né… My jsme tady za jin)m ú!elem. Za u!itelem Bubelou, on je tu
n"kde ztracen).“

„Víte vy, co? P*jdeme se n"kam posilnit a potom se to n"jak vymyslí.”
V tu ránu si chlapci uv"domili, (e je't" neob"dvali, hlavn" Franti'ek si

to uv"domil, a tudí( p%ik)vli.
„Nejlépe se jídávalo a pijávalo za starejch dobrejch !as*. Poj.me do

hospody k Plusquamperfekt*m. Mo(ná (e tam bude starej Duál. To je moc
poveden) !íslo, s tím by se taky dalo n"co u(ít.” A 'li.  

U Plusquamperfekt* bylo p%íjemn" poloprázdno. V jednom rohu sed"lo
u piva pár Archaism*, místní 'tamgasti, vedly staromilské %e!i a vzpomína-
ly na doby, kdy byly je't" novotvary, u pultu postávalo n"kolik z%ídka u(íva-
n)ch P%echodník* a naproti cucaly víno t%i ot%epané Fráze. Kdy( ve'li chlap-
ci s Pravidlem, Fráze se zatvá%ily neot%ele, ale trojice si to 'inula rovnou
k oknu, odkud se na n" k%enil Duál. Stará paní Plusquamperfektová u( sta-
v"la p%ed Pravidla pivo a Karlík s Franti'kem dostali po limonád" a po gulá-
'i a pokukovali po Pravidlovi a po Duálovi, jak) mají splávek. V'ak taky za
nedlouho mleli ti dva páté p%es deváté. Ob!as mlsn" p%imhu%ovali o!iska,
tak(e Fráze se p%ece jenom ujaly. Jedna si sedla Pravidlovi na klín, a v(dyc-
ky kdy( jukla na Karlíka a na Franti'ka, vypískla: „Mládí má zelenou!” a ob-
jednala peprmintku. 

Kdy( byla v"t'ina hostí pry! anebo na zemi a Karlík s Franti'kem u( ta-
ky dávno spali, otev%ely se dve%e a v nich stála baba V)jimka. Ml!ky se roz-
hlí(ela, a( neomyln" zaost%ila na Pravidla. Popadla ho za flígr a nalo(ila do
vozíku, co ho m"la stát p%ed hospodou. K zemi se smutn" sesul Pravidl*v
kulich a podivná dvojice zmizela ve tm". 

Ráno Karlík s Frantíkem objevili opu't"nou !apku a bylo jim dvakrát ou-
vej. Nejen(e musí najít pana u!itele Bubelu, ale aby je't" k tomu osvobozo-
vali Pravidla.
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„Tady jde o jedno nevinn) mládí,” chytal se za hlavu Duál a objednal si
u paní Plusquamperfektové kávu smr,ák.

„Duále, vem si ten kulich po Pravidlovi, to ti ud"lá dob%e. M*j táta si ta-
ky dává n"co na hlavu, kdy( byl ve!er p%edtím veselej.“

Duál si nasadil !epici a usrkl kávy.
„A kam ho ta V)jimka vlastn" veze?“ 
„Myslím, ho'i, (e do Pravidel !eského pravopisu. A to je pon"kud jin)

kafe.“
A tak tedy Karlík, Frantík a Duál vyrazili: Vzh*ru do pravidel!

•  •  •
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Irena Va)ková CO #ÍKÁ #E!
SAMA O SOB" ANEB K SEBEREFLEXI

#E!I V !ESKÉM OBRAZU SV"TA
Ústav "eského jazyka a teorie komunikace

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

1. $E( MLUVÍ
#e" mluví, !teme u Heideggera 1. $lov%k mluví jen odpovídaje &e"i.2 P%ed
tím, ne( sám promluví, musí %e! poslouchat, musí se v ní zabydlet, ubyto-
vat. I dít", zprvu ne-mluv$átko, se na po!átku své lidské existence ú!astní
%e!ové komunikace nejprve pouze jako recipient: nejd%ív se s ním !i na n"
dlouho mluví, je vystaveno %e!i, aby pak mohlo v nazna!en)ch drahách za-
!ít mluvit samo: p%ipojit se k mluvení %e!i. Kdykoli a jakkoli "lov%k mluví,
v'dy je to mo'né jen tak, 'e ji' p&ed tím &e" poslouchá. $lov%k mluví na zá-
klad% té &e"i, jí' je p&i&"eno jeho bytování. Tuto &e" naz!váme jeho ma-
te&(tinou.3

Ve strukturách mate%ské %e!i – a tedy v nás sam)ch, v na'í mysli – je
ulo(eno na'e rozum"ní sv"tu. „Bydlí v nich bytí“, %e!eno heideggerovsky,
a také ov'em, z trochu jiné strany, v %e!i bydlíme my lidé: metafora bydlení
má r*zné polohy a m*(e nám osv"tlit mnoho podstatného o lidském vzta-
hu ke sv"tu. Tím se v'ak nebudeme protentokrát podrobn" zab)vat, proto-
(e téma tohoto p%ísp"vku je jiné. 

V na'í souvislosti je zásadní, (e nám %e! (tím, (e a jak mluví) vyjevuje,
jak pro nás jest sv"t, jak pro nás jsou v"ci: jak sv"tu a v"cem v na'em mo-
du bytí (kter) mate%'tina p%edstavuje) rozumíme, jak v n"m jsme, jak v n"m
(jako(to lidé a jako(to #e'i) bydlíme. V %e!i je ulo(eno na'e p%edporozum"ní sv"-
tu a práv" prost%ednictvím %e!i m*(eme toto p%edporozum"ní, ony základní
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1 M. Heidegger, -e! (1950). In: Básnicky bydlí !lov"k. P%el. I. Chvatík. Praha 1993, s. 45. Srov. dále: P&e-
m!(let o &e"i znamená: dostat se n%jak!m zp)sobem k tomu, jak a co &e" mluví, aby se její mluve-
ní událo a uvlastnilo jako to, co sk!tá p&íbytek pro bytování smrtelník), srov. tamté(, s. 47.

2 Tamté(, s. 75.
3 M. Heidegger, Hebel – domácí p%ítel (1957). In: Básnicky bydlí !lov"k. P%el. I. Chvatík. Praha 1993, s. 135.



kontury na'eho ukotvení do sv"ta, podrobit zkoumání. Máme k tomu i ur-
!ité lingvistické nástroje, nap%. teorii konceptuální metafory, jak ji pojímá
kognitivní lingvistika, nebo zp*soby hledání konotací, rekonstrukce stereotypu,
stanovení kognitivní definice v)znamu, tak jak to známe z teorií o jazykovém
obrazu sv"ta. (My se zde v'ak soust%edíme zejména na pojmovou metaforu.)
Smysl Heideggerovy formulace „%e! mluví“ tedy m*(eme vylo(it v souvislos-
tech kognitivn"- a kulturn"lingvistick)ch.

Ve své b"(né %e!i, jak známo, u(íváme neustále velkého mno(ství metafor,
ani( si to uv"domujeme: prost%ednictvím metafor (ijeme4, ná' pojmov) systém
je na principu metaforického chápání skute!nosti zalo(en. Tento fakt se dostá-
vá do v"deck)ch paradigmat (zejména díky kognitivismu) a( v posledních de-
setiletích, ale nap%. v beletrii !i v um"nov"dné esejistice (nebo v*bec v úvahách
um"lc*) se s takto 'irok)m pojetím metafory setkáváme v r*zn)ch podobách
a obm"nách u( dávno. P%ipome$me v této souvislosti E. Fryntu: zdá se, (e mlu-
ví-li v jedné ze sv)ch rozhlasov)ch p%edná'ek o povaze poezie, míní práv" me-
taforické vnímání skute!nosti, jak se ukazuje v jazyce (ve frazeologii, v p%ene-
sen)ch v)znamech apod.): Jeden básník kdysi snil o tom, 'e p&ijde "as, kdy
poezii budou d%lat v(ichni. Nemohu souhlasit s tím básníkem a s jeho zdánli-
v% utopick!m proroctvím. Nemohu s tím souhlasit z toho prostého d)vodu,
'e z podstaty poezie plyne n%co jiného: plyne z ní, 'e poezii ne snad jednou
budou d%lat, n!br' u' te* a odev'dy d%lají v(ichni. Nemohou jinak, jestli'e
jsou lidmi…5 Zajímav) je ov'em nejen fakt, (e mluvíme a myslíme metaforicky,
ale i to, k !emu takové metafory – ustálené ve frazeologii, v typick)ch koloka-
cích, v p%enesen)ch v)znamech slov apod. – mohou poukazovat. O jakém po-
jetí skute!nosti mohou sv"d!it.

2. CO SE MÍNÍ POJMEM $E(
Vyjdeme-li z !eského p%ekladu Saussurov)ch termín*, je t%eba %íci, (e cent-
rem na'ich úvah je %e! ve smyslu langage, která stojí v klasickém Saussu-
rov" díle v pozadí slavné opozice langue (jazyk) vs. parole (mluva). Sám
Saussure o ní pí'e: 

Jako celek je &e" mnohotvárná a r)znorodá. Zasahuje zárove+ do n%ko-
lika oblastí, fyzické, fyziologické a psychické, a nále'í p&itom jak do oblasti
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4 Srov. zejm. G. Lakoff – M. Johnson, Metaphors We Live By. Chicago – London 1980, !esky G. Lakoff  –
M. Johnson, Metafory, kter)mi (ijeme. P%el. M. #ejka. Brno 2002.

5 E. Frynta, Zast%ená tvá% poezie. Praha 1993, s. 18.



jednotlivce, tak i spole"nosti. Nedá se za&adit do 'ádné kategorie lidsk!ch
fakt), proto'e nevíme, jak vymezit její jednotu. Tato mnohostrannost lidské
%e!i vede podle Saussura k problém*m !istého a jasného vymezení p%ed-
m"tu lingvistiky (aby se díky „chybné metod"“ nep%ekr)vala s psychologií,
antropologií apod.). Problém je v saussurovském kontextu %e'iteln) jedin"
tak, (e se postavíme na p)du jazyka a budeme ho chápat jako normu v(ech
ostatních manifestací &e"i. Na rozdíl od %e!i je toti( jazyk (…) p&ístupn! au-
tonomní definici a sk!tá oporu, která uspokojuje na(i mysl. (…) Jazyk je ce-
lek sám o sob! a princip klasifikace. Jakmile mu mezi fakty &e"i p&id%líme
místo, zavedeme p"irozen# "ád do souboru, kter! se 'ádné jiné klasifikaci
nepodvoluje.6

Jazyk tu tedy zjevn" znamená vzhledem k %e!i její podstatnou redukci;
m*(eme ho chápat jako zachytiteln) (a/ nebo zachycen)) *ád, systém, pev-
n" danou strukturu v chaosu („praktické“, skute!né, (ijící, d"jící se, „t"les-
n"“ existující, zn"jící) %e!i: %e!i, její( podstata a povaha v"deckému (tedy ze-
jména strukturnímu a v*bec objektivisticky chápanému) zkoumání musí
nutn" unikat. -e! je zkrátka (ivá – a je t"(ké postihnout n"jak její zvlá'tní
bytnost.

-e! je mnohaúrov$ov) fenomén se základem v lidské t"lesnosti a smy-
slovosti, lidská schopnost a aktivita provázaná s kognitivitou a s ve'ker)mi di-
menzemi, jsou s tím spojeny. -e! je navíc (viz v)'e) „v(dy u(“ mate*ská *e! (je
s ní spjato pro(ívání, cít"ní konotací, spontánnost a nereflektovanost, intuice
rodilého mluv!ího). Takové pojetí je vlastní kognitivní lingvistice7 a korespon-
duje velmi nápadn" i s chápáním %e!i v kontextu fenomenologické a hermene-
utické filosofie (zejm. u Heideggera a Gadamera): *e! není nástroj – a není to
(na rozdíl od jazyka) ze své povahy ani objekt (nelze ji „objektivizovat“), po-
dobn" jako není za normálních okolností objektem na'e vlastní (ité t"lo (nebo,
od n"ho nemáme odstup, proto(e to jsme my sami). -e! pror*stá na'imi by-
tostmi i cel)mi spole!enstvími, není od nich ve své podstat" odd"litelná.
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6 Srov. F. de Saussure, Kurs obecné lingvistiky (1916). P%el. F. #ermák. Praha 1989, s. 46.
7 Snad dochází v jazykov"d" k jakési nové prom"n" paradigmat:  po období systémové lingvistiky (v je-

jím( centru stál jazykov) systém, langue, a strukturní vztahy mezi jeho jednotkami a rovinami) nastal
rozkv"t lingvistiky orientované komunika!n", pragmaticky, „parolov"“ (d*raz na zkoumání textu a ko-
munikace samé, na vztah komunikant*, strategie a taktiky vedení komunikace apod.); zdá se, (e prá-
v" p%ichází doba, kdy se dostává do pop%edí t%etí ze saussurovsk)ch fenomén*, ona langage. Souvisí
to s otázkami, je( p%iná'ejí do jazykov"dy sm"ry orientované kognitivisticky a kulturn": s d*razem na
lidskou kognitivitu a její sep"tí s t"lesností i socialitou !lov"ka, a zejména s tím, jak se propojení t"ch-
to fenomén* promítá v %e!i. Srov. I. Va$ková a kol., Co na srdci, to na jazyku. Praha 2005.



3. JAZYKOV% OBRAZ $E(I
Jako(to lidé tedy – znovu – mluvíme a pohybujeme se ve sv"t" na základ"
pojmov)ch struktur svého mate%ského jazyka, máme v sob" zabudován ur!i-
t) jazykov) obraz sv"ta. -e! o sv"t" „mluví“ (a dává sv"tu rozum"t) v celé je-
ho 'í%i a komplexnosti a ukazuje ho v nesmírném mno(ství poloh a podob.

„-e! mluví“ o v'em, co si jen dovedeme p%edstavit, a také o sob" samé;
tematizuje, reflektuje sama sebe: v bezpo!tu vyjád%ení r*zn)ch komunika!-
ních a stylov)ch rovin, v lingvistické terminologii i v b"(né frazeologii, v po-
loze neutrální i expresivní. Sebereflexi %e!i lze sledovat na velkém mno(ství
materiálu a v mnoha perspektivách. Obraz, kter) zde p%edestíráme, je vzhle-
dem k charakteru tohoto p%ísp"vku nutn" omezen); nem*(eme dané téma
zdaleka vy!erpat, a proto se soust%edíme jen na jeho mal) v)sek. Budou to,
jak u( bylo nazna!eno, zejména konceptuální metafory spojené s %e!í, mlu-
vením a verbální aktivitou v*bec. Na v)znamové souvislosti nejexponova-
n"j'ích v)raz* se v'ak nejprve podíváme prost%ednictvím etymologie a mo-
tiva!ních poukaz*, t"ch u( zast%en)ch i t"ch, které jsou dosud patrné ve
formálních strukturách dne'ních slov. P*jdeme p%ímo ke ko%en*m.

4. ETYMOLOGICKÉ A MOTIVA(NÍ SOUVISLOSTI
(*e!, *íkat, mluvit, ml!et aj.)

Velmi star) indoevropsk) ko%en *rek (s v)zname „k%i!et, mluvit“) je podle
etymologick)ch slovník* patrn" onomatopoického p*vodu 8; nachází se
v psl. *rekti a ve st%ídnicích *r¸k, *r%k, *rok. St!. podoba &éci byla nedoko-
navá (budu &éci, po"al &éci), v nové !e'tin" je sloveso &íci/&íct dokonavé
(srov. prot"j'ek &íkat). Ko%en nacházíme v hláskov)ch obm"nách nejen ve
slovech &e", r"ení, vy&knout, ve sp%e(kách arci, tak&ka, já&ku apod., ale
i tam, kde u( p*vodní motivaci (a souvislost s %íkáním a %e!í) v"t'inou ne-
vnímáme: rokovat, v!rok, nárok, ur"it, prorok, u&knouti, na&íkat – ná&ek.
Nap%íklad slovo rok dnes u( neu(íváme ve v)znamech uvád"n)ch je't"
v Jungmannov" slovníku: „r!ení, %e!ení“ (snad podobn" jako v!rok), „rokování,
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8 Je %azen k onomatopoické skupin" sloves s v)znamem uplatn"ní lidského hlasu a/nebo %e!i, jako jsou hlásati
(p%íb. lit. kalbeti „mluviti“), hovo&iti (r. govori, – lit. gausti „v)ti“), mluviti (srov. lat. murmurare, n"m. mur-
meln „mru!et“) vedle lid. expresiv (kecat, cancat, brblat, blábolit, 'vanit aj.). Proti tomu máme slovesa jako
praviti (vl. „%íkat pravdu“), povídati („%íkati, co víme nebo co jsme se dov"d"li“), kázati (r.a.s.), tvrditi, v%titi
(od-v"titi, p*v. „mluvit v rad", rokovat, raditi se“) a také díti, srov. J. Holub – F. Kope!n), Etymologick) slov-
ník jazyka !eského. Praha 1952. Tití( auto%i p%ipomínají v souvislosti s onomatopoick)m p*vodem ko%ene
*rek také spojitost s lit. rekti – „k%i!et“, riksmas – „k%ik“; prap%íbuzné je pr)  i ry"et a &i"et.



rozmlouvání“, „sn"m, sjezd, synodus“, „smlouva“ (tedy to, co z onoho roková-
ní vy'lo jako závazn" ustanoven) v)sledek), a kone!n" i „lh*ta“ a „dluh“, „úv"r“.
Rokovati znamenalo také „státi o n"co, (ádati“. V!rok se i dnes pou(ívá ve v)-
znamu rozsudku, (soudního) autoritativního rozhodnutí, které musí dojít napl-
n"ní, verdiktu (v!rok soudu) 9, ov'em vedle v)znamu prostého vy%!ení, „vyjá-
d%ení my'lenky slovy, projevu o n"!em“ nebo „pr*pov"di, sentence“ (slavn!
v!rok filosofa). V logice je ov'em v!rok základním termínem ve smyslu „ka(-
dého pravdivého !i nepravdivého v)razu“10. Základ rok je p%ítomen i ve v)razu
prorok, ozna!ujícího toho, kdo vidí do budoucnosti a vydává o tom v %e!i sv"-
dectví. Dne'ní v)znam v)razu rok, tedy „doba dvanácti m"síc*“, vznikl podle
Rejzka snad v)vojem od v)znamu „co je %e!eno, dohodnuto“ (p%enesen" i osud)
p%es „lh*ta, termín“ ke konkretizaci „lh*ta dvanácti m"síc*“.

S %e!í a specifick)m mluvením byla odnepam"ti spojována té( magická
moc a magická funkce (srov. také slovo). Dodnes víme, nap%íklad z folkloru
a um"ní, z r*zn)ch duchovních a nábo(ensk)ch systém*, z knih o magii
apod., (e morfém rok a jeho varianty nesou v)znam magické performativity.
V oblasti !eské slovní zásoby to ukazují nap%íklad v)razy za&íkání !i u&knu-
tí. Ze staro!esk)ch text* je v'ak patrné, (e ko%en rok kdysi figuroval v t"ch-
to motiva!ních souvislostech nap%íklad v názvech n"kter)ch nemocí !i po-
sti(ení. Úrok (lid. ouro"ky), typ zejména d"tské vyrá(ky, byl neblah)m
v)sledkem u&knutí; p&írok, chorobn) stav (enské neplodnosti, znamenal po-
dobn" posti(ení p&i&knuté n"komu specifick)m !arod"jn)m aktem.11 S vel-
kou mocí u%knutí, zám"rného ublí(ení zl)m slovem !i zaklínadlem (a pak
p%enesen" nap%. té( pohledem), se b"(n" po!ítá nap%íklad i ve star)ch lé-
ka%sk)ch nebo právních knihách: mo(nost takového p*sobení !lov"ka na ji-
ného !lov"ka se chápala jako realita.

V úvodu bylo konstatováno, (e star) ko%en *rek je patrn" onomatopo-
ického p*vodu. Podobn" vznikl)ch sloves pravení je velmi mnoho.12 V !e'tin"
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9 Také si m*(eme pov'imnout star)ch v)znam* slovesa &íkat, jak se s nimi lze je't" dnes sporadicky set-
kat ve v)chodomoravsk)ch ná%e!ích. #íkat tu m*(e znamenat nejen prost" proná'et slova, ale i „mod-
lit se“ nebo „!íst“ (po&íkal a (el si lehnout, r)'enec po&íkala, &í"e ot"ená(, &íkat z kní'ek/v kní'kách)
– dokládají to i dialektologické slovníky, nap%. F. Barto',  Dialektick) slovník moravsk). Praha 1906, ne-
bo S. Kazmí%, Slovník vala'ského ná%e!í. Vsetín 2001. 

10 Zde i dále (SSJ#) srov. Slovník spisovného jazyka !eského I – IV, Praha 1960 – 1971.
11 Srov. kap. Oby!ejná kouzla a kouzelné oby!eje in: I. N"mec, J. Horálek a kol., D"dictví %e!i. Praha 1986,

s. 321–351.
12 Srov. také M. M/czy0ski, O czasownikach onomatopeicznych oznaczaj/cych mówienie. J1zyk Polski

1984, s. 1-2 (autor zde vymezuje 45 onomatopoick)ch sloves ozna!ujících zp*sob mluvení).
13 Srov. J. Rejzek, #esk) etymologick) slovník. Praha 2001.



k nim pat%í i druhé z nejfrekventovan"j'ích, mluvit. Je v'eslovanské, ale v)-
znam „hovo%it“ má pouze v západoslovansk)ch a !áste!n" ve v)chodoslo-
vansk)ch jazycích, p*vodní v)znam „zvukov)“ je pr) dochován ve staroslo-
v"n'tin" (ml˙viti - „'um"t, hlu!et“, ml˙va – „povyk, hádka“); slovinsky
mólviti znamená „vrkat“ (srov. Rejzek, 2001).13

V souvislosti s etymologií sloves pravení byl p%ipomenut jejich onomato-
poick) p*vod. V dávném procesu vytvá%ení a stabilizace slova v ur!itém v)-
znamu tu 'lo z%ejm" znovu o to, co je smyslov" nejz%eteln"ji vnímatelné – a co
je v dané souvislosti vnímáno primárn": to, (e se n"kdo projevuje v)raznou
zvukovou, hlasovou aktivitou. Tu je mo(no %e!ov" dostupn)m zvukov)m ma-
teriálem alespo$ p%ibli(n" napodobit a vztáhnout posléze i k abstraktn"j'ímu
v)znamu. Zvukomalebnost ostatn" z*stala v mnoha expresivech spjat)ch
s p%íznakovou %e!ovou aktivitou: mumlat, mru"et, mrmlat apod. 

Na rozdíl od slovesa &íkat/&íci, pojícího se pouze s p%ím)m objektem,
neimplikuje mluvit nutn" p%edm"t (srov. dít% u' mluví, kdo to mluví? sed-
ne si a mluví a mluví), t%eba(e ho v jiné v)znamové poloze m*(e vyjád%it:
jak p%ím) (ten ov'em omezen"), mluvit pravdu/ nesmysly, tak nep%ím)
(mluvit o n%"em/n%kom, s n%k!m, ke komu, na koho, pro co/koho…). #astá
je také determinace adverbiem (!i adverbialem) zp*sobu: mluvit hezky,
up&ímn%, jako hlupák; frekventovan) je model mluvit "esky, mluvit n%koli-
ka jazyky. Sloveso v'ak figuruje také v nesmírném mno(ství frazeologick)ch
spojení: mluvit do v%tru, mluví, jak mu zobák narost, na p)l huby, n%komu
do noty nebo z cesty. 

Nejde tu o studii v"novanou slovesu mluvit; ta by musela b)t velmi roz-
sáhlá a slo(it" strukturovaná. Spí'e chceme poukázat k zásadní lexikáln"-v)-
znamové opozici, která z%ejm" stojí v centru sémantické skupiny sloves pra-
vení: mluvit a ml!et. V tomto kontextu jen p%ipome$me n"kolik d*le(it)ch
moment*, které se k ní vztahují.

V souvislosti s v)znamem slovesa mluvit uve.me je't" také spojení mlu-
vit Spejbla a Hurvínka, mluvit komisa&e Moulina ve v)znamu prop*j!ení
vlastní hlasové a %e!ové aktivity n"komu jinému; tam jde z hlediska séman-
tiky (stejn" jako ve spojení dít% u' mluví) také nikoli o p%edm"t mluvení, o to,
co n"kdo %íká, ale o aktivitu samu. Podobné je to i tehdy, bereme-li ve vzta-
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hu k mluvení v úvahu i mo(nost ml!ení (srov. n%kdy je lep(í ml"et ne' mlu-
vit), anebo fakt mo(né nezp*sobilosti k mluvení, tj. (e n"kdo mluvit umí,
resp. m*(e, a jin), t%eba z d*vodu posti(ení, nemoci apod., nikoli (srov. od to-
ho úrazu nemluví, mluví s velk!mi obtí'emi). Oproti slovesu &íci, &íkat (kde
je zd*razn"n p%edm"t, tedy co n"kdo %íká) je tedy v sémantice slovesa mlu-
vit akcentována sama *e!ová !innost a/nebo schopnost *e!i.

Souvisí s tím nepochybn" i etymologie slovesa ml$et. Jde op"t o v)raz
v'eslovansk) (pol. milcze-, r. mol"á,, s./ch. mú"ati, stsl. ml¸"ati. Psl. *m¸l-
"ati se spojuje s v)znamy nesoucími spí'e negativní konotace: srov. lit. mùl-
kis „hlupák“, ir. malcaim „hniji, trouchnivím“, %. malakós „m"kk), slab)“,
arm. melk „slab)“. V)chodiskem t"chto v)znam* je údajn" ide. *melk- „sla-
b), m"kk)“ od *mel- „drobit, mlít“ (srov. zde té( !eské mlít, mel-). P*vodní
v)znam slovesa se tedy na základ" t"chto skute!ností jeví jako „b)t slab),
hloup), neum"t !i nesm"t mluvit“ (zdroj srov. v)'e, Rejzek 2001). Uva(me
tedy i v této souvislosti, co v na'em obrazu sv"ta znamená (opozitum) mlu-
vit a dal'í slovesa z okruhu sloves pravení. (Zjednodu'en" by se mo(ná da-
lo %íci: kdo je hloup), nemluví; kdo je chytr) – nebo alespo$ v tomto ohledu
„normální“ – , ten mluví.)

Alespo$ stru!n" p%ipome$me je't" n"která dal'í základní slovesa pravení.
Vedle v)raz* "íkat/"íci a mluvit to jsou hovo"it, pov!d!t/povídat, vypráv!t,
pravit. Sloveso hovo"it, rovn"( v'eslovanské, a rovn"( pr) onomatopoického
p*vodu, s ide. základem *gou- (Rejzek 2001) zde upozor$uje na souvislost s v)-
razy hudba, housti). Holub a Kope!n) uvád"jí, (e tento ko%en se spojuje s v)-
znamem „%váti, v)ti“, a k n"mu poukazují i v)znamy r*zn)ch modifikací slova
hovor ve slovansk)ch jazycích (srov. té( stsl. govor¸ – „povyk“), ale také snad
lit. gausti „zvu!et“ nebo sti. gávate „zní“, srov. té( lat. gaudeo „raduji se“
(„vlastn" jásám, k%i!ím radostí“, uvád"jí Holub a Kope!n)). Hovo&it, hovor a ta-
ké rozhovor jsou v)razy spojené s mluvením ve smyslu konverzace !i rozpravy,
s %e!í zakotvenou primárn" ve spole!enství. Nevylu!ují p%edm"t, av'ak není to
nikdy p%ím) objekt. Hovo%í se „o n"!em“, a n"kdy se hovo%í bez nutnosti spo-
jovat sloveso s p%edm"tem: akcent je polo(en na !innost samu a její pr*b"h
(srov. v SSJ#: „vést hovor, rozmlouvat, rozpráv"t, mluvit, povídat“) a také na ko-
munika!ní partnery: hovo%í se s n"k)m nebo k n"komu.
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Zam"%ením na p%ím) p%edm"t je slovesu &íci snad nejblí(e sloveso pov!d!t,
s motivací vcelku pr*hlednou: p*vodní v)znam je podle Rejzka „%íkat, co jsem
se dov"d"l“, p%ípadn" „dát n"komu v"d"t, zp*sobit, (e ví“: pov%d%l pravdu/sv)j
názor, pov%d%l dít%ti pohádku (srov. také v(ecko na n%ho pov%d%l mamince ve
smyslu „po(aloval“). Nedokonavá podoba povídat (!ast"j'í je v'ak zvratné po-
vídat si) má vedle povídat n%co také v)znam „hovo%it, mluvit, rozpráv"t, bavit
se“ (srov. SSJ#), s akcentem na libost, která je s touto !inností spojena: rádi si
spolu povídali, povídá si se psem, rodi"e si mají s d%tmi "asto povídat. K ob-
sáhlej'ímu verbálnímu projevu, akcentujícímu v"t'inou !asov) sled událostí
a p%íb"hovost sd"lovaného, se v)znamov" vztahuje sloveso vypráv!t/vypravo-
vat: vypravují se pohádky, p%íb"hy, vtipy, historky ze (ivota apod. Základ prav-
nacházíme v kni(ním (na Morav" v'ak dosud neutrálním a vcelku dosti fre-
kventovaném) slovese praviti ve smyslu „%íci“ (Co praví(?), srov. té( dal'í deri-
váty rozpráv%t, rozprava, zpráva, zpravit n%koho o n%"em. Základ prav- je v'e-
slovansk); a je známo, (e ve v)znamu „správn)“ figuruje i ve slovech jako
pravda nebo právo. Psl. *praviti bylo od tohoto slovesa odvozeno, jak uvádí Rej-
zek, ve v)znamu „%íkat pravdu, uvád"t na pravou míru“. Dnes má sémanticky
nejblí(e (bez ohledu na stylové charakteristiky) práv" ke slovesu &íci.

5. V%ZNAMOVÉ POLOHY SLOVA $E(
V)raz &e" je v prvé %ad" deverbativum (srov. &íci/&íkat): implikuje d"j, aktivi-
tu s lineárním, !asov)m pr*b"hem. Oproti v)razu „jazyk“ – kter) se ve své
základní poloze vztahuje k v)znamu „svalnat) orgán v ústech…“ (a ani slo-
votvorn" nemotivuje (ádné sloveso), neozna!uje tedy prostou substanci,
v"c, konkrétum par excellence, ale d"ní. 

Jde o lexém z%eteln" polysémní; jednotlivé v)znamy jsou ze základního
p%eneseny v"t'inou prost%ednictvím metonymie; srov. nap%. vnit%ní souvis-
lost mezi v)znamem „%e! jako schopnost-langage“ a „%e! jako konkrétní %e-
!ov), resp. mluven) projev“. V n"kter)ch v)znamech se &e" p%ekr)vá se zá-
kladními polohami takov)ch v)raz*, jako je jazyk, mluva, mluvení, hovor,
(ústní) jazykov! projev, jiné v)znamy jsou v'ak vázány primárn" práv"
na lexém &e" – zejména &e" jako schopnost mluvit, dále &e" jako samo mlu-
vení, a kone!n" &e" jako zp*sob vyjad%ování, mluvení, %e!ového jednání.
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6. $E( PRIZMATEM KONCEPTUÁLNÍCH METAFOR
Konceptuální metafora se uplat$uje v reflexi t"ch oblastí reality, které nelze
uchopit prost%ednictvím smysl* a s nimi( nemáme t"lesn"-prostorovou zku-
'enost. Abstraktní, prost" %e!eno, si p%edstavujeme prost%ednictvím kon-
krétního. V"c je ov'em slo(it"j'í. Práv" %e! – jako(to to, co (a jak) se mluví
– smyslov" vnímatelné vlastnosti bezesporu má. Realizuje se (z hlediska ja-
zykového obrazu sv"ta primárn") prost%ednictvím zvuku, resp. lidského hla-
su, vznikajícího a pak modifikovaného aktivitou mluvidel, a vnímáme ji au-
ditivn". Její existence je vázána na t"lesnost. (A to i v poloze daleko prost'í,
ne( jak to z%ejm" vyjád%il Wittgenstein v poznámce o tom, (e „%e! je !ástí
na'eho organismu“.)

Hlas vzniká rozechvíváním vzduchu v hlasivkách. Artikulovaná %e! se
pak uskute!$uje za pomoci dal'ích !ástí mluvidel (v jazykovém obrazu sv"-
ta je reprezentují ústa a jazyk) a ve své recepci je spojena s ústrojím slu-
chov)m (uchem). -e! tedy de facto nemá abstraktní, nehmotnou, smyslov"
neposti(itelnou povahu (nap%. ve srovnání s entitami, jako je !as nebo my'-
lení); vzniká jako d*sledek na'í t"lesné aktivity, materiáln" existuje (ve for-
m" zvukov)ch vln), je vnímána smyslov", lze ji (nap%. její hlasitost) m"%it, lze
ji uchovat na záznamu.

P%ece jen ji v'ak z%ejm" pot%ebujeme konkretizovat je't" více, nebo, ve
své zvukové podstat" a lineárním pr*b"hu (nastávání a pomíjení, mizení)
není uchopitelná (rukou) ani viditelná (okem): kritéria prototypov)ch kon-
krét pro nás nespl$uje. Proto se v jazykovém obrazu sv"ta %e! metaforicky
usouvzta($uje s n"!ím konkrétn"j'ím.

Mluvení je d"j, má !asov+ pr,b"h. Ani se sam)m !asem si na'e kogni-
tivita nedoká(e poradit jinak ne( metaforicky. #as konceptualizujeme na zá-
klad" zku'enosti s prostorem: p%ítomnost se nachází v míst" pozorovatele
(„te. je tady“), budoucnost je p&ed ním, minulost za ním. #asov) úsek m*-
(e b)t dlouh! nebo krátk! (jako nap%. vlákno nebo úsek cesty). Chápeme ho
!asto jako objekt pohybující se sm"rem k nám: !as p&ichází, o!ekávaná udá-
lost je bu. je't" daleko, nebo u( se blí'í, p%ípadn" je tak%ka za dve&mi/p&e-
de dve&mi. To, co nastává v p%ítomnosti a stává se minulostí, se nám jeví v li-
neárním pohybu, tj. jako cesta n"!eho, co se neodvratn" pohybuje v jednom
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sm"ru a na'e stanovi't" rychle míjí: !as letí, b%'í, krá"í mílov!mi kroky. Ná-
padná je v rámci této konceptualizace (vedle nazna!ené metafory cesty – li-
neárního pohybu, p%i n"m( objekt nebo v personifikaci té( bytost postupn"
m"ní místo) i metafora vodního toku: uteklo to jako voda, mnoho vody od
té doby uplynulo, odnesla/vzala to v(echno voda. 

Také o %e!i mluvíme velmi !asto jako o vodním toku (kter) plyne, prou-
dí, stá"í se), ale i jako o vláknu (které se odvíjí nebo zadrhává, spojuje nás,
m*(e se p&etrhnout apod.), jako o cest", kterou %e!, %e!ník a n"kdy i poslu-
cha! p%i mluvení vykonávají (jde se p&ímo k v%ci, odbo"uje se, jdeme dál ne-
bo se u ur!itého bodu zdr'íme !i zastavíme), a pak v souvislosti s t"lesností
se %e! jeví jako specifická informa!n" !i pocitov"-verbální „nápl)“, ji- má-
me v sob" obsa-enu jako v nádob" (jako nádoba mohou b)t pojata také jen
ústa, plná &e"í) a necháváme nebo nenecháváme jí voln) pr*b"h k tomu,
aby se z nás linula ven (nebo aby z nás n"co vyhrklo).

V rámci ontologické metafory jsou také slova, vyjád*ení, to, co je *e-
!eno, konceptualizována jako konkrétní v"ci: mám to (slovo) na jazyku,
bere( mi to z úst, vyklouzlo/uklouzlo mi to/ujelo mi to, tvrdá slova, zlatá
slova apod. Slova (nebo celá sd"lení) jsou také nez%ídka pojata jako nádo-
by, v nich( je ulo(en n"jak) obsah/v)znam/cit apod. (nebo jsou naopak
prázdné). Dal'í konceptualizace, které p%ipomínáme, jsou v b"(ném jazy-
kovém obrazu sv"ta spí'e okrajové, mohou se v'ak uplatnit v r*zn)ch ak-
tualizacích a !asto se s nimi setkáváme v um"leckém textu, v esejistice, ve
filosofick)ch textech apod. (srov. dále nap%. %e! jako bytost, %e! jako pro-
stor/d*m/domov aj.). Podívejme se na nazna!ené zp*soby konceptualizace
%e!i podrobn"ji.

• $E( = VODA, VODNÍ TOK
Vzhledem k lineárnímu „plynutí“ v !ase %e! vizualizujeme a materiali-

zujeme prost%ednictvím metafor ze zdrojové oblasti vodního toku/prou-
du/*eky: hovor se rozproudil, &e" vesele proudila, &e" pokojn% plynula, z je-
ho &e"i vyplynulo, 'e…, mluvit plynn%/plynule n%mecky, téma se najednou
vyno&ilo, byl pono&en do hovoru, &e" se sto"ila k … (jako se stá!í %eka), spus-
til stavidla v!mluvnosti.
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Samo sloveso plynout, v rámci této konceptualizace (spolu se sv)mi de-
riváty – zejm. vyplynout a vypl!vat) velmi frekventované, má primárn" v)-
znam v SSJ# charakterizovan) jako „pomalu, zvolna téci“; vztahuje se k vo-
d" !i vodnímu toku. Do dal'ích sémantick)ch poloh se pak dostává nejen ve
vztahu k %e!i, ale – nejobecn"ji vzato – p%edev'ím k !asu a !asovosti v*bec.
Mnoho r*zn)ch jev* souvisejících s !asem je konceptualizováno práv" jako
plynutí, pohyb vody. Plyne/upl!vá to, co má lineární, resp. !asov) pr*b"h
(a co mí%í od po!átku ke konci): 'ivot, sen, (stanoven)) "as. Podle SSJ# je
pon"kud kni(ní v)znam vztahující se k %e!i „lehce, nep%eru'ovan", souvisle
probíhat“: slova mu lehce plynula ze rt), ver(e melodicky plynou. 

V)znam neustálého pr*b"hu a ka(dodennosti v paralele %e!i s ostatní-
mi b"(n)mi d"ji je p%ítomen také v sémantice po%ekadla &e" se mluví a vo-
da te"e (kde je nesporn" p%ítomen i spoluv)znam nep%eru'ovaného plynu-
tí), resp. &e" se mluví a pivo se pije, které poukazuje k nezávaznosti nebo
malé závaznosti %e!eného (srov. naopak „fixní“ co je psáno, to je dáno). 

Velkou míru, resp. p%emíru, a také intenzitu, prudkost a spontaneitu
mluvení vystihují vyjád%ení spojená bu. s povodní/záplavou – &e" se valí
proudem (SSJ#, Sta'ek), p&íval slov, záplava frází –, nebo s prudkostí vod-
ního toku !i proudu vody: &e" tryská, silná lyrika v'dycky tryskala z opo-
jení (SSJ#, &alda), proudy slov – srov. také proud asociací, "asu, 'ivota, d%-
jin, a také b!t v plném proudu (jednání, diskuse), anebo s um"le
vytvo%en)mi vodními atrakcemi, jako je vodopád, kaskáda, vodotrysk
(slov). Srov. také (citov!) v!lev anebo je't" expresivn"j'í v!ron (a té( slo-
veso &inout se: z úst &inula se jadrn% proná(ená slova (SSJ# – Sta'ek). Srov.
také spojení mít &e"í jako vody (sama voda tu reprezentuje mno(ství, kvan-
titu) a to je voda na jeho ml!n nebo hnát/nahán%t vodu na n%"í ml!n (jed-
nat, resp. mluvit – n"kdy i bezd"ky – tak, (e to n"komu prospívá).

Snad sem lze za%adit také p%ípady jako vpadnout, sko"it/skákat do &e-
"i, by, implikují vodu mo(ná jen vzdálen" (mohlo by jít i o jiné ne( vodní
prost%edí, anebo o vymezen) prostor v*bec).

P%ipome$me je't" poetické aktualizace zalo(ené na homonymii morfé-
m* „%e! – %eka“ (zá&e"í ve smyslu „místo za %ekou“ a zárove$ „prostor za %e-
!í“, &eka &e"i, #e"i(t% – název studentského !asopisu, v n"m( se aktualizuje
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p*vodní v)znam „koryto, kter)m te!e %eka“ tím, (e se zárove$ bere do hry
druh) mo(n) slovotvorn) v)znam „místo, kde se nachází %e!“. (Ano, tam za
&ekou je plaché zá&e"í…, !teme v eseji Hadí kámen M. Topinky).

Co se t)!e %e!i a hovoru ve smyslu rozhovoru, komunikace, je t%eba p%i-
pomenout, (e práv" tento stav je v naivním obrazu %e!i hodnocen jako (á-
doucí: aby se %e! rozproudila a bez zábran plynula, aby byl ná' jazykov)
projev plynul!, aby proud &e"i nebyl ve svém toku ni!ím p&eru(ován, aby
hovor nevázl: je zkrátka d*le(ité, aby &e" nestála. Souvisí to i se sociální
a kulturní hodnotou %e!i. Mluvení, p%irozené plynutí %e!i nás sbli(uje, spo-
juje s druh)mi (srov. následující konceptualizaci, metaforu práce s vlák-
nem/vázání), v!le$uje individuum do 'ir'ího spole!enství. 14

• $E(, MLUVENÍ = PRÁCE S VLÁKNEM (I TKANINOU
Dal'í zdrojovou oblastí je v souvislosti s %e!í a mluvením práce s vláknem

!i provazem, resp. vytvá%ení vlákna/niti a tkaniny: p%edení, vázání/rozvazování,
vinutí, tkaní, pletení, motání (srov. &e" se odvíjí od n%"eho, rozp&íst/zap&íst/za-
p&ádat hovor/rozmluvu, op&eden! pov%stmi, navázat na p&edchozího &e"níka,
dít% u' rozvazuje, po chvíli opatrn% rozvázal, víno rozvazuje jazyky, rozvi-
nout/rozvíjet hovor (my(lenku), soukat ze sebe n%co, p&ekroutit n%co, ztratit
nit (&e"i), p&etrhnout n%komu &e", p&etr'ená nit hovoru, &e" se najednou za-
drhla). Srov. také obraz chaotického projevu v metaforách zmotat n%co, zaplést
rozmluvu (SSJ#, Neruda), zapletla se v &e"i (SSJ#, Jirásek), plést páté p&es de-
váté, splést poplést n%co/se. Jiné je ov'em splétat (ver(e), podobné vyjád%e-
ním jako tkát, p&íst, sp&ádat (%e!, text apod.). V)znamná je v tomto okruhu cí-
lová oblast „vytvá*ení textu“ u( samu etymologii v)razu text (textum) –
„utkané, tká$, tkaní“. P%ipome$me té( zdrojovou oblastí se podobající metafo-
ry !asu, (ivota !i osudu jako p%edení nit", sudi!ek jako p%adlen apod. (!etné
jsou jejich variace v mytologii, folkloru a um"leck)ch textech). P%edení a p%ást-
ky jsou ostatn" také jin)mi konotacemi spjaty s vypráv"ním p%íb"h*.

V této souvislosti je t%eba p%ipomenout také jedno z nejd*le(it"j'ích kon-
ceptuálních schémat: „spojení, svázání“, tak jak funguje v metaforách sociál-
ního kontaktu a komunikace (srov. nap%. b!t s n%k!m ve spojení/v kontaktu,
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14 Práv" konceptualizace %e!i jako plynutí, toku, proud"ní se vá(e k t"mto komunika!ním, sociálním
aspekt*m mluvení; u následujícího pojetí %e!i jako vázání, p%edení a práce s vláknem v*bec vystupu-
je do pop%edí spí'e tematická posloupnost a koherence mluveného, postupné nar*stání komuniká-
tu po obsahové stránce (srov. také poplést, pomotat n"co).



navázat vztah, zp&etrhat svazky). Slovem jsme k n"!emu zavázáni (ve
smyslu slibu, závazku – kter) se odehrál formou performativního u(ití %e!i).
Hovada provázek, slovo ludí vá'e, !teme v Jungmannov" slovníku v)mluv-
n) doklad starého p%ísloví. -e!í jsme zkrátka vpojeni, vevázáni (a neustále
vpojováni a vevazováni) do lidského spole!enství, jako bychom spolu
s ostatními vytvá%eli tkaninu, text.

• $E(, MLUVENÍ = CESTA ($E(NÍKA A POSLUCHA(.)
V)razy u(ívané v souvislosti s mluvením, zejména s del'ím monologic-

k)m projevem v)kladového (nebo v)ukového) typu, se !asto primárn" vá(ou
k dal'ímu schématu – a to cesta, (spole!ná) ch*ze ur!it)m sm"rem po vy-
ty!ené trase (srov. i vyty"it si téma). M*(e to b)t cesta p&ímá nebo plná
oklik nebo odbo"ek od tématu, n"která témata je mo(no obejít, kolem ur-
!it)ch v"cí krou'íme, k n"kter)m se vracíme, n"kde se na chvíli zastavíme
do n"kter)ch oblastí zabrousíme. Mí%íme k cíli, p%ípadn" k vrcholu. V záv"-
ru konstatujeme, (e jsme dnes do(li a( sem, a p%í't" budeme pokra"ovat,
p)jdeme dál, ptáme se, kam jsme minule do(li. V neposlední %ad" &e" ve-
deme, od ne(ádoucího tématu ji odvádíme, p&evádíme %e! na jiné téma, na
n"co ji zám"rn" zavádíme. (Srov. také: není tak zcela jisto, vedu-li &e" já,
anebo ona vede ona mne, jak pí'e V. Linhartová.). Samo mluvení ve své orál-
ní realizaci se !asto konceptualizuje jako ch*ze, p%ípadn" b"h !i jízda úst ne-
bo jazyka – srov. jede mu huba, (lapat si na jazyk, (kobrtnout.

• (LOV#K = NÁDOBA, Z NÍ' SE $E( DOSTÁVÁ (ÚSTY) VEN.
ÚSTA = NÁDOBA. ÚSTA/JAZYK = NÁSTROJ
P%edev'ím v'ak %e! v naivním obrazu sv"ta, kter) p%edstavuje jazyk, vy-

stupuje ve své t"sné vázanosti na t"lo a t"lesnost. Mluvení/%e! se v jazyko-
vém obrazu sv"ta konceptualizuje nej!ast"ji jako akce probíhající v „míst-
nosti“ !i „nádob"“ (ohrani!eném prostoru) úst za aktivity jazyka (resp.
s jazykem jako nástrojem). &iroce vzato je zde tedy zdrojovou oblastí t"les-
nost, resp. ústa a mluvidla v*bec. 

Ústa (resp. pusa/huba) a/nebo jazyk 15 se pak v rovin" speciálního me-
tonymicko-metaforického vztahu ukazují v n"kolika podobách (viz dále).
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15 Obdobnou konceptualizaci ve vztahu k argumentaci !i diskusi (orientovanou ov'em spí'e k pojetí „ar-
gumentace = válka“) uvád"jí také Lakoff a Johnson, cit. op., 2002, s. 16.



Je't" !ast"ji v'ak jazyková vyjád%ení implikují, (e jako nádoba, resp. míst-
nost/d*m se chápe cel+ !lov"k (resp. „vnit%ní prostor“ !lov"ka, jeho nitro);
z !lov"ka se n"co ve form" *e!i dostává ven. -íkáme nap%íklad muselo to
z n%ho ven, s pravdou ven!, dostat n%co ze sebe, vyklopil to/vysypal to,
vypálil/ vychrlil/vylil/ vyvalil to na m%, &ekl mi to od srdce (resp. vylil si
srdce) &ekl mu to (p%kn%) od plic. Kdy( se nám n"co t"(ko %íká, cítíme, (e
se nám to vzp&í"ilo v hrdle. Mluvíme-li t%eba o 'kolním zkou'ení, o v)slechu
!i o komunika!ních situacích podobného charakteru, u(ívá se pro neochot-
né mluvení v)raz* jako: soukal to ze sebe, lezlo to z n%j jak z chlupaté de-
ky, dostali/vyrazili/vymlátili/vytáhli/vypá"ili/vyrvali to z n%ho, trvalo
dlouho, ne' se vymá"kl ap. 

To, co se mluví, se (v souladu s tzv. ontologickou metaforou) nachází
v ústech (a z nich dostává ven) jako (drobn"j'í) p*edm"t !i p*edm"ty anebo
jako tekutina: mluvíme, co nám slina na jazyk p&inese, p&evalujeme n%co
v ústech, sem tam n"co utrousíme, n"co z nás vypadne, vyhrkne, nebo n"-
co cedíme skrz zuby, slova se nám linou z úst.

Pokud byla %e! o ústech !i jazyku jako nástrojích, jen p%ipome$me, (e
mluvení se !asto konceptualizuje jako mletí a ústa jsou p%irovnána k ml+nu
(mlít pantem/pusou/hubou, spustit mlejn, zastavit mlejn, vzít n%koho na
mlejn – pomlouvat ho, srov. SSJ#, té( snad p&isp%t se svou tro(kou do ml!-
na). Monotónní kruhov) pohyb s charakteristick)m zvukem je také v zákla-
d" konceptualizací úst jako kolovrátku (srov. té( zap&íst rozhovor), srov. ta-
ké frazémy jede mu huba apod. Taková vyjád%ení propojují metaforu úst
jako nástroje s konceptualizací %e!i jako práce s vláknem. Jazyk b)vá cha-
rakterizován jako ostr!, resp. nabrou(en!, p%irovnáván k me"i, no'i nebo
b&itv% (resp. ke zbrani !i ostrému nástroji v*bec).

• KOMUNIKACE = V%M#NA. DISKUSE/HÁDKA = FYZICK% ZÁPAS 
(VÁLKA nebo SPORT, resp. HRA S MÍ(EM)
V záv"ru p%ipome$me je't" nej!ast"j'í konceptualizace dialogu, resp. ko-

munikace. U( zde byla zmín"na klasická „potrubní metafora“, tj. komunikace
= posílání informací od produktora k recipientovi komunika!ním kanálem – ja-
ko potrubím –, p%i!em( informace/my'lenky/v)znamy jsou konceptualizovány
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16 #asto se paraleln" vyskytuje t)( frazém v centrální úloze s ústy/pusou/hubou a zárove$ i s jazykem:
pozor na jazyk/ na pusu).



jako objekty umíst"né v nádobách – v)razech, slovech. Recipient si je z t"ch-
to nádob jakoby vyjme a obsah z nich vyndá. N"kdy si ú!astníci komunika-
ce své repliky (zdvo%ilosti, pozdravy, poklony, komplimenty apod., konkreti-
zované v rámci ontologické metafory jako skute!né v"ci, které dáváme)
navíc je't" vzájemn" vym%+ují, oplácejí apod. 

Dal'í mo(ná konceptualizace komunikace, ov'em spí'e debaty, diskuse,
ale i sporu, má podobu (sportovní, resp. mí!ové) hry: „házení“ a „chytání“
pomyslného mí!ku, t%eba jen ve form" (zábavné) nezávazné v)m"ny, pinká-
ní. Nadhazujeme n"co, vzájemn" si (zejména s !leny svého „mu(stva“, se
spoluhrá!i) p&ihráváme nebo nahráváme na sme", n"jak) argument pro-
tivníka m*(eme odpálit, vypálit na n%koho, m*(eme se trefit/trefovat do
n%koho nebo si z n"koho vyst&elit (srov. také noviná%ské vyjád%ení o politic-
k!ch p&est&elkách) 16. Tady u( ov'em nejde o hru.

Verbální útok souvisí s obecn"j'í konceptualizací „spor/hádka = boj“,
resp. „spor/hádka je (vzájemné) fyzické zra)ování“. O zásahu (protivníka) na
citlivém míst%, o zran%ní (ostr!mi) slovy, o rán% pod pás, p%ípadn" podpáso-
vém argumentu apod., a té( o urá'ce je toti( mo(né mluvit jako o p%íklady re-
alizace metafory „psychické zran"ní/zra)ování je zra)ování fyzické“. V hovoru
o polemice se b"(n" u(ívá v)raz* z vojenství, jako nap%. rozdrtit n%koho, p&ejít
do ofenzívy, argumenty m*(e b)t protivník utlu"en nebo v*bec r*zn)mi zp*-
soby zni!en, verbální spor podléhá strategii a taktice jako válka !i bitva.

• $E( = JÍDLO, RECEPCE $E(I/KOMUNIKÁT. = JEDENÍ,
PSANÍ/P$ÍPRAVA TEXT. = P$ÍPRAVA JÍDLA, (TENÍ = KONZUMACE
Souvisí nepochybn" s konceptualizací „my'lenky = jídlo“. Téma m*(e-

me jen nakousnout, m*(eme n"koho krmit v!mysly !i frázemi. Mluvení si
lze vychutnávat, po slovech nám m*(e z*stat naopak v ústech nep&íjemná
pachu,. Slov*m, (mluvenému, ale i psanému) textu, %e!i lze tedy p%ipsat
chu,ové kvality: m*(e to b)t (,avnaté, pikantní, lahodné, sladké/ p&eslaze-
né (anebo to mohou b)t naopak slova ho&ká !i trpká). Recepce textu m*(e
mít povahu konzumace potravy (srov. duchovní potrava). 
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17 Pokud jde o zdrojovou oblast chuti, jídla, a zejména p%ípravy pokrm*: formulace, stylizace, tvorba tex-
tu, zejména psaného, jeho formální a sémantické struktura apod., a pak i jeho recepce se v*bec !as-
to konceptualizují jako kvalifikovaná (manuáln" provád"ná) práce a její v+sledky (a u(ívání t"chto
v)sledk*), jako „%emeslo“ (ze spisovatelovy dílny, d"lník slova): nejen  p*íprava jídla (z tv*r!í kuchy-
n", pro'pikovat text citáty), ale i tkaní (a text jako tkanina sama – viz v)'e), práce s kovem (vybru-
'ování, pilování, cizelování textu ap.), stavba budovy (stavba, konstrukce textu/románu apod. ) aj.



• $E( = BYTOST (antropomorfizace)
Oporu pro formulaci této konceptualizace lze najít ve frazémech typu

vést &e"/&e"i, p&ivést/ zavést &e" na ur"ité téma, odvést &e" od n%"eho,
ujmout se slova. Zajímavé doklady v'ak nacházíme spí'e v rovin" text* ne(
v rovin" jazyka. Mate%skou %e! (resp. !e'tinu) ztoto($ují mnozí literáti s -e-
nou, p%ipome$me nap%íklad názvy d"l P. Eisnera Sonety kn%'n% a Bohyn%
"eká, kde je takto pojatá mate%ská %e! postavena p%ímo do titulní úlohy. 
Vzpome$me namátkou je't" z moderní poezie básn" M.Topinky, v ní( %e! n"-
kdy mívá podobu nadp*irozen+ch bytostí (jezinky, divé (eny).

7. $E( PROSTOR, $E( DOMOV
V um"leck)ch nebo esejistick)ch textech lze nalézt i dal'í mo(né koncep-

tualizace %e!i, s nimi( se v b"(ném jazykovém obrazu sv"ta nesetkáme. V zá-
v"ru tohoto pojednání chceme p%ipomenout pojetí %e!i jako specifického pro-
storu, resp. obydlí – domu, domova. P%ipomenout m*(eme znovu P. Eisnera
a jeho chrám i tvrz, budovy zcela specifického ur!ení (které poukazují na jed-
né stran" k posvátnosti a na druhé pak k „obranné funkci“ mate%ského jazyka).

Zcela jinak je to s %e!í u ji( zmín"ného M. Topinky. V jeho podivném pro-
storu krysího hnízda (krysí hnízdo jako text-obydlí) pobíhají krysky slova, krys-
ky-útr'ky text). Krysky se hem(í a úto!í, zra$ují, proto(e prostor %e!i, krysí hníz-
do, je pojat vlastn" jako t"lesná sou!ást básnického subjektu: jako místo, kde
vzniká, resp. kde sídlí (jeho) %e!, a které je lokalizováno do hrtanu (krysky mi u'
lezou krkem/ hry'ou v hrtanu)18. Jsem v hrtanu,/ uvnit& hmoty slova, pí'e se
tu doslova. Tento hrtan je tedy v'ím mo(n)m zra$ován, rozdírán, natahován na
sk%ipec apod., ale práv" takto zp*sobovaná bolest dává vyr*st zásadní kvalit":
z toho vzniká nová citlivost, ke slovu, gestu, tvaru i/ zvuku. 19

(Pov'imn"me si také: znovu „t"lesná“ konceptualizace %e!i, znovu její metony-
micky pojat) reprezentant – na rozdíl od úst nebo jazyka, v !eském jazykovém
obrazu sv"ta – nap%. ve frazeologii – tak b"(n)ch, je to v'ak navíc je't" hrtan.)20

V. Linhartová se vztahuje k %e!i jako obydlí v próze D*m daleko. S. Rich-
terová práv" tento fakt interpretuje: P&irovnání &e"i k p&íbytku (domu, ka-
jut%) je potvrzeno, tentokrát ve vy((í rovin%: ve smyslu biblického „"lov%k
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18 Srov. M. Topinka, Krysí hnízdo. Praha 1991, s. 115.
19 Tamté(, s. 38.
20 Více o tom srov. I. Va$ková, Kognitivní lingvistika, %e! a poezie. P%edb"(né poznámky. #eská literatura, 2005.



nemá, kam by hlavu slo'il“. Jako 'ije "lov%k na Zemi, 'ije v &e"i a skrze ni.
Ale království, které není z této &e"i, lze dokázat zázrakem, um%ním. „Nebo,
um%ní je znovuvzk&í(ení v%cí vpravd% zem&el!ch a jejich zmrtv!chvstání.
Je klí"em na prahu prachu. Je tím, co se hledá, v co se p&er)stá, tím, v co
se ukr!vá a tají, cituje Richterová Linhartovou. S %e!í a s mo(nostmi, které
%e! poskytuje lidské kreativit" a touze po nalezení smyslu, je spojen paradox
materiáln" jsoucího a nejsoucího prostoru, území, resp. také domu nebo p%í-
bytku obecn", kter) je mo(no „nalézt“ nebo dokonce „stvo%it“. Znovu se te-
dy v jiné, a p%ece té(e poloze vracíme k %e!i jako k lidskému domovu, k pro-
storu bydlení a ob)vání, k místu, kde m*(e !lov"k bezpe!n" spo!inout,
„slo(it hlavu“. 

V chaosu mimolidského a mimo%e!ového tento domov toti( !lov"ku dá-
vá zcela zásadní dar, kter) takové spo!inutí umo($uje: dar lidského rozu-
m"ní a po-rozum"ní. Anebo je mu ve strukturách %e!i alespo$ poskytnuta
nad"je – jako(to p%ed-porozum"ní, jako(to p%íslib a mo(nost !ehosi dal'ího.

•  •  •

35
Srov. S. Richterová, Prom"ny subjektu v próze V"ry Linhartové. In: Slova a ticho, Mnichov 1986, s. 74.
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Michal K*ístek VYU$ITÍ MLUVEN%CH
TEXT& V RÁMCI V%UKY

STYLISTIKY NA VYSOKÉ 'KOLE
Ústav "eského jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brn%

V rámci vysoko'kolského studia mohou poslucha!i bohemistiky získat zá-
kladní informace o zásadách správné v)slovnosti (ortoepii), o jazykové kul-
tu%e, rétorice a podobn", tento p%ísp"vek je v'ak zam"%en pon"kud odli'n"
– ponechává stranou v)'e uvedenou problematiku i konkrétní otázky souvi-
sející s technikou mluven)ch projev*, s jejich estetick)m hodnocením a po-
dobn"; v'ímá si p%edev'ím toho, jak lze mluvené projevy v'eho druhu vyu-
(ít p%i v)uce stylistiky na vysoké 'kole.

V)chodiskem jsou praktické zku'eností s v)ukou stylistiky v jejím jazy-
kov"dn" orientovaném pojetí – to se v"nuje v'em typ*m text*, tedy nejen
t"m, které jsou tradi!n" ozna!ovány jako texty um"lecké (obecné informa-
ce o této koncepci a odkazy na dal'í literaturu nov"ji nap%. #echová, Chlou-
pek, Kr!mová a Miná%ová 2003 – práv" z tohoto zdroje jsou p%evzata teore-
tická v)chodiska). V rámci této koncepce máme k dispozici r*zné definice
stylu: ve v)uce obvykle vycházíme z té, která – zhruba %e!eno – definuje styl
jako princip organizace v)razov)ch prost%edk* v textu, kter) by m"l b)t
v souladu autorov)m zám"rem. A pro pracovní ú!ely si ve v)uce pr*b"(n"
zd*raz$ujeme, (e neustále z r*zn)ch úhl* hledáme odpov". na otázku, ja-
ké vlastn" – z hlediska stylistiky – r*zné typy text* jsou.

Kdy( se pak ve stylistick)ch seminá%ích mluven)m text*m v"nujeme,
v'ímáme si nap%íklad n"!eho, co m*(e na první pohled vypadat úpln" jed-
nozna!n", toti( opozice mluvenost – psanost. Je to opozice, se kterou se
v !eské stylistice pracuje u( pom"rn" dlouho: zajímá nás p%i ní nejen zp*-
sob prezentace text* – tedy to, zda je !teme, nebo posloucháme, ale hlav-
n" ty jejich vlastnosti, které jsou na zp*sobu prezentace nezávislé. Jako p%í-
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klad lze nabídnout nap%. úryvek z kní(ky Jaroslava Peregrina Filozofie a ja-
zyk: [...] nakolik nejsme ochotni p&ipustit, 'e jazyk je n%co „nadp&irozené-
ho“, natolik nám asi nezb!vá ne' souhlasit s tím, 'e ú"inky jazykové pro-
mluvy, jsou-li jaké, musejí b!t v poslední instanci popsatelné jako zm%ny
v konfiguraci n%jak!ch atom), a je-li tomu tak, pak to mohou b!t st%'í ji-
né atomy ne' ty, které tvo&í neurony mozk) lidí, na které p&íslu(ná pro-
mluva, prost&ednictvím smyslov!ch orgán), kauzáln% p)sobí (Peregrin
2003, s.75). I kdy( se k poslucha!*m tento úryvek dostane v mluvené po-
dob", jeho vlastnosti se nijak nezm"ní – nap%íklad syntaktická stavba stále
z*stává pom"rn" komplikovaná, co( je jeden z rys*, kter) by spí'e sv"d!il
pro psanost.

P%i zkoumání stylu v textu se ale m*(eme v"novat i jin)m opozicím
tohoto druhu (mluví se o tzv. funk!ních dichotomiích). Jednou z nich je
i opozice texty p%ipravené – texty nep%ipravené. Konkrétn" u mluven)ch tex-
t* je mo(né vyjít od jednoduchého styliza!ního cvi!ení; následuje úryvek
z jednoho autentického rozhovoru, kter) se t)ká tv*r!ích metod. 

ono to se u m% je to stra(n! !" já myslím 'e u v(ech !" je to velice pro pro-
mísen! #" nebo propleten! !" nedá se &íct 'e #" d&ív byl obsah #" potom
to n%jak!m zp)sobem formáln% struk #" zpracovávám !" n%kdy se do-
konce stane 'e i úplná náhoda #" nebo najednou 'e vidim ur"itej papír #"
najednou vidim natr'enej zp)sob n%kde papíru na fasád% #" a te* mn% na-
sko"í !" tisíce inspirací z takov! úpln% jakoby zdánliv% formálního mo-
mentu #" a propojí se to s tou obsahovou stránkou 'ejo !" tak se to #" to
se dá t%'ko &íct #" "ím jako za"ínám!

interview Marka Ebena s v)tvarnicí Adrienou &imotovou, po%ad #T Ne-
d"lní ráno, 23.2. 1997; " = pauza, ! = kadence, tj. klesnutí hlasem, # = po-
lokadence, tzn. pokra!ování v p%ibli(n" stejné v)'ce

Úkolem student* je p%epsat tento úsek textu do podoby, jakou by o!e-
kávali, kdyby text !etli nap%íklad v n"jakém !asopise. Sou!asn" mají za úkol
poznamenat si, jaké zm"ny museli ud"lat a pro!. Práv" u autentick)ch tex-
t* podobného typu se velice dob%e ukazují rozdíly mezi texty p%ipraven)mi
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a nep%ipraven)mi – nacházíme tady r*zná vy'inutí z vazby (anakoluty; nap%.
ono to se u m% je to stra(n!), neukon!ené v)pov"di (apoziopeze – n%kdy se
dokonce stane 'e i úplná náhoda), v ukázce se objevuje také zm"na v syn-
taktické závislosti v"tn)ch !len*, tzv. enallaga (najednou vidim natr'enej
zp)sob n%kde papíru na fasád% místo nap%. papír natr'en! ur"it!m zp)so-
bem) a dal'í. V této souvislosti by bylo mo(né p%ipomenout také jednu in-
scenaci Divadla Na Zábradlí, která práv" autentické texty tohoto druhu vy-
u(ívá – sám ji v'ak znám jen prost%ednictvím internetu. Mám na mysli
dramatizaci policejních odposlech* v p%ípad" korupce ve fotbale, kterou
pod názvem Ivánku, kamaráde, m)'e( mluvit? p%ipravili Petr #tvrtní!ek
a Ji%í Lábus (www.ivankukamarade.cz). Autentické soukromé texty tak jen
s minimálními úpravami mohou za!ít fungovat úpln" jinak, ne( jak byly za-
m)'leny – se zm"nou kontextu mohou za!ít plnit i estetickou funkci.

Jazykov"dn" orientovaná stylistika se skute!n" m*(e v"novat v'em ty-
p*m text*, co( lze dob%e ukázat i ve v)uce. Nap%íklad krátk) záznam po-
vzbuzování fanou'k* p%i libovolném fotbalovém nebo jiném utkání je mate-
riálem, jak) by bohemisté m"li b)t schopni z hlediska stylistiky n"jak)m
zp*sobem popsat. Nabízejí se zde r*zné otázky: má takov) text spí'e rysy
soukromosti, nebo ve%ejnosti? monologi!nosti, nebo dialogi!nosti? kontak-
tovosti, nebo nekontaktovosti? jaká je vlastn" jeho funkce? a jiné. I kdy( to-
to je jist" jeden z p%ípad*, kdy otázky jsou jednodu''í ne( odpov"di, lze se
o n" alespo$ pokusit, s v"domím, (e správn" formulovaná otázka obvykle
znamená velk) kus cesty k odpov"di.

R*zn" lze vyu(ít i texty, které jsou p%ipravené – tedy stylizované; n"-
které jejich rysy jsou toti( zám"rn" zd*razn"ny více, ne( by tomu asi bylo
ve skute!nosti. Nap%íklad krátk) úryvek jednoho z televizních ske!* Felixe
Holzmanna, kde je pom"rn" velká !ást v"nována hovoru o tom, (e si ne-
vzpomíná, co cht"l vlastn" %íct – pak se uká(e, s vydatnou pomocí druhého
ú!astníka rozhovoru, (e hledanou informací byla otázka „a co jinak?“. Pokud
v rámci stylistiky mluvíme o tzv. fatické funkci komunikát*, tedy o d*razu
na navázání nebo udr(ení kontaktu spí'e ne( o d*razu na p%edávání v"c-
n)ch informací, pak zmín"n) úryvek tuto funkci ilustruje velice názorn";
a lze s ním spojit i úkol, aby studenti reprodukovali v"cn) obsah toho, co
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práv" sly'eli (obvykle to p*sobí jisté potí(e, co( je zám"rné – lze tím názor-
n" dolo(it povahu fatické funkce jazyka).

P%i práci s mluven)mi texty si lze v'ímat i dal'ích prvk*. Op"t pou(ije-
me stylizovan) úryvek, v tomto p%ípad" z filmu Vesni"ko má st&edisková. 

A: Vás to baví, 'e pro vás furt chodí?
B: Va(e sestra napsala nejlep(í diktát z celé t&ídy!

Vesni"ko má st&edisková (1985), re(ie Ji%í Menzel; A: Kája (Stanislav
Aubrecht), B: u!itelka (Marie &ebestová?) – údaje k film*m viz B%ezina 1996 

Tady m*(eme za!ít otázkou, jestli sd"lení Va(e sestra napsala nejlep(í
diktát z celé t&ídy! je, nebo není odpov"dí na otázku Vás to baví, 'e pro vás
furt chodí?, tedy jestli p%ed sebou máme, nebo nemáme dialog. Formáln"
ano – první replika kon!í antikadencí, tedy stoupnutím hlasu, druhá kaden-
cí, tedy klesnutím hlasu, st%ídají se dva r*zní mluv!í. Pokud jde o v"cné ob-
sahy, tyto dv" v)pov"di na sebe nenavazují v*bec – nicmén" jistou návaz-
nost mezi nimi vysledovat lze. V rámci tzv. teorie %e!ov)ch akt*, tedy na
abstraktn"j'í rovin", v'ak tento úryvek jako dialog fungovat m*(e. Kdy( si
toti( za!neme v'ímat tzv. komunika!ních funkcí v)pov"dí, lze sd"lení Va(e
sestra napsala nejlep(í diktát z celé t&ídy! chápat jako nep%ímé odmítnutí
tématu nabízeného prvním mluv!ím, a pak tento krátk) úryvek opravdu ja-
ko dialog m*(e fungovat a pak má t%eba smysl i otázka, jestli lze text – prá-
v" z tohoto d*vodu – brát jako p%ipraven). Del'í úryvek by jist" byl pr*kaz-
n"j'í, toto je spí'e ilustrace.

Následuje je't" jeden stylizovan) úryvek – kdy( se v rámci v)klad* o ré-
torickém funk!ním stylu zmi$ujeme o tzv. konverza!ních maximách – tedy
o zásadách, které, zhruba %e!eno, p%ipomínají, (e v úsp"'né komunikaci mu-
sí b)t mj. adekvátní mno(ství informací, musejí b)t pravdivé, relevantní
a jednozna!né, pak si m*(eme ukázat, jak to vypadá, kdy( jsou tyto maxi-
my – úmysln", nebo neúmysln" – poru'eny. Nabízím úryvek z filmu A, 'ijí
duchové!, konkrétn" ze scény v hladomorn" – jedná se o setkání d"tí se stra-
'idlem. 
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———
A: Mn% je to jedno, klidn% si stra(! Ale já se m)'u taky leknout, m)'ou

mi zd&ev%n%t nohy a ponese( m% zpátky na zádech. [...]
———
A: N-nohy...
B: Co nohy?
A: ...d&ev%n!...
B: Kde?
A: ...moje...

A, 'ijí duchové! (1977), re(ie Old%ich Lipsk); ——— r*zné zvuky – stra-
'idlo, A: Vendelín Nademlejnsk) (Tomá' Hol)), B: Jan Adámek (David Vl!ek)

Zde je evidentn" poru'ena maxima kvantity – informací je málo (nohy
– d&ev%n! – kde – moje), práv" to v'ak m*(e potenciáln" vyvolat komick)
efekt.

V tomto p%ísp"vku bylo nabídnuto n"kolik mo(ností, jak lze mluvené
texty r*zného druhu vyu(ít p%i v)uce stylistiky na vysoké 'kole. Záv"rem
chci je't" %íct, (e – obecn" %e!eno – rozhodn" nejde o to, abychom se opá-
sali !ervenou tu(kou a vyrazili lovit chyby jakéhokoli druhu – spí'e se to dá
brát tak, (e jdeme poznávat sv"t. A jedna z mo(ností poznávání sv"ta je prá-
v" skrze texty, které jsme potkali, s tím, (e to, co nás v takov)chto konkrét-
ních p%ípadech bude zajímat p%edev'ím, je práv" styl. 
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Richard Lazar ESTETIKA
JAZYKOV%CH CHYB

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

ÚVODEM
Estetika jazykov)ch chyb je teorií ve v)voji. Je mo(né, (e se v nadcházejícím ob-
dobí zm"ní. Je mo(né, (e se posléze zhroutí jako d*m z karet. A je také mo(né,
(e se prosadí do té míry, (e nabyde ne!ekaného v)znamu. Mo(né je cokoli.

Jisté v'ak je, (e vypracování této teorie bude stát mnoho !asu a úsilí
a (e je naprosto vylou!eno, abych ji zformuloval na vlastní p"st tak, aby ob-
stála v kritice r*zn)ch v"deck)ch obor*, jich( se dot)ká. Budu tudí( vd"!n)
za jakoukoli pomoc1: ukázky krásn)ch chyb, poukazy na odbornou literatu-
ru, kritiku p%edkládané verze teorie, ideje (obsahové !i metodologické) pro
její dal'í rozvinutí... Hodlám se ve své diplomové práci zab)vat úkolem v)-
voje lingvistického základu, na kterém by tato teorie mohla stát.

Cht"l bych pod"kovat v'em, kte%í m" od té doby, kdy jsem své teze po-
prvé ve%ejn" p%ednesl na leto'ní konferenci #e", mluva, hlas podpo%ili, ze-
jména Alexanderu Komlosovi, kter) m" upozornil na to, (e v Americe se es-
tetika jazykov)ch chyb ji( uplat$uje v herectví (a!koli ne pod tímto názvem),
dále sv)m koleg*m z FF UK, jako nap%íklad Petru Hrubi'ovi, a jin)m za do-
pln"ní mé sbírky krásn)ch chyb, a samoz%ejm" Ev" Slavíkové za to, (e jsem
mohl na konferenci vystoupit, a!koli dosud nemám akademick) titul.

Nu(e, poj.me k v"ci.

PROBLEMATIKA
Centrální problematika estetiky jazykov)ch chyb má sociologick) charakter.
Mnoho se dnes mluví o globalizaci a v"t'inou se tím myslí, (e kapitál, firmy,
ale i lidé (a jejich kultura) jsou v pohybu, st"hují se za podmínkami, které
jim nejvíce vyhovují. Ov'em migranti v"t'inou do tohoto nového prost%edí
nezapadají. Vzniká pot%eba integrace.
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Tuto pot%ebu poci,ují nejen migranti, ale i lidé z jejich okolí. Av'ak !as-
to, ne-li ve v"t'in" p%ípad*, se to nepoda%í. Pro!?

Mnoho p%íslu'ník* domácího obyvatelstva, zejména politici, si pod „in-
tegrací“ p%edstavují, (e se migranti mají asimilovat do nového prost%edí, tzn.
de facto akceptovat kulturní nad%azenost domácího obyvatelstva (a p%ípad-
n" b)t za to je't" vd"!ní). Mnoho migrant* na druhé stran", nap%íklad mla-
diství migranti druhé generace a mu(ského pohlaví (jak ukazují nedaleké
události v pa%í(sk)ch p%edm"stích), si pod „integrací“ p%edstavují nárok na
sociální zrovnoprávn"ní, tzn. státem zaru!en) blahobyt bez dal'ích povin-
ností !i závazk*.

Tento rozpor nem*(eme ignorovat, do(ene nás. Migrant* stále p%ib)vá,
a, se nám to v Evrop" líbí nebo ne. Co tedy máme d"lat?

Nemám v zám"ru vytáhnout z rukávu jednoduché patentní %e'ení, ze-
jména ne takové, které by vy%e'ilo celou situaci. M" zajímá p%edev'ím ling-
vistická dimenze této otázky. Konstatuji, (e poskytnutí jazykov)ch kurz* sa-
mo o sob" nevede k úsp"'né integraci. Mo(ná, (e by pomohlo tyto kurzy
n"kolikanásobn" 2 prodlou(it. M*j návrh ale sm"%uje jinam.

Po dosa(ení ur!itého v"ku toti( !lov"k ztrácí schopnost nau!it se dal'í ja-
zyk dokonale3. A tak rozdíl mezi domácím obyvatelstvem a migranty i p%i sebe-
v"t'í snaze z*stane zachován. Tento rozdíl se promítá p%ímo do sociální oblasti.
Jazyková kompetence je jeden z hlavních faktor* sociální stratifikace a cizinec,
kter) tuto kompetenci nemá, se automaticky nachází v nev)hodné pozici.4

Moje teze zní: Pokud se poda*í ve spole!nosti vytvo*it v"domí toho, -e
jazyková chyba m,-e b+t krásná a hodnotná, pak z jazykové strany bude
cesta volná ke skute!né integraci.

V)raz „skute!ná integrace“ zde znamená dosa(ení stabilního stavu spo-
le!nosti, její( !lenové budou se svou lidskou hodnotou spokojeni. Co ale
znamená „krásná chyba“?
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KRÁSNÉ CHYBY
Ze strukturálního hlediska má jazyková chyba p%ekvapiv" mnoho spole!ného
s um"leck)m dílem. Vzniká poru'ením normy. Navíc vykazuje vlastnost, kte-
ré Muka%ovsk) %íká autonomní funkce: „nemí%í na zvlá'tní odli'nou existenci
[...] n)br( na celkov) kontext sociálních fenomén* [...] daného prost%edí“ 5.

D*vody, pro! se p%esto mluví v)hradn" o o'kliv)ch chybách, ru'iv)ch
chybách atd., a krásné chyby jsou opomíjeny, jsou následující:

• Jsme zvyklí p%isuzovat jazykov)m chybám zápornou estetickou hod-
notu, proto(e jsme zvyklí jim automaticky p%isuzovat záporné sociální hod-
nocení. To by se dalo zm"nit n"kter)mi kroky v oblasti kultury.

• Nejsme zvyklí a nemáme vyvinuté my'lenkové prost%edky na to, aby-
chom jazykové chyby hodnotili po estetické stránce (jinak ne( automaticky).
To by se dalo zm"nit n"kter)mi kroky v oblasti pedagogiky.

Ne( vysv"tlím n"které konkrétní kroky, zodpovím otázku, co znamená
krásná chyba: Ze stejn)ch d*vod*, z jak)ch m*(e b)t literární dílo6 krásné
(tzn. mít kladnou estetickou hodnotu), nap%. vtipem, expresivitou nebo
zvlá'tní strukturovaností, m*(e b)t krásná i jazyková chyba. P%edpokladem
toho, aby jazyková chyba mohla b)t krásná, je ov'em to, (e bude srozumi-
telná, tzn. (e bude jasné, v !em ta chyba spo!ívá. Samoz%ejm", (e tento
vztah není symetrick); ne ka(dá srozumitelná chyba je zárove$ krásná.

KONKRÉTNÍ KROKY
V oblasti pedagogiky se nachází základní mo(nosti uplatn"ní estetiky jazy-
kov)ch chyb, které tvo%í ucelen) komplex, a to hlavn" ve v)uce rodného a ci-
zího jazyka. U!itelé musí b)t schopni (a také ochotni) oce$ovat estetickou
kvalitu chyb sv)ch (ák* a chválit takové chyby, které jsou zvlá't" krásné.
Hlavním úkolem v)uky cizího jazyka nem*(e b)t odstranit ve'keré (ákovy
chyby (co( ani nejde), ale nau!it (áka se sv)mi chybami zacházet, tzn. p%i-
jmout ty, které nelze odstranit, a postupn" odstra$ovat ty, které mu brání
v úsp"'né komunikaci.

Z krásné chyby se !lov"k m*(e mnohé nau!it. I pohled z druhé strany,
toti( jaké krásné chyby d"lá p%íslu'ník jazykové komunity cílového jazyka,
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m*(e (ákovi objasnit strukturu onoho jazyka. A nakonec je to bezpochyby
psychologická v)hoda (alespo$ pro (áky), kdy( se nebudou styd"t za své ja-
zykové chyby ani se jich bát.

Absolvent !eské 'koly by m"l mít p%ehled o typologii jazykov)ch chyb
t"ch cizinc*, s nimi( se v #eské republice nej!ast"ji setkává, a m"l by b)t
schopen s nimi vést rozhovor (podle mo(nosti v !e'tin").

Aby estetika jazykov)ch chyb na'la své uplatn"ní také mimo u!ební plá-
ny, musí mít své místo i ve ve%ejném (ivot", tzn. v oblasti kultury. Mo(ná by
se s jejím zavád"ním m"lo za!ít práv" zde, proto(e tyto kroky jsou snadn"ji
proveditelné ne( velkoplo'né p%e'kolení pedagog*. Myslím nap%íklad ud"lení
ka(doro!ní ceny za nejkrásn%j(í chybu v "e(tin% nebo o po%ádání festivalu
(evropsk!ch) p&ísp%vk). Také si p%edstavuji, (e by si auto%i zajímav)ch chyb,
pokud mají dostate!nou odbornou kvalifikaci, mohli získat p%íze$ !eského
publika jako ú!astníci nebo moderáto%i zábavn)ch po%ad* a talk shows v te-
levizi, v rádiu a objevovat se na !esk)ch divadelních scénách7. Jak skv"lá
p%edstava, (e by !e'tí herci jezdili do celé Evropy p%edvád"t na jevi'ti origi-
nální !esk) p%ízvuk (p%i!em( by se nau!ili napodob$ovat cizí p%ízvuk)!

SCIENCE FICTION
Bohu(el je to je't" daleko, ne( budeme v #eské republice mít lingvistick) zá-
klad rozvinut) do takové míry, (e by na n"j bylo mo(né postavit teorii este-
tiky jazykov)ch chyb. Pro! nemáme u( dávno nap%íklad slovník !eského p%í-
zvuku ve sv"tov)ch jazycích !i slovník cizích p%ízvuk* v !e'tin"?

Máme toti( (krom" toho, (e máme málo prost%edk*) problémy s meto-
dologií: Nap%íklad nem*(eme nijak smyslupln" definovat stupnici pokro!i-
losti jazykové kompetence v daném cizím jazyce 8. Takté( musíme odli'it chy-
by univerzální od individuálních a brát v potaz faktory jako v"k !lov"ka p%i
za!átku studia jazyka, zp*sob akvizice, stupe$ kompetence v rodném jazy-
ce, dokonce pohlaví... Zkrátka: Máme hodn" problém*, z nich( je jedna !ást
ji( vy%e'ena. A druhá !ást není.
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Tak(e lingvistick) základ teorie estetiky jazykov)ch chyb musíme ozna-
!it jako science fiction. To ale neznamená, (e bychom m"li v'e zavrhnout.
Ba naopak. #lov"k by m"l v"d"t, k "emu vlastn" sv*j v)zkum provádí. Sci-
ence fiction se !asto ukázala b)t plodnou inspirací pro „seriózní“ v"du. Dou-
fám, (e tomu tak bude i v tomto p%ípad".

Dal'ím úkolem pak bude p%enos informací získan)ch v"deck)m v)zku-
mem do oblastí pedagogiky a kultury9. S prvními kroky bychom vlastn"
mohli u( za!ít.

UKÁZKY KRÁSN%CH CHYB
D*kaz* o tom, (e krásná chyba m*(e obohatit cel) jazykov) systém, je slavné
zakon!ení %e!i, kterou pronesl Giovanni Trapattoni, kdy( se kv*li spor*m s hrá-
!i vzdal postu trenéra fotbalového klubu Bayern München: „Ich habe fertig!“ 10

Do !e'tiny se to dá, by, nedokonale, p%elo(it jako: „Mám hotovo!“ Pou-
ze nedokonale, proto(e systém >!e'tina< p%ipou'tí „Mám hotovo!“ jako kraj-
ní (hovorovou) variantu své gramatiky, zatímco systém >n"m!ina< absolut-
n" nep%ipou'tí „Ich habe fertig!“. Opravdu absolutn"?

Rodilého mluv!ího n"m!iny by (p%ed Trapattoniho %e!í) v (ivot" nena-
padlo zvolit takovou konstrukci, proto(e ona odporuje distribuci pomoc-
n)ch sloves „haben“ a „sein“. Pro cizince tato distribuce tak jasná není,
a dochází k chybám. Zvlá'tnost Trapattoniho krásné chyby tkví v tom, (e je
absolutn" srozumitelná, a!koli odporuje gramatice. Ukazuje tím zcela jasn",
(e úzk) korzet gramatiky není pro komunikaci v ka(dém p%ípad" nezbytn).
Zda „Ich habe fertig!“ je nebo není n"mecká v"ta, zále(í na tom, jak definu-
jete systém >n"m!ina<.

V sou!asné dob" se konstrukce „Ich habe fertig!“ t"'í velké oblib" me-
zi rodil)mi mluv!ími n"m!iny, kte%í ji hojn" pou(ívají. -ekl bych, (e toto je
nejlep'í indikátor pro její p%ijetí do systému >n"m!ina<. S p%esnou klasifi-
kací nech, si lámou hlavu germanisté.
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9 Tak nap%íklad existuje mezi lingvisty, kte%í se zab)vají teorií akvizice jazyka, konsensus o tom, (e cizin-
ci nemají 'patnou gramatiku, ale jinou gramatiku. V pedagogické praxi toto poznání zatím bylo uplat-
n"no jen málo. I nápad d*sledného pou(ívání komparativní lingvistické (a kulturologické) anal)zy
v pedagogice není nov). Srov. Robert Lado: Linguistics across cultures: applied linguistics for langua-
ge teachers. Ann Arbor, 1966.

10 Celou %e! si lze p%e!íst v ortografické transkripci a také stáhnout ze sít" ve formátu mp3 pod webo-
vou adresou: http://www.trapattoni.de/datei/rede.htm 



Zd*raz$uji ale, (e Trapattoniho slavná v"ta je v)jime!n) p%ípad. V"t'i-
nou se jazykové systémy staví (a to vcelku oprávn"n") velmi konzervativn"
k sebekrásn"j'ím chybám. P%íkladem zde m*(e b)t reklama n"mecké linky
informací po telefonu, v ní( vystoupila Verona Feldbusch se sloganem: „Da
werden Sie geholfen!“ 11

Do !e'tiny se to dá, by, nedokonale, p%elo(it jako: „Tam budete pomo(eni!“
Tato v"ta je také dokonale srozumitelná (v n"mecké variant"), ale p%edstavuje v"t-
'í zákrok do gramatické struktury, a toti( zm"nu valence slovesa „helfen“. Tuto
konstrukci v N"mecku nikdo nepou(ívá, s v)jimkou citací v)'e zmín"né reklamy.

Mnoho krásn)ch chyb vzniká p%evodem struktury z jednoho jazyka do
druhého. Ka(dá z nich vzniká ze systému hypotéz o struktu%e cílového jazy-
ka. Tento systém je z velké !ásti determinován strukturou rodného jazyka.
Dal'í !ást ale je zcela individuální. Tomuto systému se v n"mecké literatu%e
%íká „Lernergrammatik“, co( v n"m!in" zní docela dob%e. Mn" se ale nelíbí
(ádná varianta mo(n)ch doslovních p%eklad* do !e'tiny, tak(e budu zde
pou(ívat sv*j vlastní termín: „osobní gramatika“ 12.

Osobní gramatika zahrnuje ve'keré jazykové operace (je to gramatika
v 'ir'ím smyslu), tak i lexikální slo(ky. Koncovka „-k(a)“ nap%íklad je v sou-
!asné !e'tin" velmi produktivní. To ví také Alexander Komlosi (Ameri!an).
Tak p%i'el na to, (e nejlep'í p%eklad slova „dip“ bude z%ejm" „namá!ka“; dip
toti( není úpln" toté( jak omá!ka. Z tohoto d*vodu se za!íná slovo „dip“ ob-
jevovat i v !e'tin"13. Mo(ná, (e se !asem (v p%ípad", (e po(ívání dip* se
v !eské kultu%e prosadí) skute!n" objeví také slovo „namá!ka“.

I opa!n)m sm"rem, tzn. v porozum"ní lexikálních jednotek, lze dojít ke
krásn)m chybám. Bratranec mého kolegy Petra Hrubi'e, jménem Daniel, vy-
rostl ve &v)carsku. Sice má kontakt s !esk)m p%íbuzenstvem, nicmén" není
stál)m !lenem !eské jazykové komunity. Kdy( poprvé sly'el slovo „p%ezdív-
ka“, domníval se, (e jde o v)znamové slo(ení „p%es + dívka“, co( si vylo(il ja-
ko „dívka, která na !lov"ka v 1. ro!níku dává pozor“.

Existují je't" mnohé dal'í ukázky krásn)ch chyb. Jsou v'ude kolem nás.
Pro tentokrát v'ak myslím, (e u( byl dosa(en dostate!n) po!et.
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11 Viz: http://de.wikipedia.org/wiki/Verona_Feldbusch
12 Otázka, zda v'ichni p%íslu'níci jedné, nap%. !eské, jazykové komunity vytvá%ejí v"ty na základ" stej-

n)ch vnit%ních pravidel, nebo zda ka(d) z nich má svou vlastní osobní gramatiku, je také zajímavá
otázka. Nepat%í ov'em do této stati.

13 Nap%. na webov)ch stránkách: http://www.azgastro.cz/recepty



ZÁV#R
Krásné chyby (stejn" jako n"která literární díla) nám p%ipomínají matérii ja-
zyka, jeho strukturu, jeho vlastnosti a jeho omezenost, kterou (více !i mé-
n") suverénn" p%ekra!ují. M"li bychom si producent* krásn)ch chyb vá(it.
Jsou to p%irození um"lci.

Abychom mohli vnímat krásu jazykov)ch chyb a abychom mohli jejich
producent*m dát najevo, (e si jich vá(íme, je nutno provést n"které kroky.
Svou p%edstavu o tom, jaké to jsou kroky, jsem vylo(il v)'e.

Zem", které jako první doká(ou provést skute!nou integraci cizinc*
a tím budou atraktivním migra!ním cílem, budou mít v dohledné dob" ob-
rovskou v)hodu nad zem"mi, které tuto integraci provést nedoká(ou. Dou-
fám, (e #eská republika bude pat%it do té první skupiny.

•  •  •
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Jas)a &lédrová N"KOLIK POZNÁMEK
K MLUV" VE 'KOLE

Ústav "eského jazyka a teorie komunikace
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Motto: „Cokoli p&edkládá(, krátce p&edlo', bude vd%"na práce. Proto'e co se
déle mluví, do v%tru se mluví. Dob&e p&ehlédna v%c, tob% poplyne sama &e".“
Jan Amos Komensk)

I kdy( se na'e poznámky vztahují k mluv" dne'ní 'koly, p%edkládáme díl!í
porovnání ideálu s realitou, na úvod p%ísp"vku jsme zvolili slova pronesená
v sedmnáctém století. Slova stará tém"% !ty%i sta let m*(eme pou(ít jako ré-
torické krédo nebo, mén" vzne'en", %e!nické zásady dne'ka. K jejich napl-
n"ní bychom m"li sm"%ovat v(dy, kdy( mluvíme s cílem nejen sd"lovat, ale
také sdílet. Kdo víc by m"l usilovat o napln"ní tohoto kréda ne( u!itel? P%e-
vá(ná !ást jeho v)chovného a vzd"lávacího p*sobení se d"je prost%ednic-
tvím %e!i, prost%ednictvím konkrétních promluv k (ák*m. Ú!inky v)chovné-
ho a vzd"lávacího p*sobení ov"%uje op"t p%evá(n" prost%ednictvím
konkrétních promluv (ák*. U!itel, kter) je odborníkem na dané téma, o v"-
ci hodn" ví, kter) je o obsahu svého projevu p%esv"d!en, m*(e mluvit stru!-
n" a jasn". +áci mu rozumí, a tak mohou my'lenky jeho promluvy sdílet.

1. TERMINOLOGICKÉ ZAMY&LENÍ
Tématem na'eho p%ísp"vku je mluva ve 'kole. Ne( v'ak p%edlo(íme v)cho-
diska, od nich( se na'e úvahy odvíjejí, a n"kolik p%íklad* autentické mluvy
ve 'kole, poci,ujeme pot%ebu vysv"tlit, pro! se na'e poznámky vztahují prá-
v" k pojmu mluva. V'em p%isp"vatel*m do sborníku bylo p%edlo(eno jed-
notné téma: %e! – mluva – hlas. Toto zadání nás vyprovokovalo k zamy'lení,
zda organizáto%i setkání a následného sborníku a sami p%isp"vatelé termi-
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nologicky rozli'ují mezi v)razy „mluva“ a „%e!“, anebo zda je pokládají za v)-
znamov" rovnocenné.

Podívejme se na témata p%ísp"vk* práv" z hlediska rozlo(ení t"chto
dvou v)raz*. Vybíráme jen ty, v nich( je explicitn" u(ito n"kterého z v)raz*
nebo jeho derivátu.

mluva: mluva ve 'kole, mluvené texty, kultura mluveného slova, mlu-
vení ve zpravodajství

*e!: reflexe %e!i, t"lovost %e!i, modulace souvislé %e!i, vokály v %e!i, hla-
sotvornost v %e!i

Na základ" souvislostí, v nich( se dané v)razy vyskytují, m*(eme zatím
hypoteticky konstatovat, (e „mluva“ je vázaná na konkrétní realizace v ur!i-
t)ch situacích, zatímco „%e!“ takto kontextov" omezena není, ale lze v ní
zkoumat r*zné aspekty.

Tuto hypotézu se pokusíme ov"%it, nejprve porovnáním v)kladu v)znamu
jednotliv)ch slov/v)raz*, tak jak je vysv"tluje Slovník spisovné !e'tiny pro 'ko-
lu a ve%ejnost, dále jen SS#, následn" porovnáním v"deck)ch definic t"chto
slov/v)raz* jako(to jazykov"dn)ch pojm*. Pro úplnost lingvistického pohledu
uvádíme je't" definici pojmu „jazyk“ a, opírajíce se o sou!asnou 'kolskou pra-
xi a zájem ve%ejnosti o oblast dorozumívání, definici pojmu „komunikace“. Tím
se dostáváme ke dv"ma rovinám, v nich( nacházíme slova/v)razy mluva, *e!,
jazyk. Je t%eba, abychom si uv"domovali, ve které rovin" se práv" pohybuje-
me. První p%edstavuje b"(né, neterminologické u(ití, s ním( se setkáváme
i v ní(e uvedeném slovníku. Ve druhé rovin" jde o závazné terminologické u(í-
vání, které je p%ekladem saussurovské triády pojm* parole, language, langue,
jejich( zavedení pat%ilo ke klí!ov)m pojm*m etablujícího se strukturalismu
(srov. #ermák*v úvod ke Kurzu obecné lingvistiky, 1996).

1.1 V+klad v SS(
V zásad" p%episujeme heslové stati tak, jak jsou uvedeny ve slovníku. Neu-

vádíme úpln) v)klad v'ech derivát*, pokud je nepova(ujeme za relevantní z hle-
diska na'eho tématu. Zp*sob písma jsme v n"kolika p%ípadech pozm"nili: pod-
trhujeme heslová slova a v'echny v)skyty sledovan)ch slov v heslov)ch statích
(pro p%ehledn"j'í usouvzta($ování v)znam*), kurzívou uvádíme frazémy, t%emi
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vyk%i!níky ozna!ujeme v)znam, v jeho( v)kladu se pou(ívají zb)vající dv" slo-
va/v)razy. Men'í velikostí písma uvádíme v)znam, kter) se na'emu tématu
vzdaluje. SS# jsme zvolili proto, (e krom" b"(né slovní zásoby zachycuje také
základní odborné názvy, které jsou obvykle sou!ástí slovní zásoby st%edo'kol-
sky vzd"laného u(ivatele. Odborné termíny v n"m ov'em nejsou zastoupeny
v takové mí%e a neobsahují tak podrobné v)klady v)znam*, jak to nabízejí slov-
níky specializované na odbornou terminologii jednotliv)ch obor*.

MLUVA 1. schopnost mluvit, %e!
2. jazyk, %e!: mate&ská m., m%stská m. !!!
3. zp*sob mluvení, %e!

mluv!í 1. kdo práv" mluví, p*vodce jazykového projevu
2. kdo mluví jménem jin)ch, zástupce, delegát

mluvit 1. vyjad%ovat my'lenky artikulovanou %e!í; dorozumívat se jazykem !!!
2. vést hovor, hovo%it, povídat, %íkat, vyjad%ovat se, rozmlouvat
3. mít projev
4. sv"d!it 2: o jeho práci mluví v!sledky
5. p%átelsky se st)kat, mít známost: u( spolu zase mluví
6. domlouvat, naléhat %e!í, p*sobit 3: mluvit provinilci do du(e

mluvítko, mluvka, mluvnice ( pravidla o stavb" jazyka), mluvn+
$E( 1. schopnost vyjad%ovat se a dorozumívat se jazykem, mluva !!!

2. zp*sob mluvení: plynulá…
3. nástroj my'lení a dorozumívání p%íslu'ník* ur!itého spole!en-

ství, jazyk
4. mluvení, hovor, rozhovor: dát se s n%k!m do &e"i
5. nespolehlivá ústn" 'í%ená zpráva: dostat se do lidsk!ch &e"í
6. projev, proslov
7. funk!ní jazyk (styl): hovorová %e!

*e!nick+
*e!nictví %e!nické um"ní; nauka o n"m, rétorika: úrove$ %e!i; – studium %e!i
*e!ník 1. kdo %e!ní p%i v)znamn)ch p%íle(itostech

2. kdo je schopn) %e!nit
*e!n+ hovorn), povídav), mnohomluvn), upovídan)
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JAZYK 1. …orgán chuti a %e!i: mít dar j-a, j. na pravém míst%, nabrou(en!
j., j.(ostr!) jako b&itva = b)t v)%e!n) n. hubat); mít jedovat!, (pi-
"at! j. = b)t u't"pa!n), pomlouva!n); (mluvil), co mu slina na j.
p&inesla = co ho práv" napadlo; rozvázat j. = rozpovídat se; rozvá-
zat n%komu j. = p%im"t k mluvení; svrbí ho j. = má chu, n"co %íci;
dr'et j. za zuby, na uzd% = ml!et, zachovávat tajemství; dát si po-
zor na j. = b)t opatrn) ve vyjad%ování; mám to na j. = tane mi to
na mysli, ale nemohu to vyjád&it; oblomit si j. = nau!it se lépe mlu-
vit; zlámat j. = t"(ko se mu to vyslovovalo; (lapat si na j. = 'patn"
vyslovovat; mít t%'k! j. = breptat; co na srdci, to na j. = up%ímnost;
bát se lidsk!ch j. = pomluv; zlí j.-ové = pomlouva!ní lidé
2. co se podobá jazyku, nap%. jazyk u boty
3. soustava vyjad%ovacích a sd"lovacích (znakov)ch) prost%edk*
vlastní ur!. spole!enství jako nástroj my'lení a dorozumívání; jeho
díl!í útvar, podoba, mluva 2, %e!: mluvit s n%k!m spole"n!m j., na-
jít spole"n! j. = b)t ve shod" !!!

jaz+!ek, jazykov"da v"da o jazyku a jazykové komunikaci, lingvistika
KOMUNIKACE

1. dopravní cesta
2. ve%. doprava, spojení 2, styk 1; jazyk je nástrojem k. = dorozu-
mívání, sd"lování

Mimo%ádné mno(ství frazém* vztahujících se k „jazyku“ podtrhuje v)-
znam t"lesnosti v lidském poznání, srov. p%ísp"vek I. Va$kové p%ednesen) na
konferenci (viz sborník). 

1.2 Jazyk a jazykov"da (F. #ermák, 2001)
V)klady pojm* jsme p%evzali ze Slovníku lingvistick)ch termín*, kter)

je sou!ástí uvedené práce. Je t%eba zd*raznit, (e se jedná o odbornou pub-
likaci, která je ur!ena p%edev'ím pokro!ilej'ím student*m lingvistiky. 

mluva = jazykov) projev, text, promluva jako(to realizace jazykového
systému a oblast jejich studia, viz té( parole = zp*sob mluvení a v)razivo
ur!ité skupiny lidí skupiny

*e! = obecná schopnost konkrétního jazyka umo($ující jeho fungování
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a u(ívání, langage; nevhodn" a d%íve u(ívaná místo mluvy
jazyk = základní systémov) a konven!ní prost%edek zvl. lidské komuni-

kace; toté( co jazykov) systém (autorka dopl$uje Saussur*v termín langue);
fyziologick) orgán v ústech slou(ící n"kolika sv)mi !ástmi k artikulaci

komunikace = p%enos, resp. vysílání a p%íjem informace mezi aspo$
dv"ma partnery (mluv!ím a poslucha!em, editorem a recipientem apod.) p%i
spln"ní ur!it)ch podmínek a zapojení dal'ích faktor*, a to jazykem (k. ver-
bální) n. jinak (k. neverbální); sd"lování, dorozumívání…

Z porovnání v)znam* jednotliv)ch v)raz* dosp"jeme k záv"ru, (e za-
tímco SS# spojuje „%e!“ a „mluvu“ (!áste!n" i „jazyk“) v n"kter)ch v)kladech
se stejn)m v)znamem (viz „mluva“ = 2. jazyk, %e!: mate&ská m., m%stská m.
nebo „%e!“ = schopnost vyjad%ovat se a dorozumívat se jazykem, mluva),
lingvistické pojetí v)znam jednotliv)ch v)raz* jednozna!n" rozli'uje.

Z hlediska na'í práce pova(ujeme za klí!ov) termín „mluva“, nebo, ve
'kolním prost%edí jde o konkrétní jazykové projevy a o zp*sob mluvení (ák*
a u!itel*. „-e!“ chápeme v souladu s #ermákovou definicí jako schopnost
jazyka, ale také jako schopnost, která je vlastní lidstvu, kterou je t%eba roz-
víjet a která se projevuje v konkrétních dovednostech, nap%. v mluvních do-
vednostech. Pokud máme na mysli kontext, v jakém k dorozumívání dochá-
zí, a charakteristiku ú!astník* dorozumívání, tedy psychosociální faktory,
pova(ujeme za vhodné pou(ívat termín „komunikace“. Tento termín se do-
stává i do oficiálních vzd"lávacích materiál* prost%ednictvím komunika!ní
v)chovy. Komunika!ní v)chova usiluje o rozvoj základních forem komuni-
ka!ních dovedností: mluvení, psaní, naslouchání a !tení.

Co tedy sledujeme na'í prací? Konkrétní komunika!ní dovednost: mlu-
vení (r*zné zp*soby mluvení závisející na funkcích promluv) neboli mluvu.
V p%ípadech, kdy se na'e akcenty p%esouvají sm"rem k hodnocení vzájem-
ného vztahu u!itel* a (ák* jako indikátoru sdílení názor*, postoj*, hodnot
aj., volíme termín „komunikace“, v p%ípadech, kdy nám p*jde o hodnocení
lingvistické, zejména lexikální charakteristiky konkrétních promluv, u(íváme
termín „mluva“. V)znamov) vztah obou slov lze charakterizovat: „komuni-
kace“ je nad%azena „mluv"“.
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1.3 Publikace o mluv"/komunikaci ve /kole
Podívejme se, jakou terminologii nacházíme v názvech prací, s nimi( se-

znamujeme studenty – budoucí u!itele !eského jazyka, kte%í se v rámci se-
miná%* programu u!itelství zab)vají mluvou/komunikací ve 'kole.

Komunikace:
Jazyková specifika 'kolské komunikace a v)uka mate%'tiny (J. Svobo-

dová, 2000)
Komunika!ní a slohová v)chova (M. #echová, 1998)
Pedagogická komunikácia v základnéj 'kole (P. Gavora, 1988 )
Komunikace a !e'tina (J. Ko%ensk), 1992)
Komunikace ve 'kole (J. Mare', J. K%ivohlav), 1995)
Kapitoly ze 'kolské komunikace (E. Höflerová, 1998)
Lingvistické 'túdie o komunikácii detí ( J. Kesselová, 2001)
Od jazyka ke komunikaci (K. &ebesta, 1999)
Re!ová komunikácia (O. &kvareninová, 1995)
Psychologie lidské komunikace (Z. Vybíral, 2000)
U!íme (se) komunikovat (J. Valenta, 2005)
Sociální a pedagogická komunikace (T, Svato' – V. Kotková,1998)
Um"ní komunikace ve 'kole (K. Beaufortová a kol., 2004)
Pr*vodce mezilidskou komunikací (I. Pla$ava,2005)

Mluva/mluvení
Mluven) projev ve 'kole i mimo 'kolu (R. Brabcová – V. Vitvar, 1986)
Jak mluví va'e dít"? (M. Kala – M. Bene'ová, 1976)
Písemn) a mluven) projev (ák* základní 'koly (M. Kala – M. Bene'ová, 1989)
U!te se mluvit (J. Cmíralová,1992)
Umíte dob%e mluvit? (T. Holasová, 1992)
Dialog u d"tí (T. Slama-Cazacu, 1966))
Interdisciplinární v)zkum %e!ové !innosti mláde(e (A. Jaklová, 1986)

$e!
Re! autority a lásky ( D. Slan!ová, 1999)
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&kolsk) dialog a jeho vliv na rozvoj %e!i d"tí (E. Höflerová, 2003)
Fonetická studie o d"tské %e!i (K. Ohnesorg, 1957)
-e! v raném d"tství (J. Pa!esová, 1979) 

Jazyk
Metodika jazykové v)chovy v p%ed'kolním v"ku (M. Kr!mová, L. Rich-

terová. 1987)

Samoz%ejm" ná' v)!et není úpln), opíráme se o práce, které v sou!as-
nosti pou(íváme p%i vysoko'kolské v)uce student* u!itelského programu
nej!ast"ji. I kdy( v n"kter)ch názvech nejsou zcela identické termíny, tak jak
je uvádíme v záhlaví, p%i je za%azení vycházíme ze znalosti tématu a obsahu
jednotliv)ch publikací. Pochybnosti patrn" m*(e vyvolávat za%azení práce
o dialogu u d"tí. Dialog je p%irozenou nejran"j'í formou d"tské mluvy. Spor-
n" také m*(e p*sobit za%azení publikace o %e!ové !innosti; jde v'ak o kon-
krétní realizaci jazykového systému, tedy mluvu.

Domníváme se, (e p%evaha publikací orientovan)ch na „komunikaci“
vypovídá o vzr*stající pot%eb" v"novat pozornost situa!nímu kontextu
a charakteristikám ú!astník*, tedy faktor*m, které v)razn" ovliv$ují porozu-
m"ní ve 'kolním prost%edí.

O n"co mén" zastoupené, p%esto v'ak po!tem v)znamné, jsou publika-
ce zkoumající „mluvu“. Tuto skute!nost vysv"tlujeme stoupajícím zájmem
o mluvení jako jednu z komunika!ních dovedností. Tato tendence se u nás
za!íná v)razn"ji projevovat od devadesát)ch let minulého století, kdy si di-
daktikové za!ali uv"domovat, (e práv" ve 'kolním prost%edí mohou (áci pod
odborn)m vedením rozvíjet a zdokonalovat mluvení, co( pak zúro!í v b"(-
n)ch situacích, ale i na ve%ejnosti. Do této doby ve 'kole dominoval zájem
o psaní.

„-e!“ je ji( zastoupena mén", nebo, jejímu studiu se v"nuje p%evá(n"
psycholingvistika !i kognitivní lingvistika a kognitivní psychologie. 

„Jazyk“ je p%edm"tem studia lingvistiky, studenti bohemistiky se s ním
seznamují v %ad" gramatick)ch a r*zn)ch speciálních seminá%*. Proto(e se
zab)váme mluvou a komunikací, publikace orientované na studium jazyka
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nejsou v pop%edí na'eho zájmu. Jsme si v'ak v"domi toho, (e jedním z p%ed-
poklad* úsp"'né komunikace, tedy i mluvení, je znalost jazykového systému.

2. DOPORU(ENÍ U(ITEL.M
U!itel v"t'inu svého pedagogické p*sobení uskute!$uje verbálním proje-
vem/mluvou. Aby projevem dosáhl stanoven)ch cíl* a vzbudil (ádoucí ú!inek,
m"l by v(dy mluvit v souladu s poznatky, které byly zformulovány v rámci te-
orie komunikace a sociální psychologie. Máme na mysli hlavn" ty poznatky,
které se vztahují k p%ístupu ke komunika!nímu procesu. U!itel by si m"l uv"-
domovat, (e úsp"'nost pedagogického procesu/komunikace/mluvy je z velké
!ásti ovlivn"na vzájemn)m vztahem mluv!ího/u!itele a poslucha!e/(áka. P%i
komunikaci jde o „asymetrii vztahu ke sd"lení u p*vodce sd"lení na jedné
stran" a p%íjemce na stran" druhé. Mluv!í !i p*vodce m*(e anticipovat celou
v)znamovou strukturu sd"lení v!etn" jeho smyslu pro p%íjemce a efektu na
p%íjemce p%ed jeho zakódováním, p%íjemce m*(e rekonstruovat celou v)zna-
movou strukturu sd"lení v!etn" smyslu sd"lení pro p*vodce a jeho zám"ru a(
v souvislosti s jeho dekódováním“(Janou'ek, 2005, s. 194).

U!itel by m"l stále usilovat o rozvíjení sv)ch anticipa!ních schopností,
m"l by se sna(it sv)m projevem co nejvíce (ák*m p%iblí(it, !ím( následn"
(ák*m usnadní porozum"ní projevu. Anticipaci lze op%ít o p%edchozí zku'e-
nosti s komunika!ními partnery/(áky. Do t"chto zku'eností lze zahrnout nap%.
znalost specifik kognitivních proces*, v!etn" u!ebních styl* jednotliv)ch (á-
k*, aktuální úrove$ komunika!ních dovedností aj. Jaké faktory a jak)m zp*-
sobem se podílejí na ú!incích sd"lení se m*(eme dov"d"t op"t ze sociáln"
psychologick)ch prací: „Smysl sd"lení p%edstavuje u ú!astník* komunikace
subjektivní reflexi vázanosti komunika!ního aktu jednak na psychick)ch fak-
torech – motivaci, kognici, emocích, jednak na faktorech sociálních – roli,
skupinové p%íslu'nosti aj.“ Janou'ek, dtto. 

U!itel, kter) u!í komunikovat/mluvit, by m"l permanentn" usilovat
o rozvíjení sv)ch komunika!ních schopností a mluvních dovedností, m"l by
se stále u!it komunikovat (viz název publikace J. Valenty: U!íme (se) komu-
nikovat). Jak u!itel se (áky komunikuje, tak se k nim i chová. Srov. jedno
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z témat uvedené publikace: Komunikace jako základní zp*sob modelového
chování u!itele k (ák*m (Valenta, 2005). A to platí i z pohledu u!itele: ko-
munikace je základní zp*sob modelového chování (ák* k u!itel*m.

U!itel v"t'inou mluví proto, aby vyvolal odezvu u (ák*. Odezva má nej-
!ast"ji podobu verbální reakce, tedy op"t mluvení. Z hlediska komplexního
pohledu na komunika!ní proces je podstatné, aby docházelo ke zp"tné vaz-
b", aby u!itel adekvátn" verbáln" reagoval na (áky. P%edpokladem této ade-
kvátní reakce je jednak poslouchání, ale daleko v)znamn"ji se na ní podílí
u!itelovo naslouchání. Dochází k n"mu v dostate!né mí%e? Dochází k n"mu
v*bec? Druhou otázku klademe na základ" mezikulturního v)zkumu, jeho(
záv"ry zve%ejnil P. Macek (1999): „!e'tí adolescenti nevnímají svoje u!itele
jako naslouchající partnery.“

Uvedená doporu!ení m*(eme stru!n" shrnout. Ne( za!neme hodnotit
mluvu (ák*, zhodno,me mluvu u!itel*. Mo(ná nám toto srovnání leccos na-
poví. K tomuto srovnávacímu ú!elu jsme provedli malou v)zkumnou sondu.
Po(ádali jsme studenty programu u!itelství na Filozofické fakult" UK, aby se
v rámci didaktického seminá%e pokusili co nejautenti!t"ji písemn" zazna-
menat promluvu u!itele i (áka, která vzbudila takovou jejich pozornost, a to
ve smyslu obdivu i odsouzení, (e se k ní opakovan" ve sv)ch vzpomínkách
vrací. 

3. JAKÁ JE MLUVA VE &KOLE NA ZÁKLAD# STUDENTSK%CH REFLEXÍ
(P%i p%episu jsme zachovali podobu shodnou se studentsk)mi záznamy. Uvo-
zovkami ozna!ujeme vulgarismy a expresivní v)razy a spojení, které mohou
u adresát* vyvolat negativní emoce.)

Kladná hodnocení mluvy u!itel,
– Tady na paní %editelce vidíte, (e se stejn" v'echny ty informace u!íte,

abyste je jednou zapomn"li… No, jí aspo$ ta !ísla z*stala.
– Co znamená fenomenologie: „Tak t%eba te. tro'ku mám hlad, tro'ku

je mi zima, tro'ku sem „nasranej“, tro'ku se mi chce !*rat.“ (doc. filosofie)

59



– Vy jste mi ubrala alespo$ dva roky (ivota! Za to vás za(aluji!
– Líbí se mi, jak jste v klidu pracovali.
– Kommen Sie blí(! (p%i vyvolávání)
Ve v'ech p%ípadech studenti pozitivn" hodnotili u!itel*v smysl pro hu-

mor.

Negativní hodnocení mluvy u!itel,
– No to snad nemyslí' vá(n"! „Srandu“ si ze m" d"lat nebude'!
– A jestli to p%í't" nebudete um"t, tak vám dám za p"t!
– Ty dostane' trojku na vysv"d!ení, proto(e ty mn", „sakra“, nerozumí'!
– Zakazuji %íkat: nevím!
– Sma( po sob" ten nesmysl!
– Lucie, prosím t", „pi'tí' tady jak krysa; b"( do sklepa, se(er tam náv-

nadu, chcípni“! 
(k dívce se sluchov)m posti(ením)
– Heleno, vy máte v sob" takovou spoustu negativismu!
– Vím, (e nic nevíte, i tak si tu písemku napí'eme.
– To je látka ze základní 'koly. A( se to dou!íte, pak vás budu vyu!ovat.
– Tak(e já si tady p%ipadám jak u „blb)ch na dvore!ku“.
– +: Zapomn"l jsem ve t%íd" ta'ku, mohu tam pro ni dojít?
U: Ne. A( zítra ráno.
Záporné emoce ve studentech vyvolaly v)hr*(ky, autoritativní styl ko-

munikace a netaktní, n"kdy i vulgární, poukazování na nedostatky (ák*.

Kladná hodnocení mluvy -ák,
– Jó! (ocen"ní adresované u!iteli)
– +: Tvoje starosti na moji hlavu! (polohlasn) komentá% v)kladu u!itele)
– U: Co d"lá'?
+: D"lám, (e d"lám.
U: Vidíte, ten to aspo$ p%izná. (kladn" jsou hodnoceny repliky (áka

i u!itele)
– Ve mn" se vám ty logaritmy a funkce tak melou, (e si z toho musím

odsko!it.
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– Ty „vole“, tohle sly'ím poprvé! (komentá% se vztahuje k v)roku u!ite-
le, je adresován spolu(ákovi)

– To je ale dobrá otázka! (ocen"ní adresované u!iteli)
Studenti na spolu(ácích stejn" jako na u!itelích kladn" hodnotili proje-

vy humoru, které !asto korespondovaly se sebev"domím mluv!ích a s po-
t%ebou upoutat na sebe pozornost.

Negativní hodnocení mluvy -ák,
– U( m" to „sére“.
– Pane u!iteli, vy jste „v*l“!
Negativn" studenti hodnotili vulgarismy v mluv" (ák*, zejména v t"ch

p%ípadech, kdy adresáty (by, nep%ím)mi) jsou u!itelé.
Studentské vzpomínky vypovídají mnohé; nazna!ují i odpov". na otáz-

ku, kterou jsme vyslovili v)'e, zda u!itelé sv)m (ák*m naslouchají. V)mluv-
né je u( samo zji't"ní, (e ve vzpomínkách student* p%evládly negativní po-
city spojené s mluvou u!itel*.

4. MLUVA &ESTNÁCTILET%CH PODLE PR.ZKUMU LIDOV%CH NOVIN
(srov. Hlinovská, 2005)
Sociologick) v)zkum Pátku Lidov)ch novin nabízí pohled do (ivota dne'ních
'estnáctilet)ch. Jedním ze sledovan)ch aspekt* je i svébytnost vyjad%ování
mlad)ch lidí. Z úvodního odstavce se dovídáme: „Touha po sebevyjád%ení
vede teenagery k tomu, (e s !e'tinou zacházejí mnohem kreativn"ji ne( star-
'í generace.“ Následn" autorka p%ísp"vku odkazuje na publikaci K. Máchy
z roku 1966, kter) rozhodn" svéráznost mluvy mláde(e nevysv"tloval krea-
tivitou. V p%íloze Lidov)ch novin je uveden citát z jeho publikace: „Mnoho
skute!n" hezk)ch dívek ztrácí okam(it" na své cen", jakmile otev%ou ústa
(co( se t)ká i hoch*), a nejde tu jen o slovník (tvo%en) podle módních tex-
t* tane!ní písn") !i o slangové v)razivo.“

Ve 21. století to ji( není tane!ní píse$, která by ovliv$ovala slovní zá-
sobu mláde(e, ale sféru vlivu v)znamn" poznamenala média, a to zejména
n"které nov"j'í (ánry. Mezi mlad)mi je dnes oblíbená nap%. tzv. reality show. Je-
jí protagonisté rozhodn" nep%edstavují (ádoucí spole!enské postoje a pozitivní
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hodnotovou orientaci, kdy( hojn" pou(ívají v)razy: fi"ák, bomba, pecka, hu-
"ák (sexuální touha), regína (promiskuitní dívka) aj.

Slovní zásoba mláde(e je bohatá na obrazná vyjád%ení, jednak do ní
pronikají metafory, které vznikají na základ" vn"j'í podobnosti: barbie
(vzhled), kofola (Rom), jednak metonymie, které odrá(ejí vnit%ní souvislosti:
m)ra (d"siv) sen). Souhlasíme s názorem P. Macka (1999), (e u(ívání slan-
gu a specifick)ch v)raz* je kritériem pro získání statusu a respektu ve sku-
pin".

Nesdílíme ov'em názor M. Pravdové z ÚJ#, která podle Lidov)ch novin
prohlásila: Spisovn) jazyk neposkytuje tolik vyjad%ovacích prost%edk* pro
emoce, proto se mladí lidé uchylují k slangu a vulgarism*m. Myslíme si, (e
na vin" není spisovn) jazyk, ale mluvní vzory, kter)m mláde( podléhá. U!i-
tel by m"l (ák*m zprost%edkovávat estetické hodnoty mate%ského jazyka,
které jsou ulo(eny v krásné literatu%e, a ka(d) u!itel, zejména u!itel mate%-
ského jazyka, by m"l s (áky mluvit tak, aby v n"m objevili vzor hodn) ná-
podoby. Vzorem v'ak st"(í m*(e b)t u!itel, kter) kárá !i ká(e, ani( by se sna-
(il porozum"t.

5. ZÁV#RE(NÁ POZNÁMKA
Aby se reálná mluva ve 'kole p%iblí(ila té ideální, doporu!ujeme v'em u!ite-
l*m, aby si vzali k srdci slova I. Pla$avy: „Druhé lidi i sv*j vztah k nim vní-
máme, pro(íváme, posuzujeme jakoby zvlá'tními br)lemi. Abychom si porozu-
m"li a mohli pospolit" (ít, je nezbytné o br)lích v"d"t; a m"ly by to b)t br)le,
které dovolují vid"t podobn" nebo o to alespo$ usilovat. A kdo vidí víc,
p%esn"ji a 'ir'ím zorn)m úhlem – ten má v"t'í 'anci druh)m porozum"t“
(Pla$ava, 2005, s. 28).

Pokud tato slova u!itele zasáhnou, snad nebudou shledávat d*vody
k hrozbám 'patnou známkou a k v)k%ik*m: Ty mi, „sakra“, nerozumí%!
Doufáme, (e tato situace následn" ovlivní (áky tak, (e jejich mluva p%estane
b)t ter!em negativní kritiky.

•  •  •
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Dana Novotná ÚROVE(
KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ 

MLADÉ GENERACE
ANEB „JAK HOVO#Í DVACETILETÍ?“

Katedra hudební v!chovy Pedagogické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyn% v Ústí nad Labem

Jist! mu' naslouchal p&íb%h)m, které vypráv%l mudrc, a uvid%l, 'e
jsou vykládány jednou v tom smyslu, jindy zas v jiném. A post%'oval si:
„K "emu je pak v takovém p&ípad% v)bec dobré vypravovat p&íb%hy?“
A vyprav%" mu odpov%d%l: „Ale v tom je práv% jejich cena! K "emu by ti
byl (álek, z n%ho' bys mohl pít pouze vodu, nikoliv v(ak mléko, talí&, z n%-
ho' bys mohl jíst pouze maso, nikoliv v(ak "o"ku? A co víc: (álek nebo ta-
lí& mají omezen! obsah. Co potom &íci o MLUV., která, zdá se, nám má po-
skytovat daleko (ir(í, bohat(í a rozmanit%j(í potravu?“

Na chvíli se odml"el a pak mírn% dodal: „Skute"ná otázka nezní: Jak!
je smysl tohoto p&íb%hu? Kolika zp)soby jej mohu chápat? Je mo'no jej
zredukovat jen na jeden v!znam? Otázka zní: M)'e onen jedinec, k n%mu'
se obracím, získat n%jak! u'itek z toho, co mu budu vypravovat?“
Súfijsk) mistr v p%evypráv"ní J .C. Carrièra,11. století

Uveden) p%íb"h nám ukazuje, jak mnohostranná je na'e mluva a co v'e
m*(eme prost%ednictvím slov sd"lit, pokud budeme coby poslucha!i dosta-
te!n" vnímaví a empati!tí. Do jaké míry si mo(nosti a p*sobení mluvního
projevu uv"domuje i na'e mladá generace, bych cht"la spí'e nazna!it ne(
hodnotit. Hodnocení ponechávám na ka(dém z vás.

Ve svém p%ísp"vku bych se cht"la pod"lit o zku'enost, kterou jsem u!inila
v rámci projektu Profesionální p%íprava absolvent* st%edních 'kol na p%ijímací
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%ízení na vysoké 'koly a budoucí zam"stnání. Projekt byl uskute!n"n na po-
!átku 'kolního roku 2005 (b"hem zá%í a %íjna). Celkem bylo do projektu za-
pojeno kolem 60 student*, kte%í nap%. neusp"li v p%ijetí na vysoké 'koly !i
nena'li uplatn"ní v pracovním procesu. Projekt byl organizován soukromou
v)chovn" vzd"lávací agenturou Praemia, organiza!n" a lektorsky zaji't"n ve
spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyn" v Ústí nad Labem a financován Ev-
ropskou unií jako sou!ást projektu PFARE.

Projekt obsahoval n"kolik modul* jako p%íprava (ivotopisu, personální
dovednosti, práce s po!íta!em, prezentace projektu atd. Já jsem se studen-
ty pracovala v modulu verbální a neverbální komunikace. Skupiny student*
byly rozd"leny po patnácti ú!astnících, tak(e byl zaru!en dostate!n) prostor
pro individuální mluvní projev a vlastní v)pov"di student*. Sou!ástí projek-
tu bylo po%ízení videozáznamu prezentace vlastní v)pov"di, na základ" n"-
ho( byla student*m poskytnuta zp"tná vazba, uv"dom"ní si klad* a nedo-
statk*, anal)za verbálních a neverbálních projev* ka(dého zú!astn"ného.

Na ka(dého studenta bylo napsáno individuální hodnocení jeho siln)ch
a slab)ch stránek, které se t)kaly komunikace. Byly p%edlo(eny mo(né ná-
vrhy na zlep'ení t"chto dovedností vedoucí k odstran"ní nedostatk* mluv-
ního projevu. Zárove$ psal ka(d) lektor hodnocení celé skupiny. Tolik asi
k celkové charakteristice projektu a nyní ji( podrobn"ji k obsahu a k jedno-
tliv)m fázím modulu verbální a neverbální komunikace.

Modul verbálních dovedností probíhal ve dvou na sebe navazujících
blocích. Jednotlivé bloky se t)kaly verbální komunikace (správné tvo%ení hla-
su, artikulace, práce s dechem, uv"dom"ní si fází v)pov"di, obsahové i for-
mální v)stavby mluvního projevu) a neverbální komunikace („%e!i t"la“ –
postavení, postoj* t"la, gestikulace, mimiky). 

V prvním bloku jsme se v"novali mluvnímu projevu po stránce hlasové.
Studenti se m"li p%edstavit p%ed skupinou, %íci n"co o sob", o svém dosa(e-
ném vzd"lání, studiu, sv)ch zájmech. Ji( v této fázi byli studenti taktn" upo-
zor$ováni na nej!ast"j'í chyby svého projevu, které se p%evá(n" t)kaly ne-
spisovnosti, monotónnosti a n"kter)ch artikula!ních nedostatk* mluvního
projevu. Zárove$ jsme hovo%ili o d*le(itosti práce s intonací a silou hlasu,
artikula!ní dokonalosti vedoucí k srozumitelnosti mluvy. Od teoretick)ch 
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poznatk*, které studenti obdr(eli v souboru pracovních materiál*, jsme p%e-
'li rovnou k praktick)m cvi!ením. Úvodní !ást byla zam"%ena práv" na tvo-
%ení hlasu – respiraci, fonaci, artikulaci – v'e doprovázeno praktick)mi
ukázkami (správného i chybného tvo%ení hlasu). Studenti si podrobn" v'í-
mali toho, jak by vlastn" mluva m"la vypadat, jaké jsou nej!ast"j'í chyby,
kter)ch se sami dopou't"jí. Ji( zde se ukázaly zásadní rozdíly mezi studen-
ty (intenzita mluvy byla do zna!né míry dána okolnostmi !i osobností a tem-
peramentem jedince). 

Obecn" lze %íci, (e nejv"t'í rozdíly v promluv" se t)kaly intenzity a síly
hlasu a srozumitelnosti promluvy, promy'lenosti toho, co chceme %íci. Um"-
ní vypointovat promluvu – %íci v krátkosti v'e podstatné, mluvit jasn", v"c-
n" a z%eteln", co( dnes v dob" obecné devalvace slov z*stává obvykle ma-
l)m zázrakem. Student*m se poda%ilo v n"kter)ch momentech voln"
improvizovat, a tak zachránit svou promluvu p%ed „trapn)m ml!ením“.

V promluvách v'ech se objevily nespisovné v)razy, které ov'em sami
mluv!í ji( mnohdy nevnímají jako nevhodné a nespisovné, nebo, se s nimi
setkávají v promluvách mediáln" znám)ch osobností i profesionál* – mo-
derátor*, reportér*, herc*. Práv" mluva je odrazem na'í tolerance k tomu,
co je't" vnímáme jako povolené, mo(né, !i dokonce správné. Tím ov'em ne-
úmysln" hranici únosnosti nespisovného projevu posouváme.

Studenti byli pr*b"(n" seznamováni s chybami, nej!ast"j'í nedostatky
jsem si jasn" vyzna!ili na tabuli. Na základ" podrobné anal)zy vlastních pro-
mluv a interpretace textu si studenti postupn" uv"domovali konkrétní mo(-
nosti verbálního sd"lení. Nejv"t'í problémy m"li studenti s vysti(ením pod-
statn)ch informací. Nedokázali si jasn" vymezit a nastylizovat mluvní projev
(úvod, hlavní !ást, ve které zazní podstatné informace, záv"r promluvy). Dal-
'ím nedostatkem byla nedostate!ná srozumitelnost mluvy. Ta byla zp*so-
bena jednak le(érní, nep%esnou, nedokonalou artikulací a mnohdy slabou in-
tenzitou hlasu a nev)raznou mluvou. Z toho následn" vypl)val fakt, (e
studenti nedokázali upoutat a udr(et pozornost poslucha!*.

Nedostatky v neverbální komunikaci byly nej!ast"ji zp*sobeny nervozi-
tou a trémou. T)kaly se zejména mimovoln)ch pohyb* rukou a nohou, chy-
b"jícího kontaktu o!ima s poslucha!i.
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Dovolím si zde stru!n" uvést nej!ast"j'í chyby a nedostatky mluvního
projevu student,:

• Vyu(ívání nespisovn)ch v)raz* v promluv" (hezkej, mladej, dobrej, 
tejden… krácení slov – vidim, sly'im…).

• Monotónní hlasov) projev.
• &patná artikulace – nap%. hlásek S, &, málokdy R, -, polykání konco-

vek, nev)razná artikulace – pohodlnost v hlase – spl)vání vokál* a, e, i, o,
u – p%íli' otev%ené vokály.

• Slabá intenzita hlasu vedoucí k nesrozumitelnosti promluvy.
• Zbyte!n" rychlá frekvence mluvy, tak(e je op"t promluva nesrozumi-

telná (obvykle zp*sobené nervozitou a trémou).
Musím v'ak upozornit na fakt, (e v p%ípad" po%izování videozáznamu

se u n"kter)ch student* objevily naopak v)borné v)kony. Projevila se zde
mo(nost p%ipravit si promluvu a p%edem si v'e promyslet. To se odrazilo
v mnohem lep'í koncentrovanosti a soust%ed"nosti na mluvu. Zárove$ se
poda%ilo u n"kter)ch student* odbourat trému, kterou pro(ívali p%ed na-
hráváním. Studenti ve zp"tné vazb" sami p%iznávali, (e jim praktick) dvou-
denní seminá% mnohé v"ci t)kající se hlasu, mluvy, verbálního i neverbální-
ho sd"lení osv"tlil a pootev%el dve%e do sv"ta pro mnohé zatím
neobjeveného. Musím ocenit také to, jak dokázali taktn" a empaticky analy-
zovat promluvy ostatních a vystihnout klady i zápory.

P%ínos projektu vypl)vající z velké !ásti ze zp"tné vazby student*:
• Jsou si sami lépe v"domi sv)ch klad* a zápor* t)kající se mluvy.
• Doká(í si uv"domit a analyzovat chyby druh)ch.
• Mají snahu vyvarovat se p%i ve%ejn)ch promluvách zejména:
1. Nespisovnosti mluvy.
2. Nevhodn)ch vyjád%ení ve formální promluv".
3. V)pl$kov)ch slov (jako, ka(dopádn", vlastn", eeeeee).
4. Monotónnosti mluvy.
5. Vhodné intenzity hlasu.
6. Frekvence hlasu.
7. Zbavit se nervozity a trémy, která se podepisuje na srozumitelnosti mluvy.
8. Nepromy'lenosti sd"lení (za!átek, hlavní sd"lení, konec promluvy).
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Studenti kladn" hodnotili p%ímé poznámky k jejich promluv". M"li cel-
kem logick) po(adavek v takov)chto setkáních pokra!ovat, co( v'ak neu-
mo($oval rozsah projektu. Sami uznávali, (e dva dny bylo naprosté mini-
mum v"nované této problematice, která se nás v'ech dot)ká nejen
v procesu pracovním, ale také v b"(ném ve%ejném a osobním (ivot". Byla by
zde nezbytná mnohem soustavn"j'í a intenzivn"j'í práce.

Pr*b"h seminá%e byl provázen nesmírn" p%íjemnou atmosférou, která
se vytvo%ila i díky málo po!etn)m skupinám. Díky tomu se studenti nezdrá-
hali %íci své dojmy a poznatky t)kající se promluvy sv)ch koleg*. V seminá-
%i se tak projevili i studenti, kte%í se v jin)ch kurzech nezapojili a také zde
m"li zpo!átku problémy se svou promluvou. Pozitivn" zafungovala motiva-
ce kolektivem, vzájemné post%ehy, které si studenti sd"lovali, pochvala
ostatních zp*sobili zvednutí sebev"domí jednotlivc*.

Musím podotknout, (e bylo p%íli' málo !asu na odkrytí v'ech chyb,
a tak 'lo spí'e o upozorn"ní na základní nedostatky, na které u( se musí
v dal'í práci na sob" ka(d) zam"%it individuáln". Studenti do'li k vlastnímu
sebepoznání i poznání skupiny. Zlep'ení konverza!ních schopností a komu-
nikativních dovedností ji( zále(í na práci ka(dého ze zú!astn"n)ch.

Cht"la bych zakon!it sv*j p%ísp"vek optimistick)m p%edpokladem a ví-
rou v to, (e v'ichni ze zú!astn"n)ch mlad)ch lidí m"li snahu na sob" dále
pracovat a zlep'it sv*j mluvní projev.

•  •  •
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Alena &pa!ková NEJ!AST"J'Í NE'VARY
V #E!NICK%CH VYSTOUPENÍCH

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Mo(nost promluvit na ve%ejnosti chápeme, dámy a pánové, jako p%íle(itost,
jak se s druh)mi lidmi spojit, vyjád%it sounále(itost a vzájemn" se obohatit.
Kdy( se to povede, jak jsme i dnes n"kolikrát za(ili, mluv!í i poslucha! po-
ci,ují vzru'ení a mluvení je oba baví.

Ov'em asi i Vás udivuje, kolik odborn" velice vzd"lan)ch lidí ve%ejn" vy-
stupovat neumí. Nedovedeme v(dy p%edat svoje my'lenky, jak bychom cht"-
li, nedoká(eme své poslucha!e opravdu p%esv"d!it. O n"jakém oboustran-
ném „bavení se“ nem*(e b)t %e!.

Moje poznámka se t)ká p%edev'ím mlad'ích mluv!ích. Vyrostli toti(
v usp"chaném sv"t", pod masov)m vlivem moderních komunika!ních tech-
nologií, a to jim omezuje p%ím) kontakt s dal'ími lidmi. Oprávn"n" pak ho-
vo%íme o r*stu verbální impotence. P%itom rozvinutá schopnost komuniko-
vat dnes pat%í k tzv. „klí!ov)m kompetencím“.

I proto se na mnoh)ch 'kolách organizují kursy moderní rétoriky. Ales-
po$ stru!n" Vám povím, s kter)mi zlozvyky a jak)m zp*sobem bojujeme na
Husitské teologické fakult" UK a Vy''í odborné 'kole herecké nej!ast"ji.

Rétorika, jak víme, je oborem interdisciplinárním a díky nespo!etn)m
variantám komunika!ních situací nikdy nem*(eme %íci, (e je n"které %e'ení
absolutn" 'patné nebo úpln" dobré. Proto v(dycky hledáme %e'ení za da-
n)ch okolností nejv)hodn"j'í.

Svou pozornost zpravidla v"nujeme jak prvk*m neverbální, tak verbál-
ní komunikace.

Uvedu nejprve nej!ast"j'í ne/vary v oblasti mimoslovní:
1. Umíst%ní &e"níka
Mluv!í !asto stojí za stolem nebo pultem, opírá se o n"j, a tím p*sobí

nejist"ji a mén" v)razn". Svobodn" p*sobí ten, kdo stojí na volném 
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prostoru a ze svého místa obsáhne pohledem celé auditorium (nebo aspo$
v"t'inu).

2. Postoj
Pod vlivem trémy student zaujímá obrann) postoj s p%ek%í(en)ma nohama

i pa(emi, s t"(i't"m t"la posunut)m dozadu, svalové nap"tí je poddimenzované,
hlava !asto mezi rameny. Sta!í p%enést váhu t"la na první t%etinu chodidel a v*-
bec si p%ipomenout pravidla aktivního dr(ení t"la. N"komu sta!í jen dostate!ná
vnit%ní v*le chtít sv)m poslucha!*m sv*j názor opravdu p%edat, spojit se s nimi.

3. Rekvizita
V"t'ina student* musí poctiv" natrénovat souhru se svou vizuální po-

m*ckou. Jinak hrozí, (e mluví a zárove$ hledí do plátna !i na tabuli, a tím
se ochuzují o zp"tnou vazbu se sv)mi poslucha!i. Pomáhá nám heslo „uka(,
oto! se, mluv“.

Sna(íme se také, aby frekventanti pou(ívali poznámky na kart" z tuhé-
ho papíru velikosti A6. V"t'í papír funguje jako vizuální bariéra, posiluje ofi-
cialitu sd"lení, karta men'ího rozm"ru p*sobí tit"rn". List m"kkého papíru
navíc vypadá neupraven" a sni(uje dojem fundovanosti mluv!ího.

4. Zrakov! kontakt
Není t"(ké upozornit studenta, aby st%ídal pohled aspo$ mezi t%i své

poslucha!e, pokud není zatím schopen panoramatick)m pohledem vnímat
v'echny zú!astn"né. Stejn" d*le(itá je i doba, po kterou spo!ine zrak mluv-
!ího na poslucha!i. Osv"d!ila se nám rada „musí' uvid"t, (e t" vnímá“. Pak
dojde ke skute!né zp"tné vazb", nikoli jen k „p%ejí(d"ní“ !i „blikání“ o!ima.

5. Gesta
Nesta!í sd"lit za!áte!níkovi, (e má pou(ívat otev%ená gesta. Je nutné

se studenty trénovat v"rohodn) pohyb pa(e z ramenního kloubu, kdy loket
se nedot)ká trupu a záp"stí pracuje voln". +ádné gesto nezakazujeme ani
nep%edepisujeme, vedeme studenty k tomu, aby m"li zpo!átku v „repertoá-
ru“ aspo$ dv" gesta, která budou odpovídat jejich vnit%nímu lad"ní a záro-
ve$ budou p%ijatelná i pro poslucha!e.

V oblasti verbální komunikace se z !asov)ch d*vod* nyní soust%edím
pouze na jazykovou správnost, srozumitelnost a v+sti-nost.
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1. Gramatická správnost
Zdaleka ne v'ichni na'i maturanti jsou schopni se vyjád%it správn" !es-

ky. Nap%.:
– nerespektují st%ední rod (ty rizika, která jsou s tím spojené)
– u(ívají nevhodn" p%ivlast$ovací zájmena (vlo'te va(e peníze do

fondu)
– neum"jí sklo$ovat (po"así je jedním z velk!ch nep&ítel))
– neovládají slovesné vazby (vyvarovat se k&iklav!m vzor)m)
– nerozpoznají germanismy (budu se pokusit)
– odb)vají !íslovky („t&i celé, p%t centimetru“ místo „t&i celé, p%t dese-

tin centimetru)
2. V!slovnost
a) Ortoepie
– stále je't" n"kte%í %e!níci (jen proto, (e mluví na ve%ejnosti) vyslovují

„J“ ve tvarech slovesa „b)t“, i kdy( je ve v"t" jiné sloveso slovesem plnov)-
znamov)m a tvar slovesa „b)t“ pouhou sponou (pracovali jsme)

– zbyte!n" sni(ujeme kulturu svého projevu neznalostí pravidel v)slov-
nosti frekventovan)ch p%ejat)ch slov (standardní nevyslovujeme standarTní,
ale standarDní jako !eské slovo hradní)

b) Artikulace
– trápí nás koncovky nezn"l)ch souhlásek (projekT), kdy si pomáháme

nejen u(itím bráni!ního impulsu, ale i p%edstavou v)slovnosti anglick)ch p%í-
dechov)ch souhlásek „P, T, K, F“

– aktivizujeme kruhov) sval ústní p%edev'ím p%i v)slovnosti zaokrou-
hleného „o“ a „u“ (ukazujeme si, (e jde jen o dota(ení svalové práce a vyu-
(ití rezonan!ního prostoru mezi rty a zuby, nikoliv o neu(ite!nou k%e! mi-
mick)ch sval*)

– provádíme cílené uvol$ování spodní !elisti ve sm"ru svislém (nejen
svalov)mi cvi!eními, ale i pohmatem a sluchem)

Pochopiteln" pojmenováváme i vnit%ní motivaci pro správnou v)slov-
nost: „Budu-li pregnantn" vyslovovat, snáz prodám obsah svého sd"lení.“
Nebo jinak: „Jestli(e budu poslucha!*m zaujat" vysv"tlovat svou p%edstavu,
artikula!ní orgány se dostate!n" zaktivizují a bude mi lépe rozum"t.“
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3. Stylistická p&esnost
– pocit oficiálnosti p%i ve%ejném projevu vede nezku'ené k nadm"rné-

mu u(ívání pasivních tvar* sloves (kdy' na petici nebude reagováno).
Funk!ní rada: „Mluvte k lidem jako k dvanáctilet)m.“

– studenti h%e'í na velkorysost !e'tiny stran slovosledu (Rakev bude
odvezena do Westminsteru, kde bude ulo'ena vedle jejího man'ela.)

– mluv!í si ne v(dy uv"domuje zdvojenost svého vyjád%ení (dárek zdar-
ma)

– studenti zaujati svou p%edstavou zapomenou na sv*j hlavní úkol
(„vést“ poslucha!e) a proná'ejí projev sestaven) z dlouh)ch kv"tnat)ch sou-
v"tí (Hlavní d)vod je ten, 'e zodpov%dní pracovníci nejednali s t%mi, kte&í
problém dob&e znali, a zapomn%li, kdo jim nejvíce pomohl, kdy'…) P%ipo-
mínáme: „Ka(dou my'lenku ukon!i klesnutím hlasu, z první !ásti souv"tí
m*(e' !asto vytvo%it otázku, p%istihne'-li se p%i opakovaném vyslovení ‚(e‘
nebo ‚kter)‘, my'lenku uzav%i.“

Uv"domuji si, dámy a pánové, (e jsem Vám své vybrané zku'enosti
p%edlo(ila velice stru!n". P%esto v"%ím, (e jsem Vás sv)mi praktick)mi po-
st%ehy inspirovala.

V knize B%etislava Vachka Moudrost starého Egypta se praví: „-e! je ob-
tí(n"j'í ne( jakákoli jiná práce.“ Dodám: Proto(e nikdy nekon!í.

Dámy a pánové, nejenom si p%ejme, ale vytrvale d"lejme maximum pro-
to, aby se nám v(dy da%ilo p%edávat svoje my'lenky stru!n", srozumiteln"
a se zápalem pro v"c, o ní( hovo%íme.

Pak m*(e opravdu v'echny zú!astn"né, v tom dobrém slova smyslu,
mluvení bavit.

•  •  •
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Petr Vybíral N"CO NA TOM
MLUVENÍ BUDE

Katedra "eského jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Jazykov! poradce Redakce zpravodajství $T

P%i sou!asn)ch úvahách o teorii spisovného jazyka se st%etávají dva pohledy.
První z nich bychom si mohli ozna!it jako tradi!ní, preskriptivní; ten druh) ja-
ko p%ístup deskriptivní. Zatímco tradicionalistick) p%ístup je zastáncem p%ede-
pisování spisovnosti p%edev'ím v oblasti hláskoslovné a tvaroslovné, deskripti-
visté doporu!ují jazyk pouze sledovat, popisovat a vysv"tlovat, neb spisovnost
se objektivizuje v úzu, nikoli diktátem. T"mto dv"ma proud*m odborn)m ko-
relují i dva pohledy zven!í. První vychází z toho, (e se úrove$ jazykového vy-
jad%ování zhor'uje. Ten druh) stojí na hypotéze, (e spisovné vyjad%ování je for-
mální, papírové, a proto neumo($uje pot%ebn) kontakt mluv!ího
s poslucha!em. Tato p%edná'ka si neklade za cíl polemizovat !i sympatizovat
a, u( s jedním nebo druh)m sm"rem. M"la a má jinou ambici: zamyslet se nad
sou!asn)m stavem mluvení v #esku, a to p%edev'ím nad vyjad%ováním mediál-
ním. Jako jazykov) redaktor Redakce zpravodajství dostávám ob!as dopisy ne-
bo mejly, ve kter)ch lidé poukazují na n"které mluvní nedostatky, a jako po-
slucha! up%ednost$ující rozhlasové stanice p%evá(n" s mluven)m slovem si
v'ímám i já, jak kdo mluví i jak se na té které stanici vyjad%ují její moderáto%i. 

Úrove$ sou!asného ve%ejného vyjad%ování je toti( v neustálém centru
pozornosti nejen profesionál*, ale i laik*. Ve%ejné mluvené projevy se zkrát-
ka staly základem pro posuzování sou!asného stavu mluveného jazyka. Kro-
m" morfologické roviny jazyka (doká'ou, ho), roviny hláskoslovné (líp, brej-
le) a roviny syntaktické (,ukl do p&ed sebou spícího poslance, láska je o tom,
'e…) je zájmu podrobena i zvuková stránka projevu „profesionálních“ mluv-
!ích. Je to pom"rn" logické: kultivovan) vyt%íben) projev je sou!ástí kultu-
ry ka(dé spole!nosti a posuzujeme-li práv" kulturu projevu, ned"láme nic ji-
ného, ne( (e si v'ímáme (ne)schopnosti mluv!ího zacházet s jazykov)mi
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prost%edky zám"rn", v"dom" a ú!eln". Tím se li'í ve%ejné i oficiální vyjad%o-
vání od vyjad%ování neve%ejného, kde s jazykov)mi prost%edky m*(eme na-
kládat voln"ji, víc intuitivn". 

Ze 'koly jsme v'ichni nejvíc povinováni jazyku spisovnému. Jemu a pak
samoz%ejm" pravopisu je v"nována nejv"t'í pé!e. Práv" ve 'kole pochopíme,
(e má-li b)t n"jak) jazyk ozna!en jako spisovn), musí v n"m fungovat n"ja-
ká pravidla. Mimo to jsme nuceni velmi rychle pochopit i pravidla pravopis-
ná, jejich( nedodr(ování je p%ísn" sankcionováno u( od prvních diktát*. Do-
chází tak paradoxn" k tomu, (e v zemi, kde základy moderní jazykové
kultury byly polo(eny u( ve t%icát)ch letech minulého století, lidé nev"dí, (e
vedle nezbytné ortofonie jako nauce o správném tvo%ení hlásek existuje i or-
toepie jako v"da o spisovné v)slovnosti. O jejích pravidlech ml!í u!ebnice
!e'tiny. A !asto ml!í i u!itelé !e'tiny, a to i p%esto, (e neml!í odborná lite-
ratura tematicky se zab)vající tímto problémem (nap%. M. #echová: 1998).
Takto tradi!n" koncipované vyu!ování rodného jazyka bizarn" vygraduje na
v"t'in" st%edních 'kol, na nich( je prote(ována literatura a v)uka v*bec se
p%evá(n" orientuje na projevy psané. Absolventi t"chto tradi!ních !esk)ch
'kol jsou pak zákonit" p%esv"d!eni o tom, (e spisovná v)slovnost je více mé-
n" v"rnou kopií psané podoby textu [prosba, sedm]. U p%ijímacích zkou'ek
na bohemistiku bu. v*bec nedoká(ou rozli'it mezi hláskou a písmenem ne-
bo mezi ortoepií a ortofonií, v hor'ím p%ípad" nemají v*bec ani pov"domí
o tom, (e existuje n"jaká fonetika. Na otázku Upozornil vás n%kdo na to, 'e
máte neuv%&iteln% otev&ené vokály? Víte, jak byste m%la trénovat jejich spi-
sovnou v!slovnost? dostanete originální, pohotovou a snad i vtipnou od-
pov". Zav&ela bych je. Podobn" zará(ející je i reakce studentky známého
pra(ského gymnázia, která na dotaz D%lali jste n%kdy v mluvnici n%jaká
mluvní cvi"ení zam%&ená na v!slovnost? odpoví No jo n%kdy v druháku
jsme d%lali takov! to /el p(tros s p(trosicí a s p(trosá"aty. V"t'ina z nich
ale pak doká(e charakterizovat anarchistické bu%i!e, rozebrat Nerudovu
tvorbu a zamyslet se nad osudem (eny-spisovatelky Bo(eny N"mcové. Na co
nará(ím?

Myslím, (e by bylo na!ase zbavit !e'tinu jejího klientského postavení
v*!i literatu%e a v*bec !e'tin" psané a zárove$ podávat pravdivé informace
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o sou!asn)ch tvá%ích mluveného jazyka. Pak se nám snad otev%e cesta
k efektivn"j'í i atraktivn"j'í v)uce !e'tiny nejen psané, ale i mluvené. Zatím
bohu(el stále platí, (e zvuková stránka mluven)ch projev* je obecn" pod-
ce$ována, na její v)uku není !as. V dob", kdy platí, (e roste presti( mluve-
ného slova i pot%eba vyjád%it se, je to na pová(enou.

Tato p%edná'ka má stojí na dvou v)chodiscích. Tím prvním je autorova
zku'enost s moderátorsk)mi texty, které bychom si mohli ozna!it jako ozvu-
"ené texty psané. Tím druh)m pak hypotéza, (e %e!ové chování mluv!ích by
m"lo b)t zám"rné a uv"domované, proto(e mediální obraz jazyka v"t'inou
velmi vypovídá o aktuálním stavu jazyka jako celku. Postupn" analyzujme
první i druhé v)chodisko. V p%ípad" moderátorsk)ch text*, umíst"n)ch na
!tecím za%ízení a vyti't"n)ch nikdy ne na bílém, ale barevném papíru, jde
o texty primárn" ve%ejné, a proto i spisovné. Spisovnost je v t"chto p%ípa-
dech nejen funk!ním p%íznakem komunikace, ale i p%edpokládaná a cht"ná
hodnota, kterou divák u t"chto typ* projev* o!ekává. Optimální ú!innosti
a snad i optimální spisovnosti t"chto typ* ozvu!en)ch text* se dosahuje
dnes nikoli pomocí um"leck)ch prost%edk* klasické rétoriky (Kr!mová:
1998: 109), ale !ast)m u(íváním spisovné !e'tiny v její hovorové podob",
a to p%edev'ím proto, (e !tecí za%ízení divák nevidí a moderátor se sna(í
sv)m vystupováním navodit p%irozen"j'í kontakt s divákem. Gramatická ro-
vina je uvoln"n"j'í sm"rem k mluvenému jazyku. Toto gramatické rozvoln"-
ní je bohu(el n"kdy doprovázeno i uvoln"nou v)slovností. Kritické dopisy
p%icházející do Redakce zpravodajství se dnes u( net)kají tolik roviny mor-
fologické a hláskoslovné (m)'ou, víc, tankisti, halí&) jako práv" zvukové, v)-
slovnostní. A práv" ony souvisejí s druh)m bodem uvád"n)ch v)chodisek,
proto(e spisovná v)slovnost je základním a nezbytn)m p%edpokladem oka-
m(itého porozum"ní p%edávan)ch informací. Prof. Palková ozna!ila tento ko-
munika!ní p%edpoklad jako právo diváka/poslucha!e rozum"t sd"lovanému
okam(it", ihned (z p%edná'ky prof. Z. Palkové 27. 11. 2002 v Jazykov"dném
sdru(ení). A to je mo(né jen tehdy, p%estanou-li profesionální mluv!í prefe-
rovat své mluvní (zlo)zvyky a dají p%ednost tomu, aby divák/poslucha! bez
problém* porozum"l. Je-li sebelep'í prezentování obsahu naru'enou jakou-
koli formální chybou, a zde máme na mysli p%edev'ím chyby v)slovností,
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které znemo($ují recipientovi sd"lované pochopit hned (nebo dokonce v*-
bec), je nutné po!ítat s tím, (e ka(dá taková komunikace, její( disharmoii za-
p%í!inil profesionální mluv!í, je hodnocena jako nenále(itá, nep%íjemná, ne(á-
doucí a necht"ná. (Prof. Palková hovo%í o tzv. iritujícím faktoru komunikace.)

Pro ilustraci uvedu n"kolik autenticky vysloven)ch v"t. Jde o v"ty z r*z-
n)ch rozhlasov)ch stanic. (Z praktick)ch d*vod* neu(íváme pro p%epis kla-
sické fonetické transkripce.)

Vedení ledovc) je ne(t%stí za klouskem. (Vedení lidovc) je na(t%stí za
Kalouskem.)

Najen dobrá nálada, nás "aká dnes i dobrá konvice. (Nejen dobrá ná-
lada, nás "eká dnes i dobrá kondice.)

Jarou( brzy zvít%zí nad celou aropou. (Jaro u' brzy zvít%zí nad celou
Evropou.)

V!s(l)adky test) olíbanosti politik) znají daníky u'ráno. (V!sledky tes-
t) oblíbenosti politik) mají deníky u' ráno.)

Dobr! ve"er, smradi. (Dobr! ve"er, jsme rádi…)
Dobr! dan, epidemije slentafki a kolhavki naní nová namoc.
D%kujeme, 'e ste zavola a u'ijte si to. (D%kujeme, 'e jste zavolal, a u'ij-

te si to. Rozlou!ení s volajícím vít"zn)m poslucha!em rozhlasové sout"(e.)
Veník z místa na(t%stí ujel. (Viník z místa ne(t%stí ujel.)
A tak &idi", kterému se na sto dvacátém osmém kilometru postavil//

do cesty jin! kamion// nesta"il zabrzdil. (Zborcení intona!ní linie: místo
cht"ného a zam)'leného … A tak &idi", kterému se na 128. kilometru po-
stavil do cesty jin! kamion, nesta"il zabrzdit. Z hlá'ení dopravní situace.)

Od dob Bohuslava Hály víme (nap%. Hála: 1960: 62n), (e samohlásky se
v !e'tin" nep%ekr)vají, (e mezi nimi je pás prázdna, jsou nenapjaté a typic-
ky neutrální. Navíc samohlásky jako tónové jednotky nesou informaci o sou-
hláskách. V)'e uvedené odposlechnuté v"ty jsou p%íklady nejen takového
nevhodného p%ekryvu, ale p%edev'ím toho, jak neortoepická vokalická v)-
slovnost p*sobí jako ru'iv) prvek znemo($ující/znesnad$ující poslucha!i
bez námahy text pochopit a porozum"t mu.

Stálá kritika – p%iznejme, (e sílící – se t)ká hezita!ních zvuk*, které se – %e-
!eno diváck)m dopisem – zapustily v hub" v'em t"m, kte%í se vyjád%it neum"jí.
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Jejich éééééé a nep%irozené protahování spojky ááááá je pochopitelné. Do-
ty!ní tím hrají o !as a myslejí si, (e divák hodnotí tuhle jejich zvukovou kuli-
su jako snahu mluv!ího zamyslet se. Místo toho ale divák záhy p%estane vní-
mat obsah odpov"di a za!ne po!ítat v)skyt t"chto hezitací v konkrétní
promluv". P%edávanou informaci tedy nesta!í my'lenkov" zpracovat.

Dal'í kritizovan)m okruhem je u(ívání slov, o nich( !asto sami mluv!í nev"-
dí, co znamenají, a nebo jich v kontextu dané v"ty u(ívají chybn"/nadbyte!n":

Pr)hledná a transparentní finan"ní operace
Hlavní protagonisté Krej"í&ova seychelského p&íb%hu
Spoluvrstevník – spolupodílet se
Stálí (tamgasti
Ceny potravin vzrostly sm%rem nahoru a za jídlo te* zaplatíme víc
Noviná&i se dostanou maximáln% na Most svatého $echa
Na(el tam podez&el! p&edm%t, o kterém zbla nev%d%l ani nic
Návdavkem p&idal je(t% sv)j dal(í hit

Nevadí katachreze, resp. p%estávají vadit spojení typu:
Jel jsem tam proto, abych si to na vlastní o"i ohmatal
Je to jízda po vlastních nohách
Jeho finan"ní situace se dá charakterizovat jako hluboká m%l"ina nebo
kde nic tu nic.

Nekone!ná je i autorská kreativita – neologizmy – ta nevadí, spí' n"kdy zará(í:
Bylo by t&eba n%které na(e toky rybitalizovat
Odkomunikujeme to po telefonu
Písmeno &et – jako &e&icha
Hnutí je p&íli( rozfrakcováno
Ná( servis mana'er vám auto "ekne a &ekne vám, jak dlouho tady bude ser-

visované. Po tu dobu vám m)'eme benefitov% rentovat ná( v)z na pronajmutí
V osma(edesát!m je komunisti vyemigrovali z Prahy

Záv"r
1. Je t%eba p%istupovat k mluvenému jazyku jako k v)znamné hodnot",

kterou je (ádoucí kultivovan" rozvíjet. Nezbytná je pravdivá a kontinuální in-
formovanost o stavu jazyka.
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2. Spisovnost zachovávat a vy(adovat ve sfé%e oficiální. V komunikaci
ve%ejné po!ítat s v"t'í propustností hovorov)ch tvar* 'irokého p%echodné-
ho pásma dosud nespisovn)ch jev*.

3. Na zvládnutí jazyka se dívat jako na v"domé úsilí. Od 'koly vysv"tlo-
vat d"tem, (e sou!ástí uchopení jazyka jsou ortoepie i ortofonie. Otázka vy-
jad%ování by se tedy m"la stát otázkou presti(ní. Cílem zvukové v)uky na
'kolách by m"la b)t (ádoucí kvalita vlastního vyjad%ování.

Od vydání moravské P%íru!ní mluvnice !e'tiny (1995) se v bohemistice
za!alo diskutovat o mo(nosti p%ejít od striktn" vymezeného pojmu spisov-
nost k 'ir'ímu a terminologicky obsáhlej'ímu pojmu standard. Ten by m"l
mít stup$ovit) charakter a po!ítal by s v"t'í propustností tvar* a jev* z 'i-
rokého p%echodového pásma dosud nespisovn)ch jev* (bysme, (t%+ata (t%-
kaly). Tedy t"ch, je( jsou u( dávno doma ve standardním vyjad%ování. Snad
by to i podpo%ilo my'lenku zakladatel* PLK. „Spisovn! jazyk by m%l b!t u'í-
ván v co nej(ir(ím po"tu komunika"ních situací.“ Místo toho se v'ak dnes
omezuje stále !ast"ji pouze na texty psané a oficiální. P%i pokusu vymezit
standardní formu sloven'tiny uvádí Horeck) (1979: 226), (e standardní for-
ma slovenského národního jazyka zachovává gramatickou stavbu shod-
nou se spisovnou formou… a nezachovávají se v ní zásady vzorové v!-
slovnosti… a nezachovává se pravidlo o asimilaci zn%losti. (P%eklad PV.)

Je tedy z%ejmé, (e standardní jazyk tenduje k v"t'í mluvnosti ne( jazyk
spisovn), je jeho ni('í formou co do hierarchie, nikoli v'ak co do hodnoty vy-
jad%ovací. I proto se autor domnívá, (e bychom m"li upustit od syntagmatu spi-
sovn! standard jazyka a hovo%it bu. o jazyku spisovném, nebo standardním,
nebo p%ipustit, (e i hovorov) jazyk má sv*j standard, resp. bezpo!et standar-
d*. Lze souhlasit s Horeckého názorem, (e k jazyku spisovnému pat%í spisovná
v)slovnosti, zatímco v jazyku standardním je b"(ná ni('í forma v)slovnosti. Au-
tor této p%edná'ky v'ak dodává: ne v'ak taková, která by znemo($ovala snad-
né pochopení. Nem"la by to tedy b)t v!slovnost náznaková, kterou preferuje
v"t'ina mluv!ích. Ta v sou!asné dob" a tzv. tumultus sermonis (p%ekotná, kvap-
ná mluva) vadí nejvíc. Sou!asné mluvní tempo n"kter)ch moderátor* zejména
soukrom)ch rozhlasov)ch stanic p%ed!ilo slabi!nou rychlost vyjad%ování v re-
klamách i moderátor* vypjat)ch p%ím)ch sportovních p%enos*. 
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Slova jsou pro !lov"ka natolik dominantní, (e jedinci s men'í v)%e!ností
m*(ou b)t v dne'ní spole!nosti hendikepováni. -e!/mluvení je nejú!eln"j'í lid-
ská dovednost a vynález, nástroj komunikace i my'lení. Sv"t vnímáme sv)m ja-
zykem a tak mu i rozumíme. Chceme-li projevit sv*j intelekt, nic tak ú!elného
jako %e! nemáme k dispozici. Zp*sob vyjad%ování by se proto m"l stát vizitkou,
otázkou osobní presti(e ka(dého z nás, %e!í charakterizuju sám sebe i vyjad%u-
ju postoj. Obecné pov"domí o presti(i mluveného slova, a, u( spisovného ne-
bo nespisovného, pom*(e posílit v)chova k mluvení a komunika!ním doved-
nostem. P%estane-li b)t zvuková stránka mluven)ch projev* podce$ována,
za!nou si lidé víc uv"domovat, (e to, jak mluví, vypovídá p%edev'ím o nich sa-
m)ch, o jejich schopnosti vyjád%it se. Nároky na kultivovan) projev mluv!ího
tak vzrostou, ale to je základní p%edpoklad toho, aby si mluv!í za!ali uv"do-
movat, (e ka(d) projev má mimo své pragmaticko-sémantické hodnoty i hod-
noty zvukové. Kultivovan), vyt%íben) projev znamená nezanedbávat ani obsah,
ani formu, resp. %e!eno líp: neup%ednost$ovat pouze obsah. Um"t mluvit zna-
mená um"t b)t pochopen. A o co jiného v komunikaci jde p%edev'ím?

•  •  •
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Anna Barová PO NECELÉM P&LROCE
Katedra zp%vu a operní re'ie Hudební fakulty JAMU v Brn%

Po necelém p*lroce jsme se op"t setkali u na'eho obsáhlého tématu, jeho(
jádrem jsou úvahy o lidském hlasu. Je to téma tak vydatné, (e je to, jak stá-
lo v pozvánce, „tázání trvalé, otev%ené pr*b"(nému zkoumání“.

Krom" toho, (e hlasové problémy plní ordinace foniatr* a logoped*, za-
m"stnávají i mysli herc*, zp"vák*, pedagog*, moderátor*, zkrátka v'ech,
kte%í pot%ebují hlas pro svoji profesi i prostou komunikaci.

Ve svém minulém p%ísp"vku jsem krátce pojednala o v'eobecné pro-
blematice hlasu tak, jak se jí zaobírám v teoretickém základu svého oboru
jako zp"va!ka a u!itelka zp"vu, a dnes tedy budu pokra!ovat u( v linii sm"-
rem k um"leckému hlasovému projevu. Tak, jak i program na'eho seminá%e
m"l poprvé po%adí Hlas, &e", mluva, dnes je jeho náplní #e", mluva, hlas. 

A, ho ale dáme na první místo nebo na nejd*le(it"j'í poslední, v(dyc-
ky je to základ, p%edpoklad úsp"'ného rozvinutí v %e!, mluvu. Ta m*(e b)t
dále kultivována jako talentovaná herecká !i zp"vácká p%irozenost.

Za nejd*le(it"j'í poznatek a v)chodisko pova(uji to, (e hlas je p%iroze-
n)m, vrozen)m projevem !lov"ka, jednou z jeho základních (ivotních funk-
cí. Tu umo($uje bezprost%ední fona!ní zdroj, koordinovan) centrální nervo-
vou soustavou.

P%iznám se, (e jsem minule byla siln" iritována tou kratinkou p%edlo(kou
„k“ u v)chovy k hlasu. Nebylo mi jasné, jak mohu vychovávat k vrozené funk-
ci? Na't"stí jsem si dom* p%ivezla práv" vycházející v)bornou „dvouknihu“ Vál-
ková: Hlas individuality a Vysko!ilová: Psychosomatické pojetí hlasové v!cho-
vy. S velkou radostí jsem zjistila, (e jde o nalezení fyziologického pravého zn"ní
vlastního, tzn. mluvního hlasu. +e ten je pak nejlep'ím v)chodiskem a pomoc-
níkem v orientaci p%i studiu zp"vu, znám ze své dlouholeté zp"vácké praxe. 

Toto pojítko mezi ob"ma na'imi fakultami – divadelní a hudební – zá-
rove$ vymezuje rozdíl mezi hereckou a zp"váckou profesí. Zatímco pro herce
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je cílem zn"l), únav" nepodléhající a v)razov)ch modulací schopn) hlas, je
pro zp"váka d*le(itá sice také zn"lost a zdraví hlasu, ale hudba mu p%iná'í
navíc po(adavek tónového rozsahu a p%esné interpretace notového zázna-
mu. Co( m*(e, na druhou stranu, b)t úlevnou p%edností p%ed nutn)m her-
cov)m vlastním hledáním spádu %e!i – gradace nebo zti'ení co do dynami-
ky i tempa – pro posti(ení sd"lnosti proudu my'lenek. Jedna v"c je mi
nápadná: p%i v'í psychosomatické koordinaci k hlasu mi p%ipadá, (e psychi-
ce je v"nován v"t'í prostor ne( t"lesnému pov"domí. Ve zp"váckém (argo-
nu je sice také roz'í%en názor, (e za t%i !tvrt" úsp"chu nebo neúsp"chu p"-
veckého v)konu m*(ou „nervy“, nebo kdy( má !lov"k nervy, je po v'ech
stránkách vedle atd. Ale je také dolo(eno, (e tyto „nervy“, tj. vnit%ní zmatek
a zcela b"(n) neklid p%ed v)konem (tréma), mohou b)t zmírn"ny „vecvi!e-
n)mi t"lesn)mi hmaty“ vedoucími ke klidu hrdla a vnit%nímu p%ehledu.

V jednom populárním !asopise jsem nedávno !etla o potí(ích pohybo-
vého ústrojí, bolestech zad a radách pro jejich zmírn"ní. #lánek m"l po úvo-
du podtitulek Trochu anatomie neu(kodí. P%ihlásila bych se k tomu i v na-
'ich pedagogick)ch snahách. Ka(d) poslucha! na'ich fakult AMU má
prokazateln" talent. A hodn" z nich mluví o sv)ch pocitech p%i studiu toho
základního, tj. kultivace hlasu a s ní spojen)mi problémy spí'e jako o „ne-
tu'eném prostoru vlastní bytosti“ (Malaníková: Reflexe hlasové v!chovy,
Válková, Vysko!ilová: Hlas individuality) ne( jako o snaze o uv"dom"ní
on"ch bezpe!n" fungujících t"lesn)ch hmat* v prostoru vlastní bytosti. Pro
herce, jako pro zp"váka, jsou toti( jedin)mi dovolen)mi pákami hlasové ma-
nipulace p%i um"leckém 

v)konu (jako pro b"(nou komunikaci netalentovaného !lov"ka) dech
a artikulace. Do „po!íta!ov" geniálního“ fona!ního programu talentovaného
jedince bychom vstupovat nem"li. U!itel by m"l nabídnout své ucho a od-
borné vzd"lání. Nutn" k n"mu pat%í základní poznatky funk!ní anatomie.
Znalosti normální dechové funkce jsou je't" jak(tak( populární, ale základ-
ní v"domosti o hrtanu a jeho záv"sném systému se projevují spí'e negativ-
n" v jejich absenci. Hrtanov) záv"s b)vá práv" onou oblastí, které (ák !asto
v"nuje ve srovnání s bláhov)mi a zdraví 'kodliv)mi pokusy o mechanické
posazení hlasu mizivou pozornost. Tuhost, nep%íjemn) pocit zablokování
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zn"losti a rozsahu mívá !asto p*vod v nev"domosti o tomto d*le(itém !lán-
ku fonace. Spojovací !lánek mezi hrtanem a hlavou a hrtanem a hrudníkem,
kter) tento záv"s p%edstavuje, toti( zaji',uje pro fyziologickou fonaci nutnou
pasivitu hrtanu nebo lépe jeho autonomii, tj. pohybovou volnost tím, (e ho
chrání jak ze strany dechov)ch nap"tí, tak shora ze strany nap"tí artikula!-
ních, a to p%i sebenapjat"j'ím emocionálním dechu a sebev)razn"j'í artiku-
laci.

Tohoto, na první poslech náro!ného sd"lení, se odva(uji a( po té, co
jsem si v Hlase individuality p%e!etla, (e praxe dokázala, (e nejú!inn"j'ím
v)chovn)m prost%edkem kultivace mluvy je aplikace prvk* p"vecké v)chovy.
A kone!n" i ve staré dobré p%íru!ce Hála-Sovák Hlas, &e", sluch je mo(no si
p%e!íst, (e „zp"v je p%enesení mluvy do jiné roviny“.

U v'ech hlasov)ch nedostatk* a vad by se m"l respektovat p%í!inn) %e-
t"zec od v'eobecného nap"tí (lad"ní), nap%ímení ducha i t"la, dechu jako
„transmisního místa“, du'evních a t"lesn)ch stav* p%es pasivitu hrtanu a re-
gistrální hru k hlasovému projevu. Ve dvou posledn" jmenovan)ch je jádro
v'í hlasov"-pedagogické moudrosti. Od nich také nastupuje mo(nost dal'í-
ho ztvárn"ní v um"leckém projevu. Jeho prost%ednictvím pak dostáváme
jasn"j'í vhled i do hlub'ích psychick)ch vrstev: do pro(itkovosti, kultivova-
nosti i formující v*le.

•  •  •
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Stanislav Komárek SD"LN% A SOCIÁLNÍ
V%ZNAM NEMOCI

Katedra filosofie a d%jin p&írodních v%d
P&írodov%decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

A( na v)jimky je pochopiteln" cílem v"t'iny lidí ve v'ech spole!nostech
zdraví, nikoli nemoc, podobn" jako je spí'e zvykem se utrpení a nep%íjem-
nostem jiného druhu vyh)bat ne(li si je zám"rn" p%ivozovat. (Zám"rn" si li-
dé p%ivozují nepom"rn" víc utrpení, ne( se má obecn" za to a jaksi skryt"
po n"m prahnou – ur!itá míra „masochismu“ je z%ejm" roz'í%ená mnohem
více a ty p%ípady, které se dostávají do medicínsk)ch p%íru!ek, tvo%í jen vr-
chol ledovce – také musí b)t ona autodestruktivní !innost dobrovolná a n"-
jak navázaná na dal'í osobní cíle, nikoli vnucená – pokud nás mu!í n"kdo
jin), a to ne je't" z n"jak)ch ideologick)ch d*vod*, ale pro vlastní pobave-
ní, je to k nesnesení zcela ur!it". Biblick) po(adavek milovat bli(ního jako
sebe sama je vlastn" tautologick) – v"t'ina lidí by si dokonce v*bec nedo-
volila s bli(ními sm)kat tak, jak to !iní sob" sam)m). Cílem spole!enské ma-
jority v'ak bylo zcela nepochybn" zdraví, jeho( jméno v %ad" indoevrop-
sk)ch jazyk* n"jak souvisí se spásou a také s integritou, celistvostí,
kompletností, nepo'kozeností, a to nejen jedinc*, ale i skupin (i v !e'tin" se
u(ívá frází typu „jedna ta pojistka je je't" zdravá“) – spása je ostatn" cosi ja-
ko v"domá sebeidentita, plnost vlastních mo(ností. V %ad" spole!ností, ze-
jména n"jak ovlivn"n)ch %ímskou tradicí, mohl b)t králem, kn"zem !i jinou
sakráln"-!inovnickou osobou jen !lov"k zdrav), jemu( nic na t"le ani du'i
nechybí (tradi!ní fráze „co mu chybí?“, je-li %e! o nemocném, hezky vyjad-
%uje povahu choroby jako deficience, by, n"kdy n"co, nap%. tumor, spí'e p%e-
b)vá – „chyba“, tj. chyb"ní n"!eho podstatného, je to ov'em stejné). N"kdy
naopak bylo po'kození !i sebepo'kození cestou ke spole!enskému vzestu-
pu: kn"(í bohyn" Kybelé se sami kastrovali, eunu'i hráli klí!ovou roli a za-
stávali v)znamná postavení ve staré #ín" i ve starém Orient", v!etn" 
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Byzance, chirurgické „úpravy“ d"tí rodi!i !i jin)mi osobami za zi'tn)mi ú!e-
ly byly rovn"( dosti !asté – ve starém Mexiku jim to umo($oval fungovat
v Montezumov" „zoologické zahrad"“ lidsk)ch kuriozit se zabezpe!ením
i ur!it)m spole!ensk)m vlivem, za ú!ely efektivn"j'í (ebroty !i vystupování
ve varietních produkcích byly d"ti v Evrop" mrza!eny hluboko do novov"ku
(je't" V. Hugo zpracovává toto téma v románu Mu', kter! se sm%je), v Indii
to autor vid"l v p%ítomné dob" sám. V nov"j'í Evrop" se sebemrza!ení vy-
skytuje spí'e jen v extrémních podmínkách (v"zení, záchrana p%ed frontou),
mírn"j'í formy „p%i(ivování“ r*zn)ch chorob za ú!ely získání rent jsou ale
b"(né (n"kdy se dá p%íznak „p"stovat“ jako kv"tina, pokud se na n"j, dosud
nepatrn), n"kdo upne a zd*razní ho, a, u( z jakékoli p%í!iny a na jakékoli ro-
vin" uv"dom"ní). V"t'ina kultur zám"rné mrza!ení jin)ch zapovídá a trestá
(podle islámského práva nap%. eunu'i nesm"li b)t získáváni z %ad muslim*,
i pokusy na lidech, provád"né za nacistické a v men'í mí%e i komunistické
éry, se setkaly s prudk)m odsudkem – mén" známo je, (e t%eba alexandrij-
ská léka%ská 'kola provád"la na otrocích i vivisekce ). V %ímské tradici byly
zásahy do t"lesné integrity, a to i vlastní, zapov"zeny podle maximy „mem-
brorum suorum nemo dominus videtur“. -ímsk) pater familiaris mohl sice
neposlu'ného syna beztrestn" zabít, ale vlastní ledvinu k transplantaci by
b)val prodat nemohl (-ímané se sna(ili podobné intervence zakazovat
i v provinciích, nap%. ob%ízku v Egypt", co( vyvolávalo kontroverze). -ímská
tradice naopak neodsuzovala sebevra(dy (podobn" jako japonská v nich vi-
d"la legitimní cestu, jak se vyhnout potupení), jak bude uvedeno dále (prá-
v" sebevra(edné pokusy lze chápat jako v)razn) a úsp"'n), by, extrémní ko-
munika!ní prost%edek).

Thorwald Dethlefsen a Rüdiger Dahlke (1983) se ve své neoby!ejn" za-
jímavé knize Krankheit als Weg (!esky Nemoc jako cesta, 1993) zab)vají
sd"ln)m v)znamem nemoci, kter) pak Dahlke ve sv)ch dal'ích knihách dá-
le rozvádí. První jmenovaná kniha si, stejn" jako Dethlefsenova p%edchozí
Schicksal als Chance (1978), !esky Osud jako (ance, 1992, zaslou(í mimo-
%ádné pozornosti, zejména sv)m jasn)m, p%ehledn)m a my'lenkov" „provo-
kativním“ v)kladem o polaritách, a nezb)vá ne(li na ni !tená%e odkázat, ne-
bo, v)tah z tak kondenzovaného textu by byl nutn" hrub)m zkreslením. By,
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nemusíme p%ijímat v'echny konsekvence, které autor ze sv)ch v)chodisek
odvozuje a m*(eme knihy pokládat práv" v rámci nauky o polaritách za for-
mulaci a vyslovení oné druhé polární pravdy, kterou novov"ká v"da nevní-
má, má pro na'e souvislosti nezastupiteln) v)znam pojednáním o sd"lné
funkci nemocí, a, u( pro nositele samé, nebo pro jeho okolí. Jak známo, tvo-
%í v"domé procesy v celé psychice, kterou lze v 'irokém slova smyslu chápat
jako p%ímo p%echázející ve „fyziologii“, jen mal) zlomek, jakousi t%e'e$ na ve-
likém dortu !i vy!nívající !ást obrovské ledové hory, její( bázi v kalné vod"
nedohlédáme. Zatímco t%eba slovní formulace ovládáme sv)m v"domím
a jeho p%edstavami o tom, co by se %íci „m"lo“, pom"rn" dob%e (by, r*zná
„freudovská p%e%eknutí“ dob%e ukazují, (e ono to s tou kontrolou nebude tak
stoprocentní), ostatní, nonverbální v)razové prost%edky u( ovládáme h*%e –
vzpome$me na neup%ímné a nep%esv"d!ivé „sociální“ úsm"vy. Funkce, kte-
ré b"(n" chápeme jako „fyziologické“, u( neovládáme v*bec, !i to vy(aduje
letitého speciálního tréninku – p%i vzru'ení se mám tep zrychluje, potíme se,
elektrick) odpor k*(e se m"ní, v nejnevhodn"j'í chvíli z!ervenáme atd. Na-
'e nev"domí je jaksi „up%ímn"j'í“, „poctiv"j'í“, a produkuje své vn"j'í i vnit%-
ní symptomy nezávisle na tom, co si p%ejeme, nebo o !em jsme p%esv"d!e-
ni (ji( Freud zavedl pro p%echod psychick)ch znak* v somatické p%i hysterii
pojem konverze, Konversion). U( Dostojevskij nechává ve svém Zlo"inu
a trestu %íkat policejního komisa%e, (e zlo!inci po !inu nápadn" !asto one-
mocní. -adu chorobn)ch p%íznak* lze chápat jako „fixované“ formy t"chto
nonverbálních t"lesn)ch sebevyjád%ení, tak(e se k nim mají podobn" jako
t%eba trvalé ochranné zbarvení jednoho typu k barvom"n" chameleóna. Cho-
roba p%ímo kontinuální %esdou navazuje na tzv. body language, nonverbál-
ní vyjad%ování – krásnou ilustrací je p%ípad jednoho vysokého akademické-
ho !inovníka, známého mimo%ádn" zaslepenou a úzkoprsou doktrinálností,
kter) dr(ením t"la i pohyby neoby!ejn)m zp*sobem p%ipomíná slepce, jen
bílá h*l chybí k dokonalému obrazu – visus má pochopiteln" vynikající. Vy-
jad%ují n"jak)m zp*sobem nev"domé a problematické stránky na'í psychiky
(!i lépe %e!eno na'eho psychofyzického bytí), Jungem trefn" nazvané „stí-
nem“, které jsou jaksi mimo ná' v"dom) horizont a takto na sebe, v mnoha
p%ípadech marn", upozor$ují – po adekvátní verbalizaci a sebeuv"dom"ní,

89



co( je !innost dosti trudná, se lze nadít i jejich odezn"ní. Nemoc zde slou(í
jako prost%edek t"lesné kompenzace du'evních nerovnováh a prost%edek (i-
votní cesty !lov"ka, kter) jen !eká na to, a( bude „!ten“ a vykládán. Trap-
ková a Chvála, 2004, v)sti(n" pí'í, (e z%ejm" není choroba, která by do (i-
votního p%íb"hu doty!ného !lov"ka nezapadala, p%i!em( z jejích
bio-psycho-sociálních ko%en* dnes sledujeme v podstat" jen ten „bio“. Je
velmi pou!né si prohlédnout Dahlkeho tabulky a p%ehledy symbolické hod-
noty a vyjad%ovacích mo(ností jednotliv)ch orgán*, by, je t%eba zd*raznit,
(e s mechanick)m p%i%azováním: symptom !i choroba – jednozna!n) sd"lo-
van) obsah, to není tak jednoduché – u( Adler hovo%í o tom, (e nev"dom)
psychick) obsah, deroucí se na sv"tlo, si hledá locus minoris resistentiae,
místo nejmen'ího odporu, kde se „vyvalí“ (!asto m*(eme pozorovat, jak ten-
ze n"jakou dobu „t"ká“ ze symptomu na symptom a z orgánu na orgán, ne(
si „vybere“, v podstat" se symptomy vyráb"t „u!í“ – p%íznak „vykvete“ z ja-
kéhosi difúzního váhání, podobn" jako na du'evní rovin" náhl) „vhled“ do
situace). Adler mluví p%ímo o %e!i !i dialektu orgán*. Toto místo co do loka-
lizace a zp*sobu m*(e b)t u ka(dého díky odli'n)m lidsk)m konstitucím zá-
sadn" jiné (proto není cel) jev dob%e podchytiteln) statisticky), tak(e auto-
matická adekvace typu: srde!ní infarkt – problémy s tch)ní není ve v"t'in"
p%ípad* na míst", by, mnohé lokalizace b)vají typické (z tohoto d*vodu je
velmi obtí(né psychosomatiku „zv"de!tit“, nebo, o jednotlivém, jak známo,
není v"da – de singularibus non est scientia – a na otázku, zda je p%íslo-
ve!ná tch)n" patogenní, lze odpov"d"t pouze „jak kdy“). +iv) jazyk tuto
symbolickou a projek!ní roli orgán*, která se !asto v*bec nekryje s jejich ro-
lí funk!ní, velmi pregnantn" vyjad%uje – t%eba v p%ípad" srdce, projek!ní plo-
chy a v)kladní sk%ín" v'ech hnutí mysli, v !e'tin" takto: srdce v n"m po-
sko!ilo radostí, srdce se v n"m zastavilo, srdce mu to m*(e utrhnout, je jako
bez srdce, má srdce z kamene, je m"kkosrdcat), z celého srdce ji miluje, po-
p%. rozdává, je srdnat), 'irokého srdce, srdce mu spadlo do kalhot, nosí dít"
pod srdcem, otev%el mu své srdce, cítí srdce a( v hrdle, co na srdci, to na ja-
zyku, srde!ní zále(itost, jsi moje srdí!ko atd. V'e to n"jak poukazuje k emo-
cím lásky, radosti, p%ekvapení, hn"vu a úleku, ale verbalizovat se tyto obsa-
hy stejn" dají jen do ur!ité míry – Jung*v pojem symbolu se nerovná
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zástupné zna!ce (Pb – olovo, srdce – láska), ale jedná se o v"cn), grafick)
pop%. i tónick) poukaz k n"jakému psychickému obsahu, kter) je sice ver-
balizovateln), ale ne vy!erpávajícím zp*sobem !i zcela p%iléhav" – proto
jsou symboly v lidské kultu%e p%edch*dné %e!i a mají sv*j pln) smysl i po je-
jím obecném u(ívání. Není z%ejm" náhodou, (e nejstar'í stylizované zobra-
zení srdce, práv" takové, jako se podnes maluje po zdech, nalezneme u(
v paleolitu – jako sou!ást nást"nné kresby mamuta ve 'pan"lské jeskyni El
Pindal. Je ostatn" zajímavé, kde vid"la která kultura „centrum“ !lov"ka –
sta%í +idé a archaick) -ím v genitáliích (p%i nich se i p%ísahalo – lat. testis
znamená sv"dek i varle), pozd"ji pon"kud v)'e v b%i'e (obrat „básnické st%e-
vo“, p%evzat) ze staro%eckého sv"ta, ilustruje, (e poezie vznikala práv" zde),
pozdní antika a( renesance v srdci a po!ínaje descartovsk)m obratem se po-
sunulo a( do hlavy – místo, na které bychom ukázali, míníme-li „já“, tedy
s civiliza!ním procesem stoupá jaksi vzh*ru.

N"kdy je „vedlej'í“ úloha n"kterého z orgán* na první pohled zcela bi-
zarní, nap%. souvislost ledvin nejen s vylu!ováním fyziologick)m, ale i s ko-
munikací a „vylu!ováním“ %e!ov)m a meziosobními kontakty – ve v'ech kul-
turách se d"je p%átelská komunikace mezi lidmi za konzumace více !i mén"
mo!opudn)ch nápoj* – pivo, káva, !aj atd. Nep%ipojení se !i nenabídnutí je
chápáno jako v)raz nep%átelství („ani kafe mi nenabídli…“), dojdou-li nápo-
je, komunikace vázne, by, jsou ú!astníci pochopiteln" „napiti“ dostate!n".
Jindy je symbolická hodnota z%eteln"j'í, t%eba u zub* !i neht*, souvisejících
s agresí (zuby i s vitalitou) – kritika je „bezzubá“, je !as „ukázat zuby“, !i n"-
komu „utrhat drápky“ – odtud obliba zubních protéz (parodontóza p%ipra-
vuje o chrup p%ednostn" mu(e u'lápnuté, by, míra u'lápnutosti se 'patn"
kvantifikuje a exaktn" vykazuje) !i prodlou(en)ch a rud" lakovan)ch (en-
sk)ch neht* – ty jsou namí%eny jako optická nadoptimální atrapa proti so-
kyním – mu(*m se vesm"s jeví jako nehezké. Zvlá't" p"knou ukázkou se-
bevyjad%ování v Portmannov" stylu jsou rozmanité ko(ní afekce, jako objekt
psychosomatick)ch zamy'lení známé u( dávno – páv se sebevyjad%uje pest-
r)m chvostem, na'e nev"domí t%eba p"kn)m atopick)m exémem (i v rámci
rodiny se v nejslab'ím míst" takto kolektivní nev"domí „vyvalí“). Trapková
a Chvála velmi trefn" upozor$ují na to, (e d"ti léka%* p%i sv)ch nemocech
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!asto vyvíjejí bizarní a neobvyklé p%íznaky, jako by cht"ly nev"dom" vyhma-
távat slabá místa rodi!*.

Pro chápání v)znamu nemocí a symptom* jsou Dethlefsenovy a Dahl-
keho v)vody, opírající se op"t o rozsáhlou tradici psychosomatické teorie
i praxe, mimo%ádn" cenné, by, je nelze aplikovat mechanicky a mají spí'e
v)znam my'lenkového vodítka a regulace úhlu pohledu na v"c. Samo uv"-
dom"ní si takovéto mo(nosti jejich interpretace je pro pacienta velice v)-
znamné, by, jej vede k málo radostn)m zamy'lením nad sebou sam)m a ni-
koli k automatické exkulpaci, jak ji sk)tá technizovaná medicína – p%íznak
zalé!ením zmizí a u( není t%eba se ptát, co znamená. U( samo v"domí, (e
nemoci jsou, nebo jsou také, smyslupln)m signálem, m"ní dosti v)razn" po-
hled na n" a nechává je vyvstat jinak ne( jenom jako trapné nedopat%ení,
které je nutno okam(itou dal'í objednávkou v „servisu“ odstranit, asi jako
u vadného vysava!e, nebo, my „máme p%ece právo“ na plné zdraví (v oblasti
du'evní je tento princip znám u( dávno – Jung po právu pokládal neurotic-
ké p%íznaky za po!átek ozdravného procesu, nutícího pacienta k n"jaké ak-
ci namísto dosavadní letargie a spokojenosti se stavem v"cí). U( odstran"-
ním této my'lenkové d"tinskosti u lé!ícího i lé!eného by bylo v %ad" p%ípad*
u!in"no mnoho. Sebepozorování, pé!e o sebe (ve starém -ecku chápaná
p%evá(n" jako „pé!e o du'i“) a porozum"ní sob" i na rovin" t"lesné nemá
nic spole!ného s hypochondrií, práv" tak jako citlivost s citliv*stká%stvím
a láska k sob" samému s egoismem – toto pochopit je pro v"t'inu lidí neo-
by!ejn" t"(ké, ale zda%í-li se to, velmi obohacující – jak !asto vidíme proje-
vy nev'ímavosti k vlastním projev*, skryté sebepo'kozování a skrytou sebe-
nenávist! By, pozitivní aspekt nemocí oce$ovali v plném rozsahu jen
k%es,an'tí (i jiní) mystikové a Bohu za n" d"kovali, (e je tímto zp*sobem ne-
chává poznat svou k%ehkost, kone!nost a bídu vlastní t"lesnosti (sebepo-
znávací v)znam nemoci se neomezuje zdaleka jen na mystiky, ale b)vá z%íd-
ka docen"n), sociální kapitál, vázan) na nemoci, je mnohdy zna!n)
(s nemocemi je to jako se v'ím ostatním, i zde platí úsloví „v'echno zlé pro
n"co dobré“ a naopak – máme-li d*m, m*(eme v n"m bydlet, nemáme-li
d*m, nemusíme se o n"j starat atd.). Tento sociální kapitál je v"t'í, ne( by-
chom si b"(n" p%edstavovali. Jak u( bylo uvedeno v kapitole o povaze pa-
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tologického, v novov"ké Evrop" p%edstavuje sociální uznání statutu nemoci
„vyvin"ní“, exkulpaci (tu p%iná'ejí zejména tzv. nemoci pravé ve smyslu Trap-
kové a Chvály – zatímco pacienta se zán"tem ledvin politujeme, bulimi!ku
a její projevy chápeme jako rafinovanou schválnost). Uká(e-li se dnes, (e
vrah je t"(ce du'evn" chor), a tudí( „nep%í!etn)“, vede to namísto popravy
!i jiného trestu k lé!ení a obecn" mnohem mírn"j'ímu zacházení a men'í-
mu opovr(ení. V archaick)ch spole!nostech by se takov)to „posedl)“ mno-
hem spí'e do!kal zabití, zatímco p%í!etn) vrah by se mohl t%eba zaplacením
velké pokuty rodu poz*stalého ze smy!ky !i krevní msty n"jak vysmeknout.
Z této p%í!iny se nap%. homosexuálové v 19. století k%e!ovit" sna(ili dokázat,
(e jsou „nemocní“, nikoli h%í'níci, zlo!inci !i rozma%ilci, kte%í u( nev"dí „co
by“. Nep%ijde-li pracující do práce proto, (e se mu nechce, záhy „splá!e nad
v)d"lkem“. Léka%ské potvrzení mu p%inese nejen omluvu, ale i politování. Ne-
napl$ující práce a nedobré vztahy na pracovi'ti bohat" sta!í k tomu, aby se
p%i(ivily n"které p%íznaky, které na ka(dém, zejména star'ím !lov"ku jsou
k nalezení, z!ásti v"dom", z!ásti nev"dom" – nev"domí sice, jak jeho název
praví, je ne-v"domé, má v'ak také svoje cíle nebo, chceme-li, intencionalitu.
V"domí se je't" dávno sna(í na neuspokojivém, nicmén" sociáln" (ádoucím
míst" udr(et, nev"domí u( ale p%ipravuje v'emi prost%edky dezerci (úpln"
stejn" je tomu i v situacích rodinn)ch). Je nápadné, jak v)razn" ni('í je ne-
mocnost pracovník* %ídících a vzd"lan)ch oproti manuálním a mén" kvali-
fikovan)m, by, by na n" byl zam"stnavatel ochoten pro jejich obtí(nou na-
hraditelnost i del'í dobu !ekat. Není to pouze tím, (e vzd"lan"j'í vrstvy
národa vedou „zdrav"j'í zp*sob (ivota“ a nejsou unavené a po'kozené t"(-
kou prací. Smysluplnost vlastního konání je zcela základní podmínkou lid-
ské spokojenosti, celistvosti a zdraví. P%edstavme si jen, (e jsme dob%e pla-
ceni za to, (e zcela pomalu p%ehazujeme lopatou velikou haldu písku
z jednoho rohu dvora do druhého a zp"t (ne( nastalo jejich racionáln"j'í vy-
u(ívání za války, t)rali takto nacisté v"zn" v koncentrácích p%i jinak je't"
slu'né v)(iv" a ubytování). „Postonávající“ pracující jsou p%ízrakem zam"st-
navatel* i praktick)ch léka%* (pokud je poji',ovací systém nemotivuje k je-
jich „p"stování“) a z%ejm" se jich lze zbavit jen rekvalifikací !i je't" spí'e
penzionováním. Nemoci mají své zcela nezastupitelné místo v rámci rodiny,
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kde tvo%í ohnisko pe!ování a tím k sob" jejich „majitelé“ poutají své part-
nery !i d"ti a takto je „nenásiln"“ ovládají (jedná se o jakousi analogii mo-
cenského v)konu, kter) provádí mal) kojenec, jinak neschopn) ani pohybu
z místa – subtilní kombinací dojímání a vydírání v'ak nakonec v(dycky do-
sáhne svého, by, by my'lenka v%e'tící balí!ek n"kam pohodit dosp"l)m ob-
!as i myslí probleskla). Chceme-li, aby nás ná' partner namísto náv't"vy di-
vadla cel) ve!er dr(el za ruku, je to uzurpátorství, pokud jsme zdrávi –
svíjíme-li se ve (lu!níkovém záchvatu, ustrnul by se i kámen (zajímavé jsou
i ú!inky sociálních interakcí na b"(né infekce typu ch%ipky. Nemoc také in-
fantilizuje, ukládá nás na l*(ka, !iní závisl)mi, pot%ebn)mi pé!e, n"kdy op"t
i p%ebalování. Je sice v jistém smyslu pravda, (e soucit je vlastním bratrem
pohrdání, ale jedná se o jak)si v)m"nn) obchod, kde se za lásku nabízí po-
cit dominance (ten je t%eba i jedinou odm"nou rozmanit)ch zku'ebních ko-
misí, které pak na oplátku uroní akademick) grad). Jak u( bylo %e!eno v ka-
pitole o sociálních interakcích, je funkce „b)t nemocn)“ v rámci mnoha
rodin tém"% srovnatelná s „funkcemi“ jejich !len*. (Asociuje to prastar) vo-
jensk) vtip, kde d*stojník (ádá, aby vojín Novák byl p%elo(en ke kuchyni. Na
odpov"., (e to nejde, nebo, doty!n) je tyfov) bacilonosi!, odpoví, aby byl
tedy zbaven funkce bacilonosi!e a neprodlen" p%elo(en ke kuchyni.) Choro-
ba je pak nev"dom" p"stována jako zdroj moci a „statussymbol“ – hezky je
to vid"t mezi pacienty v !ekárnách, jak si o sv)ch potí(ích zálibn" vypráv"-
jí, porovnávají je, chlubí se exkluzivními léky, které dostávají atd. 

V'echny lidské spole!nosti mají n"jakou „ekologickou niku“ pro jedin-
ce nemocné, nestandardní a „posti(ené“ – poslední jmenovan) v)raz není
úpln" v)sti(n), nebo, jedinci z extrémních konc* Gaussovy k%ivky distribu-
ce jakéhokoli znaku jsou nejen v n"!em hendikepováni (etymologie tohoto
slova je údajn" hand in cap, ruka v !epici, nastavované p%i (ebrot"), ale ta-
ké o n"které mo(nosti obohaceni – pe!ovatelé nestandardních jedinc*,
„mentál*“, !asto zd*raz$ují, (e je tyto divy intuice, chuti, !ichu !i matema-
tick)ch schopností !asto okouzlují a k p%edm"tu jejich pé!e citov" poutají
(r*zn)m zp*sobem posti(ení se v"t'inou sdru(ují do jakési kombinace své-
pomocné skupiny a klientského systému, kde centrální osoba ono posti(ení
nemá a ostatním jaksi „vládne“ !i o n" pe!uje, a, u( se jedná o „rodinu“
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„mentál*“ s b"(n" inteligentním pe!ovatelem !i st%edov"ké sdru(ení sle-
p)ch (ebrák* s vidoucím v*dcem – v ka(dé spole!nosti se najdou v(dy je-
dinci, kte%í tyto funkce, které by jiné odpuzovaly !i d"sily, rádi vykonávají
a nalézají v této, zajisté velmi chvályhodné, !innosti „systému imanentní“
odm"nu). Náznaky pé!e o nemocné nebo spí'e zran"né jedince nacházíme
u( u zví%at, zejména u sociálních a pomalu se rozmno(ujících druh* typu
slon* !i delfín*, kde je tendence zran"né druhy podpírat a odvád"t do bez-
pe!í !i vyná'et k hladin" k nadechnutí, jako( i k vytvá%ení, spí'e jen p%ihlí-
(ejícího, grémia samic kolem rodící !lenky stáda. (Je v*bec zajímavé, (e
u zví%at se objevuje mnohem d%íve zájem o nemocné !i ran"né !leny kolek-
tivu, projevující se v jejich ob!asném nav't"vování !i pobízení k odchodu,
ne(li n"jaká ú!inn"j'í forma pomoci – k vid"ní je samoz%ejm" i opak, jejich
napadání a odhán"ní. Ryby !i ptáci reagují zd"'en)m út"kem na nepravi-
delné a trhavé pohyby ran"n)ch jedinc*, zatímco ti zcela mrtví je necháva-
jí beze stopy zájmu – holubi s naprost)m klidem zahnízdí vedle rozkládající
se mrtvolky partnera, na n"m( za (iva emo!n" velmi „viseli“, s nov)m part-
nerem.) I u lidí máme dolo(eno dlouhodobé p%e(ívání invalidních jedinc* u(
u neandrtálc*, jedinec z jugoslávské jeskyn" Krapina (il zjevn" %adu let bez
ruky a jako náhradu p%i manipulacích pou(íval zub*, které byly enormn"
opot%ebované. U (ivo!ich*, kte%í se ne(iví n"jakou b"(n" dostupnou potra-
vou typu trávy, je nutn) k vydr(ování nemocn)ch jedinc* i ur!it) spole!en-
sk) „nadprodukt“, kter) se ov'em vyskytuje, alespo$ krátkodob" i u zví%at
(pár s)korek u(iví deset mlá.at, hostitelé kuka!ek, t%eba rákosníci, bytost,
její( spot%eba se rovná 2-3 hnízd*m vlastních mlá.at). P%ípady „zvl!il)ch“
d"tí, jich( byla zaznamenána, zejména v Indii, celá %ada, jsou zvlá', mon-
strózním p%íkladem dobrovolné adopce a n"kolikaletého ope!ovávání zcela
nesamostatn)ch a p%i lovu zcela nepou(iteln)ch „mlá.at“, v zásad" „jen tak
pro zábavu“. P%ípad je bizarn" analogick) dr(ení um"le hendikepovan)ch vl-
k*, t%eba baset* !i mopslík*, !lov"kem z t)ch( p%í!in. Ne v'em lidsk)m spo-
le!nostem se t"chto zdroj* skute!n" dostávalo, lovecká spole!enství, (ijící
v extrémních podmínkách, Eskymáci a zejména oh$ozem'tí indiáni, byly nu-
ceni se za období nedostatku nemocn)ch !i p%estárl)ch zbavovat – posled-
ní jmenovaní lí!ili zd"'enému Charlesi Darwinovi, jak za hladomor* dusí
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kou%em a pojídají sta%eny je't" d%íve, ne( dojde na psy: „Pes chytat vydry,
stará (ena ne!“ I nomadizující zp*sob (ivota není trvalé pé!i o nemocné prá-
v" p%ízniv). Podmínky pro zna!n"j'í rozvoj „vydr(ování“ nemocn)ch a posti-
(en)ch se v)razn" zlep'ují a( po neolitické zem"d"lské revoluci, kdy nejen
(e kombinace pevn)ch sídli', a relativn" zna!n"j'í produkce potravin celou
v"c uleh!uje, ale zem"d"lství v)znamn" usnad$uje uplatn"ní %ady ne zcela
„perfektních“ jedinc* v praktickém (ivot" – kdo je't" udr(í motyku, je plat-
n)m !lenem spole!nosti. Toto „odp%áhnutí“ p%írodního v)b"ru, kter) v lo-
vecko-sb"ra!sk)ch spole!nostech hrál je't" v)znamnou roli, hrálo ve sv)ch
dlouhodob)ch d*sledcích mo(ná v)znamn"j'í roli ne( nástup moderní me-
dicíny, umo($ující zdárné dosp"ní a rozmno(ení %ad" t"ch, jim( by se o tom
za archaick)ch podmínek ani nesnilo. Jak ukazují stará poh%ebi't", je na
kostech minul)ch ér vid"t poz*statky nejrozmanit"j'ích patologick)ch sta-
v* a p%edstava o vzorn" zdrav)ch star)ch za'l)ch dobách se jeví b)t zavá-
d"jící. P%esto je z%ejmé, (e dlouho do novov"ku bylo mén" nemocí s vylo(e-
n" chronick)m pr*b"hem – v"t'ina vedla pom"rn" rychle ke smrti nebo
k uzdravení (u( samotn) fakt jakés-takés pé!e s dodávkou potravy a vody
v)znamn" zvy'uje t%eba u infekcí !i úraz* p%e(ívavost, jelen v lese by po-
dobn) stav sotva p%e(il). V'echny diferencovan"j'í spole!nosti a universalis-
tická nábo(enství zejména v(dy vyz)valy k milosrdenství a pé!i o nemocné
a slabé, n"které více a jiné mén", krom" nacistického N"mecka (a snad va-
la'ského vojvody Vlada Cepe'e-Drákuly, kter) nechal p%i jedné p%íle(itosti
svolat n"kolik tisíc mrzák* s tím, (e je „zbaví pozemsk)ch trampot“ – kdy(
v nad"ji na obdarování p%i'li, nechal je v'echny upálit – jednalo se v'ak
i v rámci doby o proslulého perverta) si v'ak nevzpomínám na (ádnou, kte-
rá by vyz)vala k jejich likvidaci a ve velkém mno(ství tak !inila (v)jimku tvo-
%í infanticida, zabíjení vadn)ch !i spole!ensky nadpo!etn)ch novoroze$at –
nejedná se jen o barbarskou instituci ze staré Sparty !i p%í'e%í Nové Guineje,
i evropské nalezince byly se svou !asto a( 95% úmrtností dlouho do novo-
v"ku takov)mito „umírárnami“ a jedna ze studií p%e(ívání novoroze$at na
rakouském venkov" 18. století ukázala, (e relativn" vysoká úmrtnost kojen-
c* vykazuje nápadnou korelaci s jejich „spole!enskou pou(itelností“ – první
syn velkého sedláka p%e(il %ekn"me v 90%, druhá dcera neprovdané chudé
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d"ve!ky v 5%. I p%ítomná doba toto pochopiteln" zná, jak z d*vod* „p%e-
spo!etnosti“, tak „eugenick)ch“ – likvidují se ov'em u( embrya, u novoro-
ze$at je to od vále!n)ch zku'eností zapov"zeno). Diferencovan"j'í spole!-
nosti tudí( mají pro nemocné a hendikepované, kte%í tvo%í nezanedbatelné
procento jejich obyvatelstva a jsou jejich nutnou a neodmyslitelnou sou!ás-
tí, specifick) modus vivendi. Tento neb)val mnohdy jednoduch) – !eské slo-
vo „mrzák“ je od „mrzk)“, tj. protivn), nep%íjemn), ten, kdo n"koho mrzí. An-
tika i st%edov"k si v nejr*zn"j'ích obhroubl)ch vtipech d"laly z posti(en)ch
(erty zp*sobem, kter) by byl dnes trestn) – je dob%e se t%eba rozpomenout,
(e oblíbená d"tská hra se jmenuje „na slepou bábu“ (lidské vrozené vnímá-
ní, by, to málokdo otev%en" p%izná, je r*zn)mi asymetriemi a posti(eními,
t%eba chyb"ním jednoho !i obou o!í, pod"'eno, a ty vrozené, t%eba roz't"p
patra, odpuzují víc ne(li t%eba chyb"ní nohy po úraze – i tady je t%eba se to-
leranci u!it). Je zajímavé, jak pronikav" se n"které vrstvy posti(en)ch, v p%í-
tomné dob" t%eba „vozí!ká%i“, kvadruplegici !i paraplegici (jejich vznik !i spí-
'e po!etnost je nerozlu!n" svázán s v*d!ím fenoménem moderní doby,
motorismem), do(adují sv)ch nárok*, a( k bizarním detail*m, jako jsou t%e-
ba „paralympiády“ – kdy asi p%ijdou kvízy a univerzity pro oligofreniky ? –
i oni jist" „mají nárok“. Co je vlastn" v té které spole!nosti chápáno jako pa-
tologické, u( bylo %e'eno, ale pozastavme se nad tím, jakou spole!enskou
roli hrají fenomény, v p%ítomné dob" 'kolskou medicínou pokládané za pa-
tologické. Zjevn" somatické choroby a nepravidelnosti byly jen z%ídka zdro-
jem spole!enského vzestupu (n"které z nich byly preferovány, by, t%eba po-
smrtn" – jedinci zem%elí na pohlavní choroby byli, podobn" jako ob"ti války,
blesku a (eny zem%elé p%i porodech, u Azték* kandidáty na nebeskou bla-
(enost – zv)'en), by, ambivalentn" pikantní je zájem o ob"ti pohlavn" p%e-
nosn)ch chorob podnes – %eck) Hádes m"l v kompetenci plození i smrt). Od
nejstar'ích dob ale nemusely b)t zdaleka jeho brzdou (znám) staroegyptsk)
reliéf v koda$ském muzeu p%edstavuje vysokého ú%edníka-správce s)pek
s typick)m ochrnutím po poliomyelitid" – p%ipome$me si neoby!ejnou !i-
norodost v"t'iny poliomyelitik* - a mnohé dal'í p%íklady) – snad jen posta-
vení slep)ch p"vc*-básník* u mnoha národ* bylo vylo(en" prominentní
(o eunu'ích a dal'ích zám"rn)ch manipulacích byla %e! u( v)'e). Mnohem

97



'ir'í okruh spole!enského uplatn"ní mají jedinci nestandardní du'evn" – da-
lo by se dokonce %íci, (e se jedná o jakousi sázku, p%i ní( lze mnoho získat
i mnoho ztratit, víc ne(li p%i „standardních“ osudech (téma vztahu geniality
a 'ílenství je ostatn" staré, nap%.u Lombrosa ). -ecké slovo mania znamená
nejen 'ílenství, ale i svaté !i v"'tebné t%e't"ní. V antice byla nap%. epilepsie
naz)vána morbus sacer, svatá nemoc a takto na ni bylo i nahlí(eno. Mircea
Eliade plasticky lí!í t"(ké mládí r*zn)ch 'aman*, kte%í se z podivínského
a osam"lého dít"te, su(ovaného rozmanit)mi psychosomatick)mi obtí(emi
a 'ikanou kamarád*, pokud p%e(ijí, stanou b"hem krátké spontánní „autoa-
nal)zy“ prominentními a obávan)mi !leny spole!nosti – zárove$ s tím, jak
za!nou !arovat, se jim velmi „uleví“. Zdá se, (e %ada schizofrenik* dne'ka by
obsadila ve spole!nosti funk!ním a nepatologick)m zp*sobem 'amanská
místa, pokud by n"jaká byla k dispozici – na ka(d) pád je schizofrenie „sva-
tou nemocí“ dne'ka. Archai!no, zahnané „logickou“ industriální civilizací dá-
le do tmy, se projevuje cca od 90. let 19. století neoby!ejn)m nár*stem schi-
zoidních rys* v um"ní a v osobnostní struktu%e t"ch, kdo um"lecké kruhy,
takto poslední „legitimní“ refugium, tvo%í. U( v surrealismu je tato nota zce-
la dominantní a není bez zajímavosti si prohlédnout t%eba ilustrace „kreseb
'ílenc*“ z r*zn)ch n"meck)ch psychiatrick)ch „handbuch*“ p%elomu stole-
tí – to, na !em m"lo b)t demonstrováno bláznovství a rozklad osobnosti, by
dnes bylo ozdobou mnohé galerie a p*sobilo by to v ní umírn"n" a staro-
módn" – i malby 'impanz* byly ostatn" napoprvé vystavovány v New Yorku
jako díla mladého avantgardního um"lce a sklidily obrovsk) úsp"ch (zvlá',
p*vabn) je p%íklad „alpína schizofreni!ky“, oti't"ného na fotografii v Mysli-
ve!kov" u!ebnici psychiatrie z r. 1957 jako kapitální ukázka po!in* choré
osoby – dnes by úsp"'n" zdobilo nejeden m"stsk) park a v*bec nebudilo
pozornost). Na tyto skute!nosti upozor$oval u( Jung, by, jeho zájem je
vst%ícn"j'í ne( nap%. Maxe Nordaua. Povaha t"ch, kdo kon!í v psychiatrické
internaci, se m*(e zm"nit b"hem krátké doby i za !as* pohnut)ch jen mír-
n" – na rozdíl od po!átku století !i i komunistické éry dnes „blázny“ s ma-
nicko-!inorod)mi p%íznaky tém"% nepotkáme, spí'e ty sklí!ené a depresivní
– ti !inorodí na'li dostate!né uplatn"ní v politice !i hospodá%ském (ivot",
by, by nevydr(eli osm hodin spo%ádan" soustru(it !i ú%adovat jako za c. a k.
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!as* !i v dobách srovnateln)ch. O spole!enské poptávce po vy'inut)ch for-
mách chování v rozli!n)ch kulturách jedná u( klasická kniha Ruth Benedic-
tové Kulturní vzorce. Je dob%e nezapomínat, (e blízk) rádce st%edov"k)ch
vlada%*, jedin) oprávn"n) sd"lit jim pravdu, se naz)val „dvorní blázen“ a do
jeho kompetence pat%ila nejen vysoká politika, ale i v)st%ední po!iny a od"v
(„'ílenost“ pat%ila k oblíben)m vlastnostem bojovn"-údern)ch skupin v'ech
dob, od ran" k%es,ansk)ch mnich* v Alexandrii a germánsk)ch berserkr* a(
po oddíly SA !i !ínské Rudé gardy), islámsk) sv"t vid"l v du'evn" chor)ch
jedince Alláhem omilostn"né a mnohem d%íve ne( Evropa pro n" stav"l útul-
ky, jakousi formu nada!ního zabezpe!ení (je ostatn" t"(ko najít „blázna“,
kter) by alespo$ jeden aspekt sv"ta nereflektoval p%ínosn", origináln" a sa-
moz%ejm" jinak ne( v"t'ina jeho spoluob!an*). Extrémní politická nebo ná-
bo(enská uskupení lze chápat i jako syndikáty psychopat*, s „licencí“ na
„ob',ast$ování“ a terorizování majoritní spole!nosti. Podobn" jako v rámci
rodiny !i u sociálního hmyzu existuje i v 'ir'í spole!nosti na psychické rovi-
n" v)razná d"lba rolí, p%i ní( osoby n"jak „vy'inuté“ z pr*m"ru !i dobového
obrazu „normoob!ana“ !asto p%icházejí „k lizu“ a stávají se normoob!ano-
v)m dopl$kem, na kterém jaksi zástupn" vykvétají ty vlastnosti, které si uctí-
va! !i slu(ebník nesmí !i pro n"jakou vnit%ní p%eká(ku nem*(e !i nechce do-
volit (st%ih „persony“, spole!enské 'krabo'ky, pro „normoob!ana“ je ostatn"
u( od neolitu vych)len od plnosti lidské p%irozenosti a tato tendence se sm"-
rem k p%ítomné dob" stup$uje, by, v n"kter)ch aspektech byla asi nejre-
striktivn"j'í ve viktoriánské é%e – v)buch dvou sv"tov)ch válek v mnohém
poukázal na to, (e je v n"!em t%eba p%ibrzdit). S trochou ironie lze %íct, (e
rokokov) 'lechtic „zástupn"“ za své nevolníky jezdil na parforzní hony a cho-
dil do divadel a na hostiny – i hv"zdy popkultury pro teenagery, „'ílejí“ jak-
si zástupn" za n". Adorátor !i slu(ebník a v)st%ední figura na 'pici tvo%í je-
den celek, p%i odd"leném pozorování je ka(d) z nich nepochopiteln). Je jen
otázkou konvence, zda rozmanité f)rery, proroky a um"lce chápeme jako
zvlá'tní spole!enské specialisty (jako je t%eba také profesor sanskrtu), nebo
za n"co „patologického“, jak b)vá !asto !in"no (tím se vlastn" stávají a( teh-
dy, kdy( neusp"jí a k)(ené postavení v centru nezískají). Prominentní osoby
– z lat. prominens, vy!nívající, p%edstavují takto cosi jako kv"ty na rostlin",
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zhmotn"ní kolektivních nev"dom)ch tu(eb a práv" podle nich se povaha do-
by nejlépe pozná, by, by v(dy nebudily na'e nad'ení – botanik chtiv) po-
znání trp"liv" prohlí(í i kv"t blínu.

•  •  •

Z knihy Spasení t"la: moc, nemoc a psychosomatika, Praha, Mladá
fronta, 2005.
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Lenka Modrá!ková AKUSTICKÁ
CHARAKTERISTIKA VOKÁL&

Katedra hudební v!chovy
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

NÁSTAVNÍ VOKÁLNÍ TRAKT
Zdroj zvuku – fonující hlasivky – je t"sn" spojen s nadhrtanov)m vokálním
traktem, kter) funguje jako rezonátor. Sovák ve své publikaci 1 uvádí, (e sa-
motn) základní tón zní pom"rn" slab", %ezav" a jakoby nelidsky, teprve a(
zapojením rezonátoru, tedy pr*chodem rezonan!ními dutinami nadhrtano-

vého traktu, získává tón dal'í vlast-
nosti. Na prvním obrázku se nachází
spektrální anal)za s prvními !ty%mi
slo(kami pro jednostrann" uzav%enou
trubici o délce 17,5 cm, která svojí
délkou odpovídá vokálnímu traktu

u !lov"ka. Na tomto obrázku se ale jedná o spektrální anal)zu bez v%azení
vokálního nástavního traktu, jin)mi slovy rezonátoru. 

Na druhém obrázku je vzorec pro v)po!et rezonan!ní frekvence.2 Jest-
li(e délka rezonátoru je cca 17,5 cm, potom zazní zvuk s frekvencí 500 Hz.
To je první harmonická, dal'í vy''í harmonické lze vypo!ítat pomocí ji( zmí-

n"né rovnice pro v)po!et rezonan!ní
frekvence. Do vzorce pro v)po!et re-
zonan!ní frekvence dosazujeme za
n !ísla od 1 do nekone!na a dal'ími

veli!inami ve vzorci jsou rychlost zvuku (c) a délka rezonátoru (l). U !lov"-
ka je tímto rezonátorem prostor nadhrtanového vokálního traktu, tedy pro-
stor od hlasivek (glottis) a( po ústní otvor (rima oris). Fyzikáln" tento rezo-
nátor naz)váme tzv. !tvrtvlnn)m rezonátorem. Jako nejd*le(it"j'í se u n"ho

101

Obr. 1

Obr. 2

1 HÁLA, B., SOVÁK, M. Hlas, %e!, sluch. Praha: SPN, 1962.
2 PE&ÁK, J. Tvorba lidského hlasu. I. a II. !ást. Pelikán. Praha: UK LF v Praze, 2002, ro!. 10, !. 2,3, str.

10-13 a str. 7-11.



jeví jeho délka na rozdíl od nap%. tvaru, kter) na !innost samotného rezo-
nátoru nemá (ádn) vliv. 

V)po!tem vzorce rezonan!ní frekvence získáme násobky základního
hlasivkového kmito!tu, tedy vy''í harmonické. Získané v)sledky nám ale na-

zna!í, jak to vypadá s vy%azením vo-
kálního traktu, nap%. u ne(ivého
p%edm"tu, jeho( dutiny se neh)bají,
rezonátor se nem"ní a v)sledkem je
tudí( pouze zvuk. Kdy( ale tento
zvuk projde dutinami u !lov"ka, kte-
r) je (iv)m organismem, tak se vy''í
harmonické za!nou bu. oddalovat
nebo p%ibli(ovat, jednodu'e %e!eno
za!nou se h)bat (viz obrázek !. 3).

V tomto okam(iku se z nich stávají tzv. formanty. Na obrázku vidíme pr*b"h
spektrální anal)zy, konkrétn" vokálu a, kde je patrno 'est rezonan!ních vr-
chol*. Tyto vrcholy p%íslu'í jednotliv)m formantov)m shluk*m kmito!t*.
Formant je vlastn" charakteristick)m shlukem kmito!t*, kter) je charakte-
ristick) práv" pro ur!it) jazyk. Je to také dominantní !ást tónového spektra
samohlásky (vokálu), která na rozdíl od alikvót* ur!uje její charakter. For-
mant je jin)mi slovy také zd*razn"ná frekven!ní oblast ve zvukovém spektru.3

Na obrázku !. 4 jsou znázorn"na schémata zleva postupn" !ty% formant*
v souvislosti jednak s chv"ním sloupce vzduchu v nástavním vokálním trak-
tu (ve spodní !ásti ka(dého obrázku) a také s typick)m postavením prosto-
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Obr. 3

Obr. 4

3 SYROV2, V. Mal) slovník základních pojm* z hudební akustiky a hudební elektroniky. Praha: AMU,
2001, ISBN 80-85883-80-5. 



r* a struktur nadhrtanového traktu a s jeho polohou, která odpovídá p%í-
slu'n)m rezonancím dutin nástavního vokálního traktu. Nadhrtanov) vokál-
ní trakt je vlastn" jednostrann" uzav%enou trubicí. Pro ka(d) vokál je typic-
ké ur!ité specifické nastavení hrtanov)ch struktur, prostor* a hlavn"
prostor* v dutin" ústní. Z hlediska identifikace vokálu jsou nejv)znamn"j'í
a zárove$ posta!ující první dva formanty. První formant se naz)vá forman-
tem hrdelním a je tvo%en v dutin" hrtanové. Druh) formant se naz)vá for-
mantem ústním, a je tedy tvo%en v dutin" ústní. Dal'í formanty z*stávají pro
v'echny vokály prakticky shodné, pro identifikaci vokálu jsou tedy nepod-
statné, ale svojí frekven!ní polohou p%ispívají k informaci o barv" hlasu %e!-
níka !i zp"váka.

HELLWAG.V TROJÚHELNÍK
Frekven!ní poloha prvních dvou formant*
(F1, F2) je v)razn" závislá na poloze jazyka
a mí%e otev%ení dutiny ústní. Na obrázku !. 5
je znázorn"n trojí zp*sob artikulace jazyka
oproti patru. 

Jedná se o artikulaci dorzální, kakumi-
nální a retroflexní. Postavení jazyka se stalo
základem pro fonetickou klasifikaci vokál*
podle artikulace.4 V)chozí bod tvo%í postavení
jazyka p%i vokálu a. Podle polohy jazyka voká-
ly d"líme na: vysoké, st%edové a nízké. Podle horizontálního umíst"ní jazyka
na vokály zadní, st%ední a p%ední. Mí%e otev%ení ústní dutiny pak odpovídají
vokály uzav%ené a otev%ené.5 N"meck) léka% Christoph Friedrich Hellwag

(1754-1835), kter) vytvo%il
první klasifikaci vokál* podle
postavení jazyka p%i jejich
tvorb". Jedná se o klasifikaci
systémem t%í %ad, kde se ve
st%ední %ad" nachází vokály,
které nepat%í mezi základní,
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Obr. 6

4 HÁLA, B. Fonetika v teorii a praxi. Praha: SPN, 1975.
5 SYROV2, V. Hudební akustika. Praha: AMU, 2003, ISBN 80-7331-901-2. 



a proto po jejich vynechání získáme trojúhelník, kter) naz)váme tzv. Hell-
wagov)m trojúhelníkem (viz obr. !. 6). Hellwag*v trojúhelník schematicky
zobrazuje polohu jazyka pro jednotlivé vokály, krajní polohy jazyka u vokál*
(u, a, i) tvo%í vrcholy tohoto trojúhelníka.6

Mezi dal'ími klasifikacemi vokál* bych zmínila umíst"ní !esk)ch vokál*
mezi anglické a francouzské. Takto !eské vokály spole!n" anglick)mi a fran-
couzsk)mi uspo%ádal B. Hála, jeho klasifikace vokál* je na obrázku !. 7) do
samohláskov)ch %ad a úse!ek ve tvaru trojúhelníka s vrcholem na !eském a.
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Obr. 7

Obr. 8

6 GREPL, M., HONOVÁ, J. PE&ÁK, J. Hellwag*v trojúhelník. IN PE&ÁK, J. Sborník p%edná'ek 12. Seminá-
%e univerzitního Spole!enství pro studium hlasu a %e!i. Olomouc: LF UP v Olomouci, 2004.



Podobné schéma klasifikace vokál* vidíme i na obrázku !. 8. Jedná se
o schéma trojúhelníka z muzikologické publikace.7 Tento trojúhelník v po-
rovnání s p%edchozími je v)'kov" p%evrácen, ale jinak naprosto shodn). Byl
pravd"podobn" vytvo%en pouze na základ" sluchu, na základ" zápisu poloh
tón* do notové osnovy.

VOKÁLOVÁ MAPA
Vokály zaznamenáváme na tzv. vokálov)ch mapách (viz obrázek !. 9), kde
první formant F1 je na ose x a formant druh) F2 na ose y. Nejedná se ale

o pouhé body na map", proto(e
v ka(dém jazyce stejné vokály zní
r*zn", proto v)sledkem je celá ob-
last, kam ur!it) vokál v r*zn)ch ja-
zycích %adíme. Nap%. vokál a se li'í
v r*zn)ch jazycích, a tak pro F1 vo-
kálu a platí rozmezí od cca 500 do
1500 Hz a pro F2 rozmezí cca od
1000 do 2500 Hz.8 P%i vzniku voká-
lu se v hlasov)ch rtech vytvo%í tón
ur!ité frekvence a sou!asn" se du-
tina ústní a hrdelní nastaví do, pro

ur!it) vokál, typické polohy, a má tedy p%i vyslovení té konkrétní samohlás-
ky nem"nn) tvar, z tohoto d*vodu ji lze proto pova(ovat za rezonátor. Ka(-
dému druhu vokálu odpovídá v(dy pro tento vokál typické nastavení ústní
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Obr. 9

Obr. 10

7 STOCKHAUSEN, J. Gesangstechnik und stimmbildung. Leibzig: 1895?.
8 TITZE, I. R. Principles of Voice Production. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1994, ISBN 0-13-717893-X.



a hrdelní dutiny, a tedy i ur!itá frekven!ní oblast, která je pro ur!it) vokál
charakteristická. Tuto kmito!tovou oblast ozna!ujeme jako hlavní formant
vokálu. Formant je ur!ujícím prvkem p%i tvo%ení vokálu, je-li od$ata frek-
vence formantu, vytvo%í se zvuk, ale ne konkrétní vokál.9

Série t%í schémat na následujících obrázcích ukazuje pohyb formant*
F1 a F2 vzhledem k harmonick)m slo(kám u vokál* (sm"rem shora i, a, u).
P%i vyslovení vokálu i, pro kter) je typické vzájemné oddálení formant* od
harmonick)ch slo(ek, se dutina hrtanová oproti dutin" ústní roz'í%í. To jsou
typické charakteristiky vokálu i. Zcela opa!né charakteristiky jsou zase ty-
pické pro vokál a, kde se formanty F1 a F2 p%iblí(í a dutina ústní se zv"t'í.
Stejné jevy jsou i na dal'ích obrázcích. Jedná se o spektra vybran)ch voká-
l* i, a, které byly získány rychlou Fourierovou transformací (FFT). Po zázna-
mu krátk)ch úsek* (cca 1 s) byly snímány mikrofonem na MiniDisc Sony
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Obr. 12

9 &PELDA, A. Hudební akustika. Praha: SPN, 1978.



a po zesílení p%evedeny do po!íta!e. Tam byl zvukov) záznam zpracován
programem Sound Forge, kter) umo($uje sledování záznamu v !asové ose
a s mo(ností jeho prom"%ování. Po úprav" bylo mo(né záznam analyzovat 10.
Z obrázk* je z%ejmé, (e odpovídají v)'e uveden)m schémat*m. Nap%. obrá-
zek 13 znázor$uje spektrum vokálu i, pro kter) je z v)'e uveden)ch cha-
rakteristik typické vzájemné oddálení formant* F1 a F2, co( p%esn" kores-
ponduje, jak s p%edchozím schématem, tak i s obrázkem získan)m
Fourierovou anal)zou.

•  •  •
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Josef Pe/ák SILOVÁ A TÓNOVÁ
MODULACE SOUVISLÉ #E!I 1

Ústav léka&ské biofyziky Léka&ské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

OBECN% ÚVOD 
S odvoláním na p%edchozí p%edná'ku „K fyziologii lidského hlasu“, p%edne-
senou na minulém jednodenním pracovním seminá%i 3. 6. 2005, si p%ipo-
me$me, jak se zkracování kmitajícího dílu hlasivek dot)ká tvorby hlasu p%i
%e!i a p%i zp"vu. Nezávisle na hlasové poloze zpíváme zhruba ve dvou oktá-
vách (obr. 1) modálním hlasem (modal, normal voice), stru!n" %e!eno 

„s pln"j'í barvou“, a dal'í, zhruba jednou oktávou falzetov)m hlasem (fals-
seto  voice) p%i vy''ích frekvencích a fyziologicky s v"t'ím podéln)m nap"-
tím hlasivek, s jemn"j'í barvou a prokazateln" mén" „barevn"“ bohatou. Me-
zi modálním a falzetov)m rejst%íkem se mohou vyskytovat spole!né,
amfoterní tóny, které zp"vák m*(e zpívat jak „modálem“, tak „falzetem“.

Souvislou %e! ozna!ujeme soutaktím, je( je fyziologicky organizováno
jednak pauzami mezi nádechy a sou!asn" my'lenkov)mi celky. Zhruba do 
3s tak vyslovujeme my'lenku, kterou m*(eme v dal'ím nádechu rozvíjet ap.
Soutaktí !leníme na slovní takty, které mohou b)t nositeli v)znamu (slova),
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1 P%ipraveno s podporou univerzitního Spole!enství GSVS a p%ístrojového vybavení z v)zkumného zá-
m"ru CEZ: J14/98: N30000018 a MSM 152100018.



nebo nositeli rytmu. Plynule je tak p%i klidné %e!i synergicky p%ená'eno fo-
nické gesto. V opa!ném p%ípad", je-li proná'ená %e! ve stresu !i je-li mluv!í
traumatizován, dává v ka(dém p%ípad" p%ednost p%enesení souvislého fo-
nického gesta i za cenu vkládání do soutaktí tzv. slovních vmetk*, nap%. pa-
rafrází, nebo embolofrazií, embololalií (nap%. neju(ívan"j'í „ehmmm“ apod.). 

Schéma vokálního ústrojí uvedené v minulé p%edná'ce jako p%ehledné
znázorn"né siluetami postupn" odzdola jednotliv)ch orgán* plic, trachei,
vokálního nástavbového traktu a mozku m*(eme nyní zobrazit blokov)m
schématem na obr. 2. 

Podn"t k mluv", signál (!árkovanou !arou je spojen s CNS, pravou a le-
vou mozkovou hemisférou) postupuje obvykl)m zp*sobem zobrazení zleva
doprava. Od sou!tového !lenu záporné zp"tné vazby velkého plicního okru-
hu, p%es plíce pokra!uje k dal'ímu sou!tovému !lenu záporné zp"tné vazby
malého laryngálního okruhu, dál mechanicky znázorn"n)m vypína!em, p%i
jeho sepnutí je nazna!eno nastavení fona!ní polohy hlasivek. Nyní u( me-
chanick) signál pokra!uje artikula!ními dutinami nástavního vokálního trak-
tu. Ne( signál pokra!uje v)stupem, sami sebe posloucháme a odtud pro-
st%ednictvím pravé a levé hemisféry uzavíráme oba zmi$ované okruhy
záporn)ch zp"tn)ch vazeb.
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CNS (MOZEK A MÍCHA)
Povel k fonaci vychází z %e!ov)ch center, z Brocovy oblasti, viz obr. 32. Na ob-
rázcích je asocia!ní spojení mezi sluchov)m (nalevo) a zrakov)m (napravo)
centrem a jeho propojení s motorickou oblastí sulcu centralis (tmav"ji zv)raz-
n"no). V této oblasti se nachází senzitivní Wernickeho %e!ové centrum. Po-

stupn" dál jsou povely vedeny míchou, periferními mí'ními, hlavov)mi i vege-
tativními nervy v jednom okam(iku najednou do v'ech, na fonaci zú!astn"n)ch
fona!ních orgán*. Nejprve ale p%ichází u( v prefona!ní fázi do plic. 

Pravá a levá mozková hemisféra jsou funk!n" asymetrické. Dokazuje to
p%ítomnost rozdíln)ch neurotransmiter*, biochemicky rozdíln)ch mediátor*
p%enosu vzruch* na nervov)ch zakon!eních. V levé hemisfé%e p%eva(ují cho-
linergické a v pravé hemisfé%e noradrenergické neurotransmitery.

Informace, podn"ty ze zraku, sluchu, hmatu a vestibulárního ústrojí
rovnováhy na obr. 4 se cestou mozkového kmene dostávají do thalam*,
„branou“ v"domí, do senzitivních a senzorick)ch oblastí obou hemisfér. Od-
tud asocia!ními a komisurálními drahami je vzruch roz'i%ován a( do v)kon-
né motorické oblasti, viz obr. 3 3 a obr. 4 4. Z motorick)ch oblastí vycházejí
vzruchy do mozkového kmene jednak p%ímo cestou pyramidové dráhy a ne-
p%ímo p%es nejr*zn"j'í podkorové etá(e. 
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2 Atkinson,R.& Atkinson, R.,C., et al.: Psychologie,Victoria Publishing, Praha 1995.  
3 Atkinson,R.& Atkinson, R.,C., et al.: Psychologie,Victoria Publishing, Praha 1995.  
4 Yeudall, L.,T.: A Neuropsychological Tudory of Stuttering. Research Bulletin #: 105, Alberta Hospital Ed-

monton, Edmonton 1985.



Vzruch je nakonec p%epojován u motorick)ch jader hlavov)ch nerv*
a motoneuron* v p%edních rozích mí'ních a odtud sm"%uje k jednotliv)m
p%í!n" pruhovan)m sval*m, tj. i ke sval*m vokálního ústrojí. 
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Autonomní nervov) systém na obr. 55 zahrnuje cesty, sou!ásti perifer-
ního NS mezi hrtanem a mozkov)m kmenem. U sympatiku vedou mí'ními
nervy a parasympatiku X. hlavov)m nervem nervus vagus.

Na obr. 6 6 jsou nazna!eny cesty p*sobk* reakcí na podn"ty (stresor) ve
dvou v"tvích. Levé nervové (1, 2, 3 nervové impulsy, 4 krev s vyplaven)m ad-
renalinem a noradrenalinem) a pravé humorální (hormony 5 CRF, 6 ACTH, 7 mj.
kortizon). V"tve odstupující z hypothalamu aby se posléze u( coby [Nervové
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Obr. 6.

5 Greenstein, B., & Greenstein, A.: Color Atlas of Neuroscience. Thime Stuttgard@ NewYork 2000.
6 Atkinson,R.& Atkinson, R.,C., et al.: Psychologie,Victoria Publishing, Praha 1995.  



impulzy aktivizující r*zné (lázy a hladké svalstvo] a [Stresové hormony p%e-
ná'ené krví do d*le(it)ch orgán* a sval* (p%edev'ím hladkého svalstva)],
spojily v „bojovou“ nebo „út"kovou“ reakci [reakce boj, nebo út"k]. 

Na tomto míst" pon"kud p%edb"hnu, kdy( si po!áte!ní informace o zá-
kladním hlasivkovém kmito!tu F0 (obr. 1) propojíme s obr. 6 a s paraling-
vistick)mi informacemi ~ F0(t), o kter)ch bude %e! pozd"ji. 

Souvislá %e!, soutaktí bude p%edvedeno p%íkladem oznamovací v"ty rodi-
lého Japonce „Aoi aoi no e wa, jama no ie ni a ru.“ /aoiaoinoewajamanoueno-
ieni-aru/, H. Fujisakim7 p%elo(enou: „The picture of the blue hollyhock (Althaea
rosea) is in a house on top of the hill.“ V !eském p%ekladu: „Obrázek modré to-
polovky (Alcea rosea) je v dom" na kopci.“ 
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7 Fujisaki, H.: Modeling the generation process of F0 contours as manifestation of linguistic and para-
linguistic information. 12th International Congres of Phonetic Sciences. Aix-en-Provance 1991.



Na obr. 7 je proslovená v"ta v horní !ásti pod abscisou, !asovou osou.
Jednotliv)m vokál*m a o i a o i atd. jsou na ordinát" v logaritmické stupni-
ci p%i%azeny hodnoty F(0). Analytické vyjád%ení k%ivky F(0)t = f(t) na horním
grafu je vyjád%eno rovnicí 8

ln F0(t) = ln Fmin + 3li=1 ApiGpi (t - T0i) + 3li=1 Aaj {(t - T1j) – Gaj (t -
T2j)}

kde je Gpi(t) {= ai2t exp (- ait ), pro t 4 0; = 0 pro t < 0 a Gaj (t) {= Min
[1 – (1+ bjt) exp(- bjt), pro t 4 0, = 0 pro t < 0.

Dál na grafu Api = f(t) jsou dv" k%ivky p%ipomínající quasibalistické tra-
jektorie p%íslu'ející plicním projev*m, z nich( první nastupuje v prefona!ní
fázi cca 0,3 s p%ed po!átkem VOICE ONSET. Jejich amplitudy Api jsou na-
zna!eny u ortogonálních sou%adnic odshora t%etího grafu. Na !tvrtém grafu
jsou k%ivky p%ipomínající symetrické lichob"(níkové tvary, které se mohou
zu(ovat a( po extrémn" zvonovit) tvar, které p%íslu'í funkci hrtanu. Nástup
k%ivek popisoval Hála9 intenzí, jejich trvání tenzí a sestup extenzí. Na pátém
grafu jsou nazna!eny obdobn" t%etímu grafu jejich amplitudy Aai. Na jeho
abscise, !asové ose jsou uvedeny p%íslu'né !asové údaje od – 0,5 s po cca
3 s, kdy byla v"ta, soutaktí, souvislá %e! proslovena.

Na obr. 8 jsou vyzna!eny sm"ry vliv* k odhadu strategií a funk!ní in-
tegrity CNS. Nahoru se jedná o procesy poznávání, rozumovost, racionálnost.
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8 Fujisaki, H.: Modeling the generation process of F0 contours as manifestation of linguistic and para-
linguistic information. 12th International Congres of Phonetic Sciences. Aix-en-Provance 1991.

9 Hála, B.: Fonetika v teorii a praxi, SPN, Praha 1975.



Dol* o emoce, úzkost, vzru'ení, pam",. Dop%edu (sm"rem anteriorním) o or-
ganizaci, programování, abstrakci, inhibici. Dozadu o smyslové vnímání, in-
teligenci. Sm"rem nedominantním, doleva dochází na ne!lánkovanou, „sli-
tou“, melodizovanou, náladovou, afektivní %e!. Naopak sm"rem doprava na
!lánkovanou, plynule, zam)'lenou %e!, jakou jsme si demonstrovali na p%ed-
chozím obr. 7. Prosloví-li se stejné slovo %e!í, aktivizují se v mozku oblasti
vlevo, a naopak je-li stejné slovo melodizováno na libovoln" zvolenou melo-
dii, jsou aktivovány oblasti vp%edu, vzadu a vpravo.

ZÁV#REM
V ráme!ku jsou uvedeny základní fyzikální parametry, kter)mi jsou obdobn"
dál postupn" popisovány na prvním míst" ‘%ádku‘ hlasitost, v)'ka a barva

zvuku. U %e!i jsou jimi na dal'ím ‘%ádku’ popisované odpovídající základní
parametry %e!i: dynamika, tónika a témbr. -adí se k nim i agogika s mimi-
kou. V'echny je pak ozna!ujeme paralingvistick)mi informacemi, které se re-
alizují v)'kou základního tónu hlasivek, základní hlasivkové frekvence F0. 
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INTENZITA KMITO"ET SKLADBA

hlasitost v!#ka barva

SILOVÁ* A TÓNOVÁ* MODULACE SOUVISLÉ $E"I

PROZÓDIE je tónick! doprovod silového p"ízvuku

lingvistické & paralingvistické informace ~  F0(t)

Pozn. sémantické* ektosémantické+ poslání (má, nemá obsahovou,
pojmovou stránku v"ci)

kvalitativní  . . . . . . . (modula!ní)
kvantitativní . . . . . . . . . (faktory)

mimofonická podpora

dynamika tónika tembr+ agogika mimika



Vertikáln" se u p%edchozího schématu dostáváme od intenzity p%es hla-
sitost, dynamiku k silové modulaci a obdobn" od kmito!tu p%es v)'ku tónu,
tóniku k tónové modulaci souvislé %e!i. Uvádíme tak definici, která je zná-
mou ji( z antiky a je p%ipisována Aristotelovi 10. Podle ní je: 

„Prosodie tónick+m doprovodem silového p*ízvuku.”

•  •  •
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10 Jeffris,K.,J.,Fritz,J.,B. and Braun,A.,R.: Words in melody: an H2 15 O PET study of brain 
Activation during singing and speaking. BRAIN IMAGING, Vol 14 No 5 April 2003
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