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ABSTRAKT 

 

Cílem práce Jazykové biografie a sociální sítě příslušníků české národnostní menšiny (na 

příkladu česko-chorvatského a chorvatsko-českého bilingvismu Čechů v Chorvatsku) je 

přispět k poznání jazykového chování příslušníků české menšiny z českých i smíšených, 

česko-chorvatských rodin, žijících na území Chorvatska. Jazyk je jedním ze základních rysů 

identity jedince i skupiny. Jako společenský fenomén má dvě základní funkce: komunikační 

(prostředek komunikace) a identifikační (jedinec se užitím některého jazyka identifikuje 

s určitou skupinou). Na příkladu české menšiny v Chorvatsku se snažíme o vypozorování 

jazykových procesů, které probíhají v krajanských rodinách, a faktorů, které v národnostních 

menšinách působí na udržení jazyka. 

V úvodu práce je představena česká menšina v Chorvatsku, od přistěhování Čechů na 

území dnešního Chorvatska, jejich organizování, založení českých spolků a škol, po dnešní 

podobu existence a organizace menšiny a postavení české menšiny v zákonech Republiky 

Chorvatska. Pojednáno je o jazyce příslušníků české menšiny a shrnuty jsou základní 

prameny, které se menšině věnují z různých aspektů. 

Třetí kapitola představuje vnímání jazykových biografií/autobiografií a sociálních sítí 

v české a zahraniční odborné literatuře, definice pojmů, metodologii a její omezení, a shrnuje 

základní odborné práce, které se tématem zabývají. 

V následujících kapitolách je představen výzkum metodou sběru jazykových biografií a 

sociálních sítí formou narativních interview, který probíhal v české menšině v Chorvatsku 

v letech 2010-2016. Do výzkumu byli zahrnuti členi tří krajanských rodin, každé tvořené 3-4 

generacemi, dohromady 32 lidí. Z vyprávění respondentů byly následně vytvořeny jejich 

jazykové biografie, které tvoří přílohu práce. Analýzou jazykových biografií byla ve 

vyprávěních respondentů zkoumána reflexe jazyka a komunikace: jazyk komunikace a 

přepínání kódů, hodnocení krajanské češtiny a vlastních znalostí jazyků, stanovení 

mateřského jazyka, komunikace v českých školách a komunikace v zaměstnání.  

Poslední kapitola se na příkladu sledovaných rodin zaměřuje na odhalení faktorů, které 

působí na udržení jazyka jakožto jednoho ze základních pilířů identity české menšiny 

v Chorvatsku – vedle obvykle uváděných faktorů jako jsou administrativně-právní status a 

zajištění práv menšinového jazyka na daném území, rodina (mezigenerační přenášení jazyka 

v rámci rodiny), menšinové školství, zpravodajství a publicistika v menšinovém jazyce, 

náboženství, kulturní činnost atd., pozorujeme vlivy volby životního partnera a místa 



 
 

seznámení s ním, soužití v jedné domácnosti s dalšími lidmi, jazykové a komunikační 

kompetence, zaměstnání a liberální výchovy. 
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ABSTRACT 

 

The goal of the thesis Language biographies and social networks of the Czech minority 

members (on example of Czech-Croatian and Croatian-Czech bilingualism of Czechs in 

Croatia) is to contribute to the knowledge of language behavior of the Czech minority 

members from Czech or mixed Czech-Croatian families living in Croatia. Language is one of 

the basic identity attributes of both individual and group of individuals. Being a social 

phenomenon, language has got two basic functions: the communicative function (as a 

communication device) and the identifying function (an individual identifies themselves with 

a group through the use of a certain language). The author of the thesis strives to describe the 

language processes that are going on in compatriot families, and the factors which affect 

maintaining the language within the national minorities, on the example of the Czech minority 

in Croatia. 

The first part of the thesis introduces the Czech minority in Croatia since the times of the 

Czech’s moving into Croatia, their organizing within the minority or founding of Czech 

associations and schools, up to the present form of existence, minority organization and Czech 

minority status in the laws and statutes of the Republic of Croatia. The author also describes 

the Czech minority language and summarizes the fundamental sources that deal with the 

minority from various points of view. 

Chapter 3 presents the reception of language biographies/autobiographies and social 

networks both in Czech and foreign scientific literature, terminology, methodology (and its 

limitations) and summarizes the  elemental scientific that which deal with this topic. 

The following chapters present the research that was carried out by using the method of 

data collecting (language biographies and social networks) from narrative interviews. The 

reasearch took place in 2010-2016 among the Czech minority members living in Croatia. It 

included members of 3 compatriot families, each of them consisting of 3-4 generations, 32 

respondents in total. Using the data from their stories, the author wrote their biographies, 

included as a supplement to the thesis. Subsequently, the author analyzed the language 

biographies and the respondents‘ stories and examined and studied the reflection of language 

and communication: the language of communication and code switching, evaluation of the 

Czech compatriot language and one’s own language knowledge, determination of mother 

tongue, communication in Czech schools and communication at work. 

The last chapter focuses on revealing the factors that are important for maintaining the 

language as one of the fundamental factors of identity of the Czech minority in Croatia. Apart 



 
 

from the usually stated factors such as administrative and legal status and securing the legal 

rights of a minority language in a given territorry, family (transfer of the language between 

generations within family), minority education system, news service and journalism in the 

minority language, religion, cultural activity etc., other important factors can be observed: 

choice of life partner and the place to meet them, living together with other people within one 

household, language and communication competences, work place or liberal upbringing of 

children. 
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1. ÚVOD 

 

Národnostní a jazykové menšiny jsou v dnešním světě globalizace, migrací, nejistot a 

hledání vlastní identity velice často diskutovaným a zkoumaným tématem. Přesto ani 

v evropské tradici není stanovena jednotná definice pojmu národnostní menšiny a Evropská 

unie ponechává ve vymezení tohoto pojmu jednotlivým členským státům volnost. Za 

všeobecnou definici je ale přijímána definice Organizace spojených národů, podle níž je 

„národnostní menšina skupina obyvatel státu, tvořící menšinu v nedominantní pozici uvnitř 

státu, disponující etnickými, náboženskými nebo jazykovými charakteristikami, které jsou 

odlišné od charakteristik většiny obyvatel, mající vědomí vzájemné solidarity, motivované, 

byť jen implicitně kolektivní vůlí přežít, a jejímž cílem je dosáhnout rovnosti s většinou, jak 

ve skutečnosti, tak i podle zákona.“ (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31 of 14/5/85 at para. 181.)  

Pojem národnostní menšina1 tudíž může mít dva významy – je to: 

1. komunita složená z členů odkazujících se na jiný národní stát než na ten, kde jsou 

vnímáni (sami sebou nebo okolím) jako menšina, 

2. národ bez vlastního národního státu nebo část národa, která je sama menšinou, obývající 

etnické území, od něhož odvozuje národní identitu / etnicitu. 

Od národnostní menšiny je navíc někdy odlišována jazyková menšina, která je vnímána 

jako jazyková komunita, jejíž první jazyk je jiný nežli dominantní jazyk země, případně 

skupina hovořící jazykem s nízkou prestiží, slabá nebo tvořící jen nepočetnou složku 

společnosti. Obdobně Rada Evropy uvádí, že se v případě regionálního či menšinového 

jazyka jedná o jazyky, které jsou tradičně užívané na území daného státu občany, kteří tvoří 

početně menší skupinu nežli zbytek obyvatel, a jsou odlišné od úředního jazyka státu (kromě 

dialektů oficiálního jazyka a jazyka migrantů).2 

 

Menšinové jazyky a kultury byly ještě na začátku druhé poloviny 20. století vnímané 

převážně jako „problém“ a později (v souvislosti s problematikou lidských práv) jako 

„základní právo“ svobodného člověka na sebevyjádření – zatímco v současnosti jsou většinou 

                                                             
1 V odborné literatuře, zvláště zahraniční, je pojem národnostní menšiny čím dál častěji nahrazován 

obecnějšími a neutrálnějšími pojmy etnikum či etnická skupina, regionální skupina, etnická menšina, aj. (viz 

Šatava 1994; Hroch 2003; aj.). Vzhledem k tomu, že ale v pojmu národnostní menšina nespatřujeme žádné 

negativní konotace, v této práci u něj zůstaneme. 
2 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků – dostupné z 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/charta_cz_1.pdf 
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označovány za zdroj inspirace a za kulturní dědictví a bohatství lidstva. Různorodost národů, 

jazyků a kultur jsou dnes převážně vnímány jako součást ekologie životního prostředí a 

součást biodiverzity, čili něco, co k danému prostředí neodmyslitelně patří a dotváří to 

charakter daného území a obyvatel zde žijících. Přitom se tato obrovská změna ve vnímání 

dané skutečnosti udála za sotva pět desítek let.  

Přestože se ale vnímání etnicity posunulo od koncepce „buď – anebo“ (čili od takového 

přístupu k etnicitě, podle kterého mohl člověk patřit buďto k jedné etnické pospolitosti nebo 

k druhé, ale nemohl patřit ke dvěma nebo více pospolitostem zároveň, neexistovala střední 

cesta) ke koncepci „nejen – ale i“ (čili koncepci liberální, multikulturalistické, která 

podporuje identifikaci jedince s různými skupinami současně), je otázkou, jestli je toto 

vnímání pro udržení se jednotlivých jazykových a kulturních společenství skutečně přínosem, 

tedy jestli nedojde k jejich postupnému slévání, ztrátám rozdílů mezi nimi, které se mohou 

tímto liberálním postojem urychlit. Slovy Leoše Šatavy: „Koexistence a míšení etnik, 

„kulturní pluralismus“, je pravděpodobně cestou, po níž v budoucnosti půjde velká část 

lidstva. Tento trend bývá většinou pokládán za pozitivní a obohacující. Logickým důsledkem 

dvou- či multikulturnosti je však i zvýšená prostupnost, zamlžení či úplná ztráta 

etnodiferencujících hranic a kultur. Pokud se určité etnikum zcela vzdá vlastního 

sebevymezení, přemění se (pokud zcela nezanikne) spíše na „hobby“ skupiny zájemců o jazyk 

a tradice, ne nepodobnou klubu esperantistů či zájmovým spolkům.“ (Šatava, 2005:8) 

 

V tomto duchu bychom se chtěli v této práci zaměřit na českou menšinu v Chorvatsku, 

která vlastně původně menšinou nebyla, neboť v době stěhování byli dnešní krajané součástí 

závislého, nestátního českého národa a migrace probíhala uvnitř jednoho státu – změnou 

politických poměrů se ale stala národnostní menšinou státního národa na území jiného 

národního státu. Na novém území žije už více než dvě stě let a oproti většině národnostních 

menšin (přinejmenším českých menšin ve světě), u nichž tradičně dochází k asimilaci 

v průběhu tří až pěti generací, je stále vitální a odolává asimilaci. Nabízejí se tudíž otázky, co 

tuto menšinu odlišuje od jiných menšin? Co zapříčinilo, že po i tak dlouhé době nedošlo 

k asimilaci jejích příslušníků? A co je v současné době motivací a hnací silou „nebýt 

asimilován“ prostředím, nepodlehnout tlaku svého okolí a kontextu životního prostoru – čili 

které to jsou faktory, které působí ve prospěch setrvání menšiny a udržení si menšinového 

jazyka, a tím zároveň v neprospěch asimilaci? 

A jak moc je vlastně pro krajany v jejich vnímání vlastní identity důležitý český jazyk? Je 

pro ně jazyk hodnotou, o kterou je potřeba pečovat? Zamýšlí se někdy nad svým životem se 
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dvěma/více jazyky, výhodami i nevýhodami života ve vícejazyčném prostředí? Na základě 

čeho se rozhodují, který z jazyků užít ve které situaci? Činí jim jejich jazyky potíže? Jaké 

mají k jazykům, které ovládají, postoje? A měli by pocit, že kdyby některý z jazyků neznali, 

mohli by vnímat věci kolem sebe stejným způsobem, stejně prožívat realitu? Že by sami byli 

jiní a jinak vnímali sebe i lidi kolem sebe – ale také byli by sami jinak vnímání jinými lidmi? 

K nalezení odpovědí alespoň na některé z těchto otázek nelze k příslušníkům menšiny 

přistupovat jako k jednolité skupině, ale naopak jako k individuím. Nutné je zohlednit rozdíly 

mezi jednotlivými krajany s jejich jazykovou kompetencí, jazykovým chováním a faktory, 

které na jednotlivce působí v daném okamžiku promluvy i v průběhu celého života. Právě 

v prostředí menšiny jsou tyto faktory velmi důležité, neboť jazyková kompetence a míra 

ovlivnění mateřského jazyka jazykem většiny se u jednotlivých členů menšiny velmi různí. 

Krajany, jejich jazykové chování, ani jazyk, kterým mluví, tudíž nelze popisovat jakožto 

jednotný systém, musíme k nim přistupovat individuálně a dynamicky. 

Cílem práce je pokusit se odpovědět alespoň na některé z těchto otázek a přispět tak 

k poznání jazykového chování příslušníků české menšiny z českých i smíšených, česko-

chorvatských rodin, žijících na území Chorvatska. Jazyk je jedním ze základních rysů identity 

jedince i skupiny. Jako společenský fenomén má dvě základní funkce: komunikační 

(prostředek komunikace) a identifikační (jedinec se užíváním některého jazyka identifikuje 

s určitou skupinou). Na příkladu české menšiny v Chorvatsku se pokusíme vypozorovat 

jazykové procesy, které probíhají v krajanských rodinách, a faktory, které v národnostních 

menšinách působí na udržení jazyka. 

Ke zkoumání daného problému jsme zvolili metodu jazykových biografií a sociálních sítí, 

která se nám jeví jako velice vhodná ke zkoumání jazykových procesů v krajanských 

rodinách i menšině jako celku, a k popisu mluvy příslušníků jazykových menšin, u nichž 

dochází k (záměrnému i nezáměrnému) míšení jazyků v menšinových společenstvích.   

 

V úvodu práce bude nejdříve představena česká menšina v Chorvatsku, od přistěhování 

Čechů na území dnešního Chorvatska, jejich organizování, založení českých spolků a škol, po 

dnešní podobu existence a organizace menšiny a postavení české menšiny v zákonech 

Republiky Chorvatska. Pojednáno bude o jazyce příslušníků české menšiny a shrnuty 

základní prameny, které se menšině věnují z různých aspektů. 

V následující kapitole představíme jazykové biografie/autobiografie a sociální sítě, jak jsou 

pojímány a reflektovány v české a zahraniční odborné literatuře, pokusíme se o definici 
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pojmů, probereme metodologii a omezení, na která naráží, a ve zkratce shrneme základní 

odborné práce, které se tématem zabývají. 

V druhé polovině práce bude představen výzkum, který probíhal v české menšině 

v Chorvatsku v letech 2010-2016 za účelem poznání jazykových biografií a sociálních sítí 

členů tří menšinových rodin, ale i odhalení obecnějších faktorů, které působí na udržení 

jazyka jakožto jednoho ze základních pilířů identity české menšiny v Chorvatsku. 

Výzkumem se také pokusíme potvrdit nebo vyvrátit několik názorů (zde je stanovíme jako 

předběžné hypotézy), k nimž jsme došli na základě dlouhodobého poznání života krajanů, 

anebo na základě názorů, s kterými se mezi krajany setkáváme:  

1. asimilace na venkově probíhá pomaleji než ve městě; 

2. asimilace v středisku menšiny (Daruvaru), kde je koncentrace českého obyvatelstva 

největší, probíhá pomaleji než ve vzdálenějších osadách s menším českým procentuálním 

zastoupením; 

3. jedinci, pro které je důležité předání menšinového jazyka svým dětem a vnoučatům, jsou 

zároveň aktivní v českých spolcích; a 

4. krajané se nad užíváním jazyků a svou komunikací příliš nezamýšlí, jednají 

automaticky. 

 

 

Některé části práce byly v průběhu její přípravy publikované jako samostatné články nebo 

kapitoly v monografiích – do této práce jsou začleněny v částečně přepracované a 

rozpracované podobě.    
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2.1 DĚJINY 

 

2.1.1 Příchod Čechů do Chorvatska 

 

První české osídlení území Vojenské hranice3 v rámci Habsburské monarchie pochází 

z přelomu 18. a 19. století, pobyt Čechů na území dnešního Chorvatska je ale doložen 

mnohem dříve – už od 10. století se zde objevovali čeští duchovní a šlechta s poddanými. 

Prvním záhřebským biskupem byl roku 1094 zvolen Čech jménem Duch a česká jména se 

mezi místním kněžstvem od té doby objevovala pravidelně. 

Počet Čechů na území dnešního Chorvatska ale roste v 16. století zapojením Čech a 

Chorvatska do celku Habsburské monarchie. Na území Chorvatska přijíždějí čeští vojáci, 

podnikatelé zde zakládají první manufaktury (pivovary, sklárny, tiskárny), čeští stavitelé 

pomáhají se stavbou silnic, čeští piaristé upravují školní soustavu a zakládají školy a 

gymnázia. Přicházejí sem učit mnozí čeští učitelé, neboť mají požadované znalosti němčiny. 

Do nově zakládaných měst se stěhují čeští řemeslníci, úředníci a důstojníci – jde ale o lidi, 

kteří se většinou rychle přizpůsobili novému prostředí a asimilovali. 

Vytváření prvních českých osad na území dnešního Chorvatska je spojeno s rakouskou 

kolonizační politikou, která se zaměřila na osidlování neobydleného a zpustlého území, které 

zůstalo po vytlačení turecké armády – jednalo se především o území Vojenské hranice a 

území jí přilehlá. Česká komunita v Chorvatsku se tak řadí po bok většiny starých českých 

komunit ve východní Evropě a Americe, které vznikly v průběhu 19. století emigrací českého 

obyvatelstva z ekonomických důvodů.4 

Na novém území byly přistěhovalcům slibovány lepší životní podmínky, nežli jaké měli ve 

svém domově. Kolonisty lákala různými výhodami také místní šlechta, např. hrabě Izidor 

                                                             
3 Vojenská hranice je území, které bylo v rámci Habsburské monarchie vymezeno na obranu od Osmanské 

říše. Tvořila ji část území Chorvatska, která se nachází podél dnešní hranice s Bosnou a Hercegovinou. 
4 Emigrace z dnešního Česka se většinou dělí do tří velkých vln: „První emigrace způsobily náboženské 

střety, kdy zemi opustili především evangelíci, například i nejznámější český exulant Jan Amos Komenský. 

Druhá mohutná vlna probíhala v 19. století z ekonomických důvodů. Směřovala převážně do zámoří a na západ, 

ale i do oblastí Rakouska Uherska, které byly za války s Turky vysídleny. Patří sem většina starých českých 

komunit ve východní Evropě a Americe. Nejsložitější je novodobá emigrace, kdy české země opouštěli její 

občané nedobrovolně anebo proto, aby unikli před nedemokratickými režimy.“ (Stráníková, 2016:4-5)  Jde o 

několik vln v průběhu 20. století: po roce 1948 odešlo do zahraničí cca 60 000 osob, po roce 1968 cca 150 000 

dalších, jejichž počet do roku 1989 narostl až na cca 250 000. Novodobý exil se tak přímo nebo nepřímo dotkl 

prakticky každé rodiny. 
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Janković (1789-1857) a později jeho syn Julius usazují Čechy na Daruvarsku (v Končenicích 

a Brestově již kolem roku 1826; zakládá se český Lipovec), rodina Erdödy zve Čechy do 

okolí Kutiny. Přistěhovalci z  Čech a Moravy se usazovali na území západní a střední 

Slavonie a západního Chorvatska, od Záhřebu5 po Slavonskou Požehu, později také na území 

Bosny a Banátu. Stěhování Čechů do Chorvatska probíhalo v několika vlnách po dobu téměř 

150 let.  

První vlnu od konce 18. do poloviny 19. st. tvořily především chudé vrstvy obyvatelstva, 

které doufaly, že v novém domově najdou lepší živobytí. Šlo o drobné rolníky, zemědělce, 

dělníky, nádeníky a řemeslníky, kteří většinou neměli žádný majetek – utíkali z území Čech 

před těžkou životní situací, nedostatkem půdy a pracovních možností, před těžkou robotou a 

vykořisťováním poddaných, k nimž se na konci 18. století připojily také sociální nepokoje, 

neúroda a epidemie. Stěhování podnítila také hospodářská krize, která vládla v českých 

zemích po napoleonských válkách. Podmínky na novém území byly ale také velmi těžké. 

České rodiny byly většinou usazovány mezi starousedlíky v již existujících osadách na 

Daruvarsku, Bjelovarsku, v okolí měst Virovitica, Kutina a Slavonská Požeha: Končenice, 

Brestov, Velké Zdence, Dežanovec, Sirač, Badljevina, Ivanovčany, Laminac, Plavnice a 

mnohých dalších. Byl jim přidělen zarostlý pozemek, část lesa nebo bažina, který museli 

nejdříve sami vykácet nebo vysušit, aby zúrodnili půdu. Život ztěžovaly vojenské povinnosti, 

pokud se usadili na území Vojenské hranice, nedostatek řemeslníků, učitelů, lékařů i 

duchovních. „Prvních čtrnáct českých rodin z panství Police v okrese Hradec Králové se 

přistěhovalo pozdě na podzim r. 1791 nebo časně zjara 1792 na pozemky vykázané jim 

vojenskými úřady ve vsi Ivanovčany v bezprostřední blízkosti Bjelovaru. Byly to české i 

německé rodiny, první předvoj českých přistěhovalců.“ (Matušek, 1994:21) Ohlášen byl 

příjezd dalších devadesáti českých rodin do Varaždinského generalátu, později však o nich 

není zmínka. V některých osadách české obyvatelstvo postupně převážilo nad starousedlíky 

(např. v Končenicích nebo později v Lipovci) anebo vznikaly i zcela české osady. První ryze 

českou osadou bylo Ivanovo Selo (dříve Presad, Johannesdorf), které vzniklo přestěhováním 

68 českých rodin v roce 1826. Bylo zároveň jedinou osadou, ve které byla pro nové 

přistěhovalce postavena stavení, a přistěhovalci dostali také nářadí na obdělávání půdy. 

Druhá vlna vystěhovávání z českých zemí v druhé polovině 19. století byla mnohem 

silnější. Jedna z nejsilnějších byla v období Bachova absolutismu, kdy se Vídeň snažila 
                                                             

5 Pro některé osady, v nichž žije větší počet Čechů, byly vytvořeny české varianty jejich názvů. V těchto 

případech uvádím počeštěnou podobu, jak se užívá mezi Čechy v Chorvatsku. V případě většího rozdílu mezi 

českou a chorvatskou variantou uvádím chorvatskou v závorce. 
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zákony omezit vystěhovávání do Ameriky a vystěhovalce usměrňovala do jižních, chudých 

částí monarchie. V 70. a 80 a letech 19. století se dokonce v českých a moravských 

periodikách objevovala pozvání k přestěhování a inzerce na velmi levné pozemky, které na 

území Chorvatska zůstaly po zrušení Vojenské hranice a jejím sjednocení s Civilním 

Chorvatskem, ale pozemky rozprodávala také zchudlá šlechta. (Mirković, 1968:65) V této 

době už většinou odcházely movitější rodiny, které lákaly velmi levné pozemky. Nově 

příchozí Češi, ale i Slováci a čeští Němci, se nejčastěji usazovali v blízkosti menších měst 

nebo v sídlech bývalých hraničářských setnin, například kolem Daruvaru, Bjelovaru, Pakrace. 

Silné české kolonie žily i v chorvatských městech. Pro přistěhovalce bylo ale typické 

opakované stěhování, než se někde usadili trvale, po příjezdu do Chorvatska se tak nejdříve 

ubytovali u známých nebo si dokonce koupili pozemek, a pak se stěhovali dále, do jiné osady 

nebo dokonce do jiné země (do zámoří nebo od roku 1878 do Bosny a Hercegoviny, kde se 

také postupně zformovala české menšina).  

Podle soupisu obyvatel bylo roku 1880 na území dnešního Chorvatska 14.584 Čechů, v 

roce 1890 téměř dvojnásobek – 27.521, a roku 1900 dokonce 31.588. Tento počet se udržel 

po celou první polovinu následujícího století. Matušek uvádí, že: „Tato největší a také 

poslední přistěhovalecká vlna z českých zemí začala po roce 1900 ochabovat a omezila se na 

stěhování jednotlivých rodin. Lze o ní říci, že úplně formovala českou menšinu v Chorvatsku, 

neboť vše ostatní, co se dále dělo, nezměnilo charakteristiku českého vystěhovalectví.“ 

(Matušek, 1994:43) Stěhování bylo zcela ukončeno vypuknutím první světové války. 

Vzhledem k tomu, že druhá migrační vlna odcházela z Čech v období, kdy již vrcholilo 

české národní obrození (revoluční rok 1848) a průmyslová revoluce zasáhla i české země, byli 

noví přistěhovalci většinou národně uvědomělejší nežli ti z první poloviny 19. století, což také 

přispělo k jejich potřebě sdružovat se a zakládat první spolky: dřívější zemský patriotismus už 

nahradil pojem „český národ“, s nímž je spojená kultura a jazyk. Od konce 19. století se Češi 

v mnoha osadách scházeli a zakládali spolky, hráli divadla, pečovali o své zvyky, zakládali 

české knihovny. První České besedy a České obce – občanská sdružení Čechů – byly 

založeny v Záhřebu (1874) a Dubrovníku (1899). Většina dalších, především na Daruvarsku, 

vznikla v prvních dvou desetiletích 20. století.  
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2.1.2 Období samostatného Československa a „Jugoslávie“ 

 

Společně se vznikem Československa a vyhlášením Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů v roce 

1918 se Češi na území dnešního Chorvatska ocitli mimo svou zemi. Vznikla tak potřeba 

oficiálně se organizovat a tímto zajistit komunikaci se státními orgány obou zemí, k nimž 

měli krajané vztah: bývalému a novému domovu. „Tato organizace měla v prvé řadě spojit 

roztroušené přistěhovalce a posílit je v jejich snaze o národní udržení.“ (Matušek, 1994:70) 

První pokusy o organizování se byly politického rázu – v roce 1920 byla založena 

Československá pokroková rolnická strana, která ale hned v prvních volbách neuspěla a 

následně zanikla, neboť značná část krajanů měla československé státní občanství6 a tudíž 

neměli právo volit.  

V roce 1921 byl v hlavním městě Slavonie Osijeku založen Československý svaz, který se 

skládal z 36 českých a slovenských spolků. Podle stanov ze zakládací schůze je úkolem Svazu 

„sdružit všechny příslušníky československého národa žijícího v Království SHS a jejich 

korporace ku společné práci v oboru kulturním, národohospodářském a národně politickém, 

k vlastní morální podpoře, k národní reprezentaci a k podporování našich oficiálních zástupců 

ve snaze rozvíjet co nejvřelejší vzájemné styky mezi Československou republikou a 

Královstvím SHS.“ (Československé listy, 1921, č. 11) Na rozdíl od dřívějšího neúspěšného 

pokusu o politické organizování si nově založený Svaz nečinil ambice na politickou 

organizaci, za cíle si stanovoval péči o české a slovenské obyvatelstvo na území Království 

SHS: získávání státního občanství, zakládání českých škol, menšinových peněžních ústavů a 

hospodářských družstev, vydávání menšinových novin v mateřském jazyce aj. Hlavním 

principem Svazu bylo sdružovat jednotlivé České besedy, které vznikaly právě v tomto 

období.7 První sídlo Svazu bylo v Novém Sadu, odkud bylo v roce 1924 přeneseno do 

                                                             
6 Češi, kteří se přistěhovali před Rakousko-uherským vyrovnáním (1867) a následném zrušení Vojenské 

hranice (1873) a jejím sjednocení s Civilním Chorvatskem (1881) získali automaticky nové (zemské) občanství. 

Zatímco ti, kteří se přistěhovali až ke konci 19. století, zůstali příslušníky země, ze které se vystěhovali, byť 

v novém domově získali určitá práva i povinnosti. V novém státě tak tyto lidi rozdělovaly zcela protichůdné 

zájmy s ohledem na to, jestli svůj pobyt na území Státu SHS vnímali jako dočasný nebo trvalý. 
7 „Nejstarší České besedy vznikají ve městech (Záhřeb 1874, Dubrovník 1899), na venkově před 1. světovou 

válkou jen ojediněle – v roce 1907 v Daruvaru a Prekopakře. Ve 20. letech však byla založena celá řada Českých 

besed na Daruvarsku – Brestov, Dežanovec, Dolany, Velké Zdence, Hercegovec, Horní Daruvar, Holubňák, 

Hrubečné Pole, Končenice, ale i v Karlovci, Kaptole, Ludině, Lipovlanech, Mezurači, Hradišce, Osijeku, 

Virovitici, Pule či Varaždinu. K zintenzivnění spolkové činnosti pak došlo začátkem 30. let na iniciativu již 

činných Besed (Pakracká Polana, Bjeliševec, Malé Zdence, Požeha a Jazvenik – 1932, Roviště a Predavac – 
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Bělehradu – protože se ale Svaz čím dál více zaměřuje jen na občany Československa a tím 

brání krajanům s novým občanstvím, usazeným především na venkově kolem města 

Daruvaru, v samostatné organizaci a zakládání vlastních spolků, od roku 1925 si daruvarská 

Beseda vybojovala určitou samosprávu a přebrala hlavní roli na tomto území. Po roce 1929 a 

decentralizaci Království SHS pak došlo k téměř úplnému zpřetrhání vztahů mezi českými 

spolky a Bělehradem – centrem českých spolků se stává Záhřeb. 

České spolky na Daruvarsku se od začátku soustředily na rozvoj kulturní činnosti a 

umožnění vzdělávání v mateřském jazyce. Od první poloviny 20. let 20. století vznikají české 

soukromé školy8, česká paralelní oddělení při státních chorvatských školách a české 

doplňovací školy, do kterých děti docházely na několik hodin týdně po výuce ve státní škole. 

Před druhou světovou válkou existovaly v Chorvatsku 22 české základní školy a zakládaly se 

i první školy mateřské9. Do středních škol se dařilo zavést češtinu vždy jen krátkodobě10. 

Kursy češtiny se konaly také na učitelských ústavech. Výchovně vzdělávací činnost ale 

nebyla zaměřena jen na školy: pořádaly se přednášky, zakládaly se knihovny a čítárny, 

promítaly filmy, organizovaly poznávací zájezdy, taneční zábavy, hrála se divadla. Krajané se 

scházeli v různých spolcích: v Sokole, Skautu, Sdružení venkovského dorostu, Sdružení 

československých žen, Spolku československých akademiků, v divadelních, tanečních, 

pěveckých a hudebních kroužcích, atd. České školy a spolky se tak staly kulturními středisky.  

(Matušek, 1994) V Chorvatsku vycházely také české noviny a časopisy pro děti i dospělé, od 

roku 1911 vycházel v Záhřebu Český list, mezi dvěma válkami pak Československé listy a 

Hlas. V Daruvaru vycházely od roku 1922 časopisy Jugoslávští Čechoslováci, Dětský koutek 

                                                                                                                                                                                              
1933, Ivanovo Selo, Dolní Kovačice, Gudovec, Slavonský Brod – 1934, Krivaj 1935, Velký Grđevac 1936) a 

v druhé polovině 30. let v souvislosti se zakládáním Besídek venkovského dorostu (Lipovec 1935).“ – Zdroj: 

webové stránky Svazu Čechu v Republice Chorvatsko: Svaz Čechů v Chorvatsku [online]. [cit. 2017-04-24]. 

Dostupný z WWW: < http://www.savez-ceha-rh.hr/index.php/cz/onas/historie/krajanske-spolky> 
8 První česká soukromá škola v Království SHS byla založena roku 1922 v Daruvaru, následovaly školy 

v Bělehradě, Hercegovci, Kaptole a Bjelovaru. Na tyto školy byli vysíláni učitelé vybraní a placení 

československým Ministerstvem školství a národní osvěty, školní budovy a vybavení zajišťovaly české spolky, 

což je nutilo k neustálé výdělečné činnosti formou různých kulturních událostí (divadla, přednášky, zájezdy) a 

tanečních zábav. 
9 První česká mateřská škola (a vůbec první mateřská škola v této části Chorvatska) začala působit roku 1927 

v Dolním Daruvaru. 
10 Např. v pol. 20. let hospodářská škola v Daruvaru, od r. 1927 Prokůpkova odborná hospodářská škola, 

kursy češtiny na daruvarském a bjelovarském gymnáziu aj. 



19 
 

a ročenka Rodinný kalendář. Informovaly o dění v krajanské menšině, v Jugoslávii i 

v Československu.  

V roce 1939, při poslední valné hromadě v Daruvaru, bylo do Československého svazu 

začleněno 109 českých a slovenských spolků – zřízením Protektorátu Čech a Moravy se ale 

postupně jejich situace komplikovala a v roce 1941, po vyhlášení Nezávislého Chorvatska 

(Nezavisla država Hrvatska), byla činnost Svazu, českých škol, periodik i všech spolků 

zakázána. Z nařízení úřadů tak zanikl jakýkoli oficiální menšinový život. Mnozí krajané byli 

zapojeni do bojů, mnozí se ale také zapojili do odbojové činnosti a pomáhali uprchlíkům a 

vojákům z ČSR, Protektorátu Čechy a Morava a ze Slovenska na tzv. Balkánské cestě za 

svobodou11. V roce 1943 se Češi jako národnostní menšina přihlásili k ideji protifašistického 

odporu založením Československého praporu (později rozšířen na Československou brigádu) 

Jana Žižky z Trocnova, v níž se odvíjel také kulturní život menšiny, a tiskly několikery 

ilegální kapesní noviny. Někteří menšinoví funkcionáři i další členové byli pro odbojovou 

činnost během války zatčeni a odvedeni do koncentračních táborů, odkud se už nevrátili. 

Zatýkáni, vyslýcháni a případně deportováni byli i mnozí krajané, kteří už na konci roku 1938 

reagovali na výzvu Československa k všeobecné mobilizaci a snažili se odjet do staré vlasti, 

anebo ti, kteří se v roce 1942 vzepřeli zákonům Nezávislého Chorvatska, podle nichž měli být 

všichni lidé narození na území Chorvatska považováni za Chorvaty. 

O obnovení činnosti Československého svazu, spolků a škol se začalo jednat ještě před 

koncem války, a tak bylo už v listopadu 1944 vydáno povolení k obnovení českých škol a 5. 

srpna 1945 byl znovu založen Československý svaz12. Slavnost znovuzaložení se stala velkou 

manifestací Čechů z celé Jugoslávie, Svaz se už ale nově díky decentralizaci státu orientoval 

pouze na krajanské spolky v Chorvatsku a částečně v Bosně a Hercegovině. Koncem roku 

1944 obnovily svou činnost i mnohé spolky, mnohé se ale už nikdy nevzkřísily, zejména po 

té, co při reemigraci v následujících letech odešla do Československa celá řada vynikajících 

krajanů. Na začátku 50. let je zmiňováno jen 19 spolků, v dalších letech 20. 

K reemigraci do Československa se krajané odhodlávali z důvodu bídy v poválečných 

letech i stále tvrdší politiky vítězné Komunistické strany. Zpočátku byl tento pohyb spontánní 

                                                             
11 K Balkánské cestě viz např. Šrámek, 2011. 
12 Československý svaz v následujících letech několikrát změnil jméno: v roce 1949 se ustálil název 

Československý svaz v LR, později SR Chorvatsku. Federativní uspořádání Československa vedlo v roce 1975 

ke změně názvu na Svaz Čechů a Slováků v SR Chorvatsku. 
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a individuální, později šlo o státem organizované akce.13 Přestože reemigrace krajanů z území 

Jugoslávie nebyla zcela úspěšná, jejím následkem bylo výrazné oslabení menšiny. 

Navzdory oslabení se krajanské spolky snažily navázat na předválečnou aktivitu: obnovena 

byla kulturní a společenská činnost některých Besed a obnoveno a dokonce rozšířeno české 

školství. Zatímco ale v období před druhou světovou válkou tvořila česká komunita fungující 

organismus plně integrovaný do společenského života lokálních komunit, po druhé světové 

válce byla role české menšiny omezena zejména na kulturní činnost, která spočívala 

v udržování krajanských tradic: hrají se divadla, konají různé přednášky a oslavy, pěstují se 

české lidové zvyky, písně a tance. Obnovují se za války zničené knihovny a při některých 

Besedách vznikají dechové hudby. Kromě dožínek jako největší menšinové události, která se 

koná pravidelně už od dvacátých let, se začínají organizovat také různé přehlídky krajanských 

aktivit: přehlídka dětské činnosti Naše jaro (poprvé 1952), od roku 1972 přehlídka české 

dětské písně v Končenicích, od konce sedmdesátých let přehlídka folklorních tanečních 

souborů, v osmdesátých letech se začaly konat přehlídky krajanského amatérského divadla a 

českých dechovek, v devadesátých letech přibyla také přehlídka pěveckých sborů a ještě 

později přehlídka malých hudebních souborů.  

V roce 1945 působilo 16 státních českých škol a doplňovací škola v Záhřebu. Čeština se 

vyučovala na některých chorvatských školách jako volitelný předmět. Od padesátých do 

sedmdesátých let působilo české oddělení na daruvarském gymnáziu. V 60. a 70. letech 

působila také Pedagogická akademie v Pakraci, což byla jediná vysokoškolská instituce 

v Chorvatsku, na které se vyučoval český jazyk a která tak zajišťovala vzdělávání učitelů pro 

české školy. Počet škol, na nichž se učí česky, však postupně klesá po reorganizaci školství na 

konci 50. let, ale i z důvodu klesajícího počtu žáků, který je příčinnou zavírání českých škol 

především v menších vesnicích a vesnicích vzdálenějších od Daruvaru. 

Obnovena a zkvalitněna byla po válce informační a vydavatelská činnost. Od roku 1946 

vychází v Daruvaru týdeník Jednota jako informační orgán Svazu Čechů – informoval nejen o 
                                                             

13 Československá vláda se po odsunu Němců a Maďarů snažila zaplnit opuštěné pohraničí a 31. července 

1945 vydala prohlášení, v němž vyzývala všechny Čechy a Slováky, žijící v zahraničí, aby se vrátili do své 

vlasti. Slibovala jim převezení veškerého majetku nebo jeho náhradu v plné výši, zařazení do výrobního procesu 

v jejich dosavadním povolání a sociální zabezpečení. Hromadná reemigrace měla po osvobození posloužit 

především k vyřešení ekonomické situace poválečného státu. Organizovaný odsun Čechů a Slováků z území 

Jugoslávie ale stěžovala nemožnost dohody mezi Československem a Jugoslávií o mezistátním majetkovém 

vyrovnání reemigrantů a reemigrace se tak nakonec omezila převážně jen na individuální akce. Do konce roku 

1948 se do Československa vrátilo 11 000 jugoslávských Čechů a Slováků namísto plánovaných 100 000. Mezi 

reemigranty převažovali Češi. – K reemigraci z Jugoslávie viz např. Pelikánová, 2009. 
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životě Čechů v Jugoslávii, ale především ve svých prvních číslech také o otázkách reemigrace 

do Československa a situaci ve staré vlasti.14 V roce 1965 vzniklo v Daruvaru samostatné 

české nakladatelství – Novinově vydavatelská instituce Jednota, která kromě týdeníku Jednota 

vydává také časopis pro děti Dětský koutek, ročenky Český lidový kalendář a Přehled 

kulturních, literárních a školních otázek, tvorbu krajanských autorů a učebnice pro české 

školy. Od roku 1968 je pravidelně vysílán rozhlasový pořad v češtině v soukromé rozhlasové 

stanici Radio Daruvar. V osmdesátých letech vysílala jugoslávská státní televize týdenní 

půlhodinový pořad Kronika Čechů a Slováků, který byl vysílán výhradně v těchto jazycích. 

Přestože menšinu tvoří po druhé světové válce už téměř výhradně jugoslávští státní 

příslušníci, Československý svaz se neustále snaží o udržování styků s Československem. 

Tyto vztahy jsou průběžně narušovány politickými vztahy dvou zemí: veškeré styky byly 

přerušeny první rezolucí Informačního byra v roce 1948, následně se v průběhu padesátých a 

především šedesátých let opět postupně navazují a z Československa přichází do české 

menšiny významná pomoc, materiální i duchovní, po roce 1968 je ale tato pomoc opět 

výrazně omezena. I přesto je bilaterální dohodou umožněno studentům z řad menšiny 

studovat v Československu a získat zde vysokoškolské vzdělání. Tito studenti se následně 

často dostávají do vedoucích pozicí menšinových spolků a organizací. 

V druhé polovině 20. století ale postupuje asimilace v řadách krajanů a postupně tak klesá 

počet menšinových příslušníků: z předválečných asi 30 tisíc se k české národnosti v 80. letech 

hlásí jen polovina – 15 tisíc.  

 

 

2.1.3 Češi v Chorvatsku 

 

Na začátku 90. let byla činnost krajanských spolků narušena stále vyhrocenější 

nacionalisticko-politickou situací v Jugoslávii, která postupně vyeskalovala až k vypuknutí 

války, v Chorvatsku nazývané domovinská/vlastenecká, jejímž cílem bylo ve finále vytvořit 

etnicky homogenní a stabilní státy. Krajané měli v roce 1990 oslavit dvousté výročí první 

přistěhovalecké vlny na území Slavonie, připravované oslavy, které měly vyvrcholit 

Dožínkovými slavnostmi v Bjelovaru, se už ale v důsledku politické situace nekonaly. 

                                                             
14 Informování o reemigraci a situaci v Československu je pravděpodobně důvodem, proč byl o týdeník 

Jednota v první polovině šedesátých let velký zájem také v Československu, kam se distribuovalo dokonce 6000 

exemplářů týdně. Další rozmach Jednoty ale zastavil v roce 1969 zákaz československých normalizačních úřadů, 

zpřetrháním vztahů se starou vlastí se pak týdeník vrátil do hranic krajanského prostředí. 
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V prizmatu velmi oblíbeného a medializovaného tématu etnické identity, které bylo 

použito na konci osmdesátých a počátku let devadesátých, byla i česká menšina nucena se 

jednoznačně rozhodnout, na které straně bude stát: chorvatské nebo jugoslávské/srbské. 

Protože měl záštitu připravovaných oslav převzít prezident F. Tuđman, 5. června 1991 

navštívila delegace Svazu Čechů a Slováků Záhřeb, kde předsedkyně Svazu L. Janotová 

osobně seznámila F. Tuđmana s programem oslav a současně ujistila chorvatské vedení, že 

Češi a Slováci v Chorvatsku mají zájem a chtějí i nadále žít společně v míru s ostatními 

národy a národnostmi v Republice Chorvatsku. (Selicharová, 1991:2) Důležitým faktorem 

rozhodování bylo historické spojení s půdou, domovinou (vlastí), Češi se nechtěli přiklánět na 

jednu nebo druhou stranu z politických důvodů, chtěli dále v klidu a míru žít na území, které 

si zvolili jejich předci za nový domov.  

Po vypuknutí válečných bojů na Daruvarsku v srpnu 1991, zatímco mnozí spoluobčané 

jiných národností utíkali před válečným ohrožením do bezpečí, Češi na Daruvarsku převážně 

zůstávali ve svých domovech a z velké části se zapojovali do spontánně vznikajících oddílů 

národní obrany, tzv. domobrany. Nebojovali za žádnou politickou stranu, snažili se jen 

ubránit své životy i majetek – snad právě proto byli ale útočící, srbskou stranou vnímáni jako 

nepřátelé, a velcí chorvatští vlastenci. Nejvíce to odnesla téměř ryze česká vesnice Ivanovo 

Selo, které byl veřejně slibován osud Lidic za druhé světové války – obyvatelé se ale za 

pomoci chorvatského vojska ubránili. 

V reakci na vlastní žádost však krajané s povděkem přijali nabídku československé vlády 

poslat to bezpečí svoje děti – od září 1991 do ledna 1992 tak byl ve spolupráci 

československé vlády, Svazu Čechů a Slováků a české základní školy Komenského v 

Daruvaru zorganizován přesun asi 1500 osob, převážně dětí a mládeže s učiteli a vychovateli, 

i matek s malými dětmi, do bezpečí v Československu. Tyto děti po dobu několika měsíců, 

kdy se válčilo přímo na Daruvarsku a než bylo Chorvatsko uznáno jako samostatný a 

suverénní stát alespoň částí evropských zemí, pobývali v několika skupinách v Seči, Jánských 

Koupelích, Mariánských Lázních, Proseči u Skutče, Stráži pod Ralskem, Chlumu u Třeboně a 

Vranově nad Dyjí. Krajanští učitelé se zde za pomoci českých učitelů a vychovatelů snažili 

pro děti zajistit celodenní program i zorganizovat provizorní vyučování. Československo 

pomáhalo menšině v průběhu války i po jejím skončení také humanitární pomocí – léky, 

potravinami a stavebním materiálem. 

Přestože bylo území, kde Češi v Chorvatsku žijí, válkou hodně zasaženo, činnost Svazu 

Čechů a Slováků ani Českých besed za této války nebyla přerušena. Po celou dobu pravidelně 

vycházel také týdeník Jednota, který byl vlastně jediným tištěným informačním prostředkem, 
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který rozesílal svědectví o válečných událostech na Daruvarsku, a Dětský koutek putoval 

pravidelně dokonce do Československa za odsunutými dětmi. 

Stejně jako za druhé světové války také domovinská válka posílila sebevědomí zdejších 

Čechů a mnozí z těch, kteří už pomalu zapomínali na svůj český původ, si ho nyní opět silněji 

uvědomili – válka tak znamenala jistým způsobem zvýšení prestiže „být Čech“, neboť 

v politické situaci nově vzniklých států se česká menšina dočkala opětovného uznání, 

potvrzení a podpory – jednalo se o „národnostní“ podporu (Češi bojovali a podporovali vznik 

samostatného Chorvatska, pomoc a brzké uznání přišlo také z Československa). Ve shodě s 

tzv. Simmelovým pravidlem15 pak vnější vnímání skupiny zapůsobilo i na její vnitřní 

soudržnost, došlo k jejímu upevňování a pozdějšímu rozvoji. „Válka v devadesátých letech 

zapůsobila jako „zpomalovač“ probíhající asimilace a naopak se stala právě oním 

prostředkem sebeidentifikace a sebepotvrzení.“ (Tůma, 2009:48) Mnozí krajané si uvědomili, 

že „my jsme tu dnes, abychom pokračovali v díle našich předků. Vážíme se své minulosti, 

svého původu, jsme hrdi na slavné české dějiny a českou kulturu, a také milujeme tuto zem, 

kraj a město.“ (Stráníková, 2007b:3-4) 

Po ukončení válečného stavu tak byla zintenzivněna činnost ve stávajících českých 

spolcích a dokonce byly znovuzakládány nové v osadách, kde potomci přistěhovaných Čechů 

už na svůj původ zapomněli a České besedy zanikly. Od poloviny 90. let 20. století byly 

oživeny spolky v Rijece, Slavonském Brodu, Nové Hradišce a v Bjeliševci. Nadšení ale 

přetrvává i v novém tisíciletí a tak od roku 2002 působí Česká beseda v Tréglavě, od roku 

2004 svou činnost obnovují spolky v Sisku a Lipovlanech, 2008 ČB v Garešnici, 2009 

v Dubravě (Česká beseda Záhřebského županství), 2010 Česká beseda v Šibovci a od roku 

2015 zatím nejmladší ČB v Osijeku. Nové spolky vznikají především ve městech, kam se 

mnozí krajané stěhují za pracovními příležitostmi i vzděláním – i zde ale (prozatím) přetrvává 

potřeba udržovat české zvyky i jazyk a sdružovat se. V současnosti pracuje v Chorvatsku 31 

českých spolků. 

V roce 1992 se od Svazu Čechů a Slováků oddělily slovenské spolky a vytvořily vlastní 

Matici slovenskou, později Svaz Slováků se sídlem v Našicích. V roce 1993 následně 

schválila valná hromada Svazu nový statut a s ním i nový název Svaz Čechů v Republice 

Chorvatsku. Do roku 1965 je součástí Svazu i redakce novinově-vydavatelské instituce 

Jednoty. 
                                                             

15 Tv. Simmelovo pravidlo – vnitřní soudržnost skupiny je odvislá od míry vnějšího tlaku. Erikssen (2007:73) 

upozorňuje na fakt, že skupiny mohou, tváří v tvář skutečnému či domnělému ohrožení, posilovat svou etnickou 

identitu, ačkoliv ta do té doby nehrála významnější roli.  
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I přes velký rozmach kulturní činnosti a vznik nových spolků, a nově i přes nařízení 

nového státu, aby se národnostní menšiny organizovaly také politicky, ale postupuje trend 

asimilace a postupně klesá počet lidí hlásících se k české národnosti. V 90. letech se k češství 

hlásilo 13 086 osob, na začátku nového tisíciletí 10 510 osob, u posledního sčítání obyvatel to 

bylo „jen“ 9641 osob.16 Vzhledem ke klesajícímu trendu počtu příslušníků české menšiny 

v průběhu 2. poloviny 20. století tak v posledním desetiletí nedošlo k tak výraznému poklesu, 

jaký bylo možné očekávat (viz tabulka č. 1). Ne všechny osoby, které se hlásí k české 

národnosti, ale vnímají také český jazyk jako svůj mateřský: v roce 2011 „65,26 % z 964217 

Čechů jako svůj mateřský jazyk uvedlo jazyk český. V roce 1991 jich bylo 79,31 % a v roce 

2001 to bylo 68,30 %. Znamená to, že počet obyvatel, kteří jako svůj mateřský jazyk uvádějí 

češtinu, klesl víc, než počet osob, které se vyjádřily jako příslušníci české menšiny.“ (Horyna, 

2013:12) 

Tendence poklesu příslušníků menšiny je důsledkem mnoha faktorů: „blízké soužití se 

sociálně a kulturně blízkým majoritním obyvatelstvem, které vede ke smíšeným manželstvím, 

oslabení používání češtiny jako jazyka domácí komunikace a příklon dětí ze smíšených 

manželství k majoritní populaci,“ (Stranjik, 2009:35) demografický tranzit, přirozená 

depopulace venkovského obyvatelstva a urbanizace, proces stárnutí obyvatelstva18, 

ekonomická situace v Chorvatsku, kompaktnost českého osídlení a další (viz Vodvárková, 

1993; Horyna, 2013). Dle J. Tůmy hraje roli i zaujetí mladých pro spolkový způsob života 

v novém, modernizovaném světě: „S tím jak se svět modernizoval (nové formy zábavy, 

technika…), přestával být tento způsob spolkového života pro mladé lidi zajímavý. Počet 

krajanů začal klesat a tento trend nadále pokračuje.“ (Tůma, 2009:115) 

 

 

                                                             
16 Z 22 národnostních menšin uznaných Ústavou Republiky Chorvatska se česká menšina podle sčítání 

obyvatelstva z roku 2011 řadí k početnějším, Češi tvoří 0,22 % obyvatelstva Chorvatska (početnější než česká 

jsou menšiny srbská, bosenská, italská, albánská, romská, maďarská a slovinská). Mezi sčítáními obyvatelstva 

v letech 2001 a 2011 došlo v české menšině k poklesu o 8,27 %, což jí řadí po bok např. menšiny italské (pokles 

o 9,31 %), černohorské (pokles o 8,30 %) nebo srbské (pokles o 7,44 %). U některých menšin ale došlo mezi 

dvěma sčítáními obyvatelstva také k nárůstu, týká se to např. menšiny romské, bosenské, albánské a slovenské. 

(Horyna, 2013: 6) 
17 I. Horyna zde chybně uvádí o jednu osobu více nežli na svých stránkách udává Državni zavod za statistiku 

Republike Hrvatske (http://www.dzs.hr/). 
18 Podle sčítání obyvatel v roce 2011 je průměrný věk Čechů v Chorvatsku vyšší než státní průměr. (Horyna, 

2013:12) 
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Počet obyvatel české národnosti v letech 1880 – 2011 (zpracováno podle J. Matuška, 1994, 

a I. Horyny, 2013) 

 
 
 
Rok                      Počet obyvatel        Přírůstek, úbytek oproti 
                           české národnosti             minulému  sčítání 
1880                          14 584                                  -------                                                    
1890                          27 521                               + 88,7 %                                         
1900                          31 588                               + 14,8 % 
1948                          28 994                                -   8,2 % 
1953                          29 967                                +  3,4 % 
1971                          19 001                                 - 36,6 %                                         
1981                          15 061                                 - 20,7 % 
1991                          13 086                                 - 13,1 %                                          
2001                          10 510                                 - 19,7 % 
2011                            9 641                                -   8,21% 
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2.2 ČESKÁ MENŠINA V CHORVATSKU DNES – SOCIÁLNÍ STATUS A 

ORGANIZACE 

 

2.2.1 Postavení české menšiny v zákonech Republiky Chorvatska 

 

Právní postavení české menšiny v Chorvatsku bylo po uznání samostatného Chorvatska na 

začátku 90. let do velké míry stanoveno odkazem jejího postavení v rámci dřívější 

Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Za Jugoslávie byla početnějším menšinám 

zajištěna práva na svobodné a rovnoprávné užívání vlastního jazyka a písma, výchovu a 

vzdělávání v mateřském jazyce, právo na rozvoj vlastní kultury, právo na zakládání vlastních 

organizací, právo na úměrné zastoupení v tělesech státní moci, právo na veřejné užívání 

menšinového jazyka a písma a další práva, kterými byl zajištěn jejich rozvoj a afirmace. 

(Tatalović, 2005:19) Nově konstituovaný stát pro dříve uznané menšiny přebral tato práva do 

své Ústavy – práva nových menšin (především těch, které tvořili příslušníci národností 

dřívějších jugoslávských republik) se teprve řešila postupně v následujících letech. Ani práva 

dřívějších menšin ale nebyla plně uplatňována v praxi a nebyla velká chuť jakkoli práva 

menšin řešit. 

Na přelomu tisíciletí byly přijaty dva zákony, které měly konkretizovat práva menšin na 

území Republiky Chorvatska: Zákon o užívání jazyka a písma národnostních menšin 

v Republice Chorvatsku19 (2000) a Zákon o výchově a vzdělávání v jazyce a písmu 

národnostních menšin20 (2000). Vše bylo následně stvrzeno Ústavním zákonem o právech 

národnostních menšin21 (2002). Tyto zákony by měly zaštiťovat veškerá práva krajanů na 

pečování o vlastní tradice, kulturní činnost, užívání menšinového jazyka, vzdělávání a 

informování v něm. Nově tak Ústavní zákon RCH připouští tři možnosti pro uplatnění práv 

některé z národnostních menšin: první se zakládá na početnosti menšiny na určitém území, 

druhá počítá s již získanými, zděděnými právy a třetí se zakládá na mezinárodních dohodách. 

V případě české menšiny jde o druhou možnost: práva zděděná z dob bývalého státu. 

Početnost u české menšiny nehraje výraznou roli – na území Daruvaru žije necelých 19 

                                                             
19 Zakon o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 51/2000.) – přijat 11. 

května 2000 
20 Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN, br. 51/2000.) – přijat 11. května 

2000 
21 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN, br. 155/2002.) – přijat 13. prosince 2002 
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procent Čechů.22 Chorvatské menšinové zákony jsou podle mezinárodních odborníků dobře 

zformulovány, menšiny ale neustále bojují o jejich uplatňování v praxi. 

Ústavní zákon o právech národnostních menšin z roku 2002 kromě práv menšin na 

sebevyjádření z hlediska jazyka, kultury a identity nově stanovil také povinné organizování 

menšin po stránce politické: právo volit menšinového zastupitele do Chorvatského sněmu a 

povinnost vytvořit Rady národnostních menšin. Obojí vzniklo především za účelem politické 

diskuse mezi státem a menšinami.  

Právo volit menšinového zástupce do Chorvatského sněmu měly „staré“ menšiny od 

vytvoření nového státu – už v srpnu 1992, kdy se konaly první prezidentské a parlamentní 

volby v samostatném Chorvatsku, tak mohli příslušníci české menšiny (společně s dalšími 

uznanými menšinami) volit své zastupitele do Parlamentu RCH. Česká menšina měla podle 

tehdejších zákonů společně s dalšími menšinami, jejichž zastoupení v celkovém obyvatelstvu 

země nedosahovalo 5 % (v případě české menšiny to bylo 0,24 %), možnost zvolit společně 

pět poslanců.  

V současnosti sdílí česká menšina poslance s menšinou slovenskou, poslanec je volen 

v přímé volbě. Jeho podstatou je především permanentní zastávání a prosazování zájmů obou 

menšin. Řeší problémy nedodržování menšinových práv a snaží se docílit lepších podmínek 

pro fungování menšin a jejich institucí. Někteří zvolení poslanci byli zároveň členy některé 

z politických stran, což jim zajišťovalo lepší postavení a možnosti prosazení svých zájmů, na 

druhou stranu je to ale také svazovalo, neboť museli jednat v duchu strany. Pozice 

menšinových poslanců ve víru chorvatské politiky není jednoduchá a jejich možnosti docílit 

něčeho jako jednotlivci také není velká, je to jeden z důvodů, proč se někteří poslanci různých 

národnostních menšin sdružují a jednají společně. 

Rady národnostních menšin (ch. Vijeće nacionalne manjine – dále jen Rady) jsou právní 

tělesa, která by měla zajišťovat dodržování práv menšinových příslušníků a dohlížet na ně na 

úrovni správy obcí a županství23, stanoveny byly zcela nově. Jejich vznik na určitém území je 

dán demografickým počtem příslušníků menšiny na daném území: volí se tam, kde žije 

minimálně 1,5 % příslušníků menšiny, resp. v městech a obcích, kde žije více než 200, a v 

županstvích, kde žije více než 500 příslušníků menšiny. V místech, kde žije méně příslušníků 

menšiny, ale jejich počet přesahuje stovku, se volí představitel do místní správy. Rady jsou 

zřizovány hierarchicky: obecní, městské, županské a celostátní, podle počtu příslušníků 
                                                             

22 Podobně je tomu např. u italské menšiny v Pule, která tvoří jen tři procenta obyvatelstva města, její práva 

jsou ale zajištěna mezinárodní smlouvou. 
23 Správní jednotka na úrovni kraje v ČR. 
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menšiny – a voleny vždy na čtyři roky. Působí jako poradní orgány místních zastupitelstev, 

nemají tudíž žádné pravomoci – správy obcí a županství nemají povinnost zohledňovat jejich 

usnesení ve svém rozhodování. Rady jsou financovány státem, posty v radách ale nejsou 

placené. 

První Rady byly konstituovány v červenci 2003 a odezva příslušníků české menšiny byla 

tehdy poměrně malá. Vycházelo to jednak z malé potřeby příslušníků menšiny organizovat se 

politicky, neboť tradice menšiny je vybudována na zcela jiných základech24, ale i z poměrně 

nejasného důvodu vzniku těchto těles a nejasnosti jejich kompetencí. Postupně se ale jejich 

pozice ujasnily a v některých místech si vybudovaly silnou pozici a dobře spolupracují 

s místní správou. Cílenou propagandou mezi příslušníky menšiny bylo také docíleno větší 

volební účasti, což také posiluje pozici rad.  

U posledních voleb v květnu 2015 měli příslušníci české menšiny možnost volit členy Rad 

české menšiny ve čtyřech županstvích a sedmi městech či obcích: županství Bjelovarsko-

bilogorské, Požežsko-slavonské, Sisacko-moslavinské a Město Záhřeb, a města či obce 

Daruvar, Hrubečné Pole, Kutina, Pakrac, Končenice, Dežanovec a Sirač. Dále mohla volit 

představitele do místní správy v pěti županstvích a sedmi městech či obcích: županství 

Záhřebské, Přímořsko-goranské, Istrijské, Splitsko-dalmatské a Viroviticko-podravské, a 

města či obce Lipik, Bjelovar, Garešnica, Rijeka, Sisak, Hercegovec a Veliki Grđevac. 

(Daňková, 2015) 

Povinností menšiny organizovat se politicky a založit rady vznikla v české menšině 

v Chorvatsku jakási dvojkolejnost institucí, neboť nejvyšší dosavadní institucí, která 

zastřešovala všechny české spolky, byl Svaz Čechů v RCH – po založení Menšinových rad 

ale státní a místní správy v mnoha ohledech nejednají přímo se Svazem Čechů, ale s Radami. 

Činnosti menšinových spolků se dotkl ještě čtvrtý zákon – Zákon o spolcích25, který 

vstoupil v platnost v říjnu 2014, a do jednoho roku musely všechny spolky s tímto zákonem 

                                                             
24 Na donucení menšiny, která se definuje kulturně, definovat se politicky, upozorňuje např. Tůma, podle 

nějž se nechuť krajanů k tomuto způsobu definování projevuje právě malou volební účastí do menšinových rad: 

„Je zjevné, že lidé, kteří se běžně hlásí k „češství“ jako etnické identitě neprojevují vůli se takto vyjadřovat i 

politicky. Souvislost je i ve faktu, že lidé se při sčítání lidí a na matrikách nedeklarují jako příslušníci české 

národnostní menšiny. Podle mnoha krajanů, s kterými jsem měl možnost o celé věci diskutovat, je problém i 

v zákoně o národnostních menšinách. Mladí lidé po dosažení osmnáctého roku věku jsou z pohledu zákona 

„pouze“ občané chorvatského státu, tudíž členy státního národa nebo také národního státu. Přestože byli jako děti 

českých rodičů vedeni do plnoletosti jako Češi, pokud o to sami mají zájem, musí se dojít na matriční úřad po 

dosažení osmnácti let zpět sami přeregistrovat na národnostní menšinu.“ (Tůma, 2009:55-56) 
25 Zakon o udrugama (NN, br. 74/2014.) – přijat 1. října 2014 
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sladit své stanovy. Novým Zákonem se jasněji upravila pravidla zakládání, působení, právní 

status, majetek, zodpovědnost, financování, dozor a ukončení působení spolku. Zákon 

předpokládá větší kontrolu hospodářské činnosti, spolek např. nesmí vybírat vstupné nebo 

pronajímat své prostory, pokud nemá regulovanou hospodářskou činnost. Přestože zákon 

z větší části jen upřesnil už dříve platná pravidla, řízení spolku nově vyžaduje spoustu 

administrativních znalostí a dovedností, což představuje problém pro krajanské spolky, 

v nichž je veškerá činnost dobrovolná a členové jsou navíc často staršího věku anebo 

informaticky nedostatečně vzdělaní. Jedním z nedostatků zákona je, že nerozlišuje mezi 

spolky, které se zabývají kulturní činností, zájmovými spolky jako jsou třeba sběratelé hub 

nebo včelaři, a velkými fotbalové spolky jako je např. fotbalový klub Dinamo, kde se točí 

spousta peněz. 

Postavení české menšiny v Chorvatsku je vedle chorvatských zákonů a Ústavy zajištěno od 

roku 1998 také Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků (European Charter for 

Regional or Minority Languages), podle níž je český jazyk na územích, kde žije dostatečný 

počet menšinových příslušníků, zahrnut mezi chráněné jazyky.26  

V roce 2001 byla v Záhřebu podepsána Dohoda mezi Vládou Republiky Chorvatska a 

Vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, která by v letošním 

roce měla být ratifikovaná. Programy kulturní spolupráce se realizují většinou na základě 

přímých dohod mezi kulturními institucemi, spolky a dalšími organizátory.27 Patří mezi ně i 

krajanské kulturní spolky, jejichž spolupráce s amatérskými kulturními spolky je poměrně 

intenzivní. Mezi Chorvatskem a Českou republikou bohužel dosud nebyla podepsaná 

bilaterální dohoda o spolupráci dvou zemí, která by rozšířila spolupráci i mimo oblasti 

kultury, školství a vědy a ještě výrazněji hájila práva české menšiny.28  

Přestože jsou práva české menšiny v Chorvatsku zákonně dobře zajištěna, prosadit 

důsledné uplatňování těchto práv v praxi není vždy jednoduché. Na přelomu tisíciletí museli 

např. krajané bojovat o umožnění dvojjazyčnosti na Daruvarsku (místní správa odmítala po 

                                                             
26 Chorvatsko podepsalo Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků v roce 1997, ve stejném 

roce ji také ratifikovalo a Charta vstoupila v platnost od roku 1998. Kromě češtiny jsou Chartou v Chorvatsku 

chráněné jazyky italský, srbský, maďarský, slovenská, rusínský a ukrajinský. Více viz Rada Evropy (online): 

http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/declarations (citováno 26. 

5. 2017) 
27 Program kulturní spolupráce za období 2006-2008 byl podepsán v Praze 25. dubna 2006 před otevřením 

výstavy MUO „Secese v Chorvatsku“. Viz http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=291  
28 Chorvatsko takovou dohodu podepsalo například s Maďarskem, Itálií, Srbskem a Černou Horou. 
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osamostatnění Chorvatska uznat právo menšiny na dvojjazyčné nápisy na institucích, které 

měla menšina na tomto území tradičně zajištěno od 50. let 20. století). Opakovaně 

upozorňovali na nedůsledné zajištění možnosti informování v menšinových jazycích ve 

státních zpravodajských institucích. Bojovat ale museli i o český pořad v místní rozhlasové 

stanici Radio Daruvar, když se řešilo financování. Jako jedna ze skutečností, které ohrožovaly 

setrvání menšiny do budoucna, byla neochota daruvarské místní správy povolit v roce 

2009/2010 otevření nejmladší skupiny v rámci české mateřské školy Ferda Mravenec 

v Daruvaru (pokud by rodiče zapsali své děti do chorvatské mateřské školy, jen menší část 

z nich by se pak odhodlala k zápisu do české základní školy, čímž by menšina mohla přijít o 

celou budoucí generaci krajanů). Řešilo se také setrvání mateřské školy v Končenicích, která 

se dostala do finančních potíží. 

Už několik let také národnostní menšiny v Chorvatsku řeší možnost volit své poslance do 

státního sněmu jen „na úkor“ možnosti volit zastupitele politických stran společně se všemi 

ostatními občany RCH. Přechodně získali menšiny tvořené méně než 1,5 % obyvatel RCH 

v roce 2010 právo tzv. doplňkového hlasu, čili možnost u jedněch voleb volit zároveň na 

„menšinové“ (menšinoví poslanci) a „většinové“ (zástupci politických stran) listině – jednalo 

se o tzv. pozitivní diskriminaci nepočetných národnostních menšin. (Pejić, 2010) Toto právo 

bylo ale už následující rok opět zrušeno, neboť bylo částí většinového obyvatelstva vnímáno 

jako nezákonné.29 Naopak menšinoví příslušníci mají v případě, že se musí rozhodovat, na 

které listině chtějí volit, pocit, že je jim upíráno jejich základní občanské právo, garantované 

každému plnoletému občanovi Ústavou RCH. Mnozí příslušníci menšin se v případě, kdy se 

musí rozhodovat, na které listině volit, rozhodují pro „většinovou“ listinu, nevolí tedy 

menšinové poslance, čímž klesá jejich opora voličů i pozice v konkurenci dalších poslanců. 

                                                             
29 „Ustavní soud rozhodl koncem minulého týdne zrušit změny Ústavního zákona o právech národnostních 

menšin, které chorvatský sněm schválil loni v červnu. Prohlásil totiž, že jsou protiústavní paragrafy, které dávají 

menšinám právo kromě politických stran volit doplňkovým hlasem menšinového poslance. Usnesení schválil 

jednohlasně. Příslušníci národnostních menšin v Chorvatsku tak nevyužijí takzvanou pozitivní diskriminaci, o 

kterou usilovali dokonce patnáct let, a která byla navíc předmětem koaliční smlouvy menšinových poslanců a 

vlády. „Po všem zůstal hořký pocit, že je celá situace zpolitizována,“ řekla nám poslankyně za českou a 

slovenskou menšinu Zdenka Čuchnilová, kterou jsme poprosili o komentář. „Každodenně posloucháme 

argumentaci, že je to proti srbské menšině. Ústavní soud také řekl, že ústavní změny zaručují nejsilnější politické 

straně srbské menšiny určitý počet míst ve sněmu, a to je protiústavní. Vlastně se tím nejvíce ukřivdilo všem 

ostatním menšinám. Není pravda, že se tím odvolává právo na tři místa ve sněmu pro srbskou menšinu. Srbové 

mají toto právo už od roku 2002, takže zrušení ústavních změn v tomto směru nic nemění. Bez práva na 

doplňkový hlas zůstaly malé menšiny, které se po patnáctiletém boji octly znovu na začátku.““ (Pejić, 2011) 
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Tento problém je navíc podporován skutečností, že v Chorvatsku jsou všichni občané 

nabytím práva volit v osmnácti letech zapisováni jako Chorvati na většinou volební listinu – 

bez ohledu na to, jakou měli psanou národnost jako děti. Pokud tedy chtějí být nadále zapsáni 

jako příslušníci menšiny, musí požádat o změnu národnosti a přepsání v seznamech voličů.30  

Vzhledem k tomu, že od počtu voličů se odvíjí také práva a financování menšin a snižující 

se počet lidí hlásících se k menšině může postupně vést k omezování institucionální pomoci 

formou financování menšinového školství, médií, kulturních akcí – a snížení financování 

povede k nucenému snížení kulturních aktivit krajanů a následně k rychlejší asimilaci, 

upozorňování na význam přihlášení se k menšinové národnosti u voleb a sčítání lidu je jedním 

z nejdůležitějších bodů plánu práce krajanských institucí a menšinových rad na všech 

úrovních. Podle současných zákonů, přes určitou nechuť příslušníků české menšiny 

v Chorvatsku organizovat se politicky, aby byli i nadále schopni institucionálně existovat, 

musí uplatňovat práva, která jim stát nabízí. 

Od roku 2011 je česká menšina v Chorvatsku členkou Federální unie evropských menšin 

(Federal Union of European Nationalities, FUEN), největší a nejstarší evropské menšinové 

instituce, která shromažduje více než devadesát menšinových komunit z dvaatřiceti zemí. 

Nově jezdí její mladí členové také na setkání sdružení mládeže evropských národnostních 

menšin (Youth of European Nationalities, YEN), které bylo původně založeno jako sekce 

FUEN-u, ale od roku 1984 působí jako samostatná zastřešující organizace menšinových 

sdružení. 

 

 

2.2.2 Svaz Čechů v Republice Chorvatsku 

 

Svaz Čechů v Republice Chorvatsku (dále jen Svaz) je ústřední, nepolitickou a 

nestranickou organizací české menšiny, která reprezentuje českou menšinu. Sdružuje a 

koordinuje České besedy, menšinové instituce a kluby v oblasti kultury, vzdělávání, umění, 

vědy a sportu. Kromě Českých besed jsou členkami Svazu Čechů také dvě české mateřské a 

dvě základní školy (v Daruvaru a Končenicích) a Novinově-vydavatelská instituce Jednota. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, dnešní Svaz Čechů v RCH je nástupcem 

někdejšího Československého svazu, který působil od roku 1921 a sdružoval krajany v 

                                                             
30 Tato skutečnost je často označována jako nucená asimilace menšinové části obyvatelstva – viz např. Vežić 

– Obradović, 2008:19. 
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tehdejším Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a následně za Jugoslávie. V roce 1992 se od 

něj oddělila slovenská komunita v Chorvatsku, takže dnes sdružuje výhradně české krajany. 

Sídlo Svazu je v městě Daruvaru, lázeňském městě v západní Slavonii, v němž a jeho okolí 

žije většina Čechů v Chorvatsku.31 Svaz má svůj znak, používá ale také českou vlajku a 

českou hymnu, tj. symboly schválené státní Radou pro národnostní menšiny v RCH. 

Organizace činnosti probíhá v jednotlivých sekcích, tzv. radách: školní, kulturně-osvětové 

(hudebně-pěvecké), divadelní, historické, informační, vydavatelské a hospodářské, kromě 

toho existují dva kluby – Klub výtvarníků KV a Klub literátů. Členy a činnost rad koordinuje 

a volí předsednictvo Svazu v čele s předsedou a dvěma místopředsedy. Každá z rad se 

zaměřuje na určitou oblast činnosti Svazu: „Školní rada má v péči organizaci výuky v českých 

školách a zajišťování výuky českého jazyka na školách chorvatských. Kulturně osvětová rada 

má na starosti kulturní činnost krajanských spolků (kromě divadla), tzn. činnost folklorní, 

hudební a pěveckou, ale také literární a výtvarnou (tvůrčí). Organizuje přehlídky folklorních 

souborů, dechových hudeb a krajanských sborů. Divadelní rada se stará o zkvalitnění 

amatérské divadelní činnosti, především pořádáním seminářů pro amatérské herce i režiséry a 

divadelních přehlídek. Historická rada má na starosti zaznamenávání dějin menšiny. Pečuje o 

archiv Svazu Čechů, stálou sbírku fotografií a dokumentů z dějin menšiny a etnografickou 

sbírku v Ivanově Sele. Informační rada se stará o informování uvnitř menšiny a informování o 

menšině – zaměřuje se na tištěná i elektronická média (rádio, televize, informování po 

internetu). Vydavatelská rada se stará o kontinuální vydávání učebnic pro české školy, 

odborných studií, krajanské literární tvorby atd.“ (Stranjik, 2009:28) 

Činnost Svazu Čechů a institucí, které sdružuje, je podporována Chorvatskou i Českou 

republikou. Finanční podpora je složena z několika zdrojů, z nichž základním je chorvatský 

státní rozpočet, z kterého krajanská komunita čerpá finance prostřednictvím Rady pro 

národnostní menšiny v RCH a ministerstev, následují finance z regionálních a lokálních 

samospráv a z České republiky, od soukromých subjektů v RCH i ČR. Finance přidělované 

Svazu vládou RCH jsou vázané na jednotlivé aktivity a určeny jednotlivým spolkům. 

V posledních letech se (v důsledku klesající podpory ze státního rozpočtu RCH, ale i nárůstu 

počtu spolků a konajících se krajanských akcí) Svaz snaží hledat nové zdroje financování 

                                                             
31 Podle údajů ze sčítání obyvatel v roce 2011 žijí Češi ve všech županstvích Chorvatska, v Bjelovarsko-

bilogorském županství, které zahrnuje také město Daruvar, žije ale více než 65 % všech českých krajanů. Další 

silné zastoupení Čechů najdeme v sousedních županstvích Požežsko-slavonském a Sisacko-moslavinském, a ve 

městě Záhřebu – v těchto čtyřech uvedených správních jednotkách žije více než 86 % všech českých krajanů v 

Chorvatsku. (Horyna, 2013:6) 
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prostřednictvím projektů. Jedním z největších je Úřad pro lidská práva a práva národnostních 

menšin. 

„Činnost Svazu je bohatá a rozvětvená – spočívá v různých akcích během celého 

kalendářního roku a je zaměřena na pěstování vlastní české kultury, jazyka a zachování 

identity.“32 Kalendář akcí, které Svaz Čechů organizuje, zaštiťuje nebo koordinuje, je velmi 

bohatý. V převážné většině jde o akce kulturní, již zmíněné přehlídky, např. krajanského 

divadla, dětské písně, dětského folkloru, dětské divadelní, loutkové, recitační, výtvarné a 

literární tvorby (Naše jaro), dechových hudeb, krajanských sborů (Krajanské zpěvánky), 

hudebních skupin, folkloru (Vonička); dále Jarní tóny Jana Vlašimského, Etno den 

v etnografické sbírce v Ivanově Sele a Večer národnostních menšin, který přerostl na státní 

úroveň. Každoročně se konají také oslavy různých výročí, např. v roce 2017 budou oslavena 

výročí 110 let od založení Českých besed Daruvar a Prekopakra, 95. výročí založení České 

základní školy Jana Amose Komenského a 90. výročí založení České mateřské školy Ferda 

Mravenec v Daruvaru, ale i výročí spolků obnovených po válce v 90. letech, např. 15. výročí 

založení Českých besed Verovice a Tréglava.33 Největší krajanskou akcí jsou Dožínkové 

slavnosti, které mají formu folklorního festivalu s bohatým doprovodným programem, 

tradičně se konají každý druhý rok, vždy v jiném místě. Do organizace Dožínek je většinou 

zapojena téměř celá menšina, čímž se utužuje pocit sounáležitosti mezi jejími členy, ale také 

je to jedna z možností prezentovat bohatství české kultury chorvatským spoluobčanům.  

Svaz Čechů se snaží činnost krajanských spolků nejen organizovat a koordinovat, ale také 

krajany vzdělávat a jejich činnost zkvalitňovat, proto se organizují různé semináře (divadelní, 

taneční), Zimní škola tvořivé dramatiky a Setkání učitelů, dále Letní školy čili poznávací 

zájezdy žáků sedmých, nově i šestých tříd do ČR a odborný seminář pro učitele, který se 

každoročně za pomoci brněnského spolku Komenský koná v některé škole v ČR. 

V posledních letech se s cílem upozornit na nutnost pečovat o mateřský jazyk a zachovat ho 

pro další generace krajanů každoročně konají akce v rámci Měsíce mateřského jazyka a také 

Sympozium o českém jazyce, které vzniklo jako platforma pro odborníky z řad menšiny i 

mimo ní, kde mohou debatovat o záležitostech týkajících se menšinového jazyka, školství a 

všeho, co ovlivňuje setrvání a působení české menšiny na tomto území. 

                                                             
32 Svaz Čechů v Republice Chorvatsku (online): http://www.savez-ceha-rh.hr/index.php/cz/onas/svaz-cechu-

v-rch (citováno 2. května 2017) 
33 Svaz Čechů v Republice Chorvatsku – Kalendář akcí (online): http://www.savez-ceha-rh.hr/index.php/cz/ 

(citováno 2. května 2017) 
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Vedle finanční pomoci (např. pomoc s opravami, úpravami a vybavením českých škol, 

domů a prostor, v nichž krajanské spolky působí) je ze strany České republiky podporována 

právě tato vzdělávací činnost, např. zasíláním učitelů českého jazyka a kulturních a 

osvětových odborníků, kteří pracují s krajany na zkvalitnění jejich činnosti. Podpora vlády je 

naplňována Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, reprezentované zvláštním 

zmocněncem pro krajanské záležitosti a Domem zahraniční spolupráce MZV ČR, v rámci 

Programu podpory českého kulturního dědictví na léta 2016-202034. Pro české krajany 

v Chorvatsku je významná také podpora Československého ústavu zahraničního (ČSÚZ)35, 

který v posledních letech pomohl vybavit české školy moderními výukovými pomůckami, ale 

podporuje i samotné kulturní spolky, pro které zajistil např. hudební nástroje nebo krojové 

součásti. 

Pro svou dobrou koordinaci spolků a bohatou činnost je česká menšina v Chorvatsku 

opakovaně označována za sice ne nejpočetnější, ale pravděpodobně nejorganizovanější 

českou komunitu ve světě.36 Za dlouholetou skvělou činnost bylo Svazu Čechů v roce 2002 

uděleno Ocenění Gratias Agit, které uděluje ministr zahraničních věcí ČR za šíření dobrého 

jména České republiky v zahraničí.37 

 

 

 

 

                                                             
34 Pětiletý program podpory českého kulturního dědictví na léta 2016-2020 je pokračováním předchozích 

dvou pětiletých cyklů (2006 až 2010 a 2011 až 2015. Na jeho naplňování se podílejí Ministerstvo zahraničních 

věcí (MZV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  a  částečně i Ministerstvo zdravotnictví 

(MZdr). – více viz Ministerstvo zahraničních věcí (online): 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_krajanskym_spolkum_na_

leta.html 
35 „Československý ústav zahraniční je nezávislé a dobrovolné občanské sdružení, usilující o široký rozvoj 

styků se sdruženími, spolky a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v 

zahraničí a s jejich potomky, bez ohledu na politickou či náboženskou orientaci. Posláním Československého 

ústavu zahraničního je péče o zahraniční krajany, podpora a usnadnění jejich národních a kulturních styků se 

starou vlastí, udržování národního povědomí, podpora ekonomické spolupráce a pomoc při návratu do vlasti.” – 

Československý ústav zahraniční (online): http://www.csuz.cz/ (citováno 2. května 2017) 
36 Svaz Čechů v Republice Chorvatsku (online): http://www.savez-ceha-rh.hr/index.php/cz/onas/svaz-cechu-

v-rch (citováno 2. května 2017) 
37 Toto ocenění získali z krajanské komunity v Chorvatsku také někteří jednotlivci: Josef Matušek (1999), 

Leonora Janotová (2013) a Vjenceslav Herout (2015). 
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2.2.3 České besedy 

 

V současné době sdružuje Svaz Čechů v RCH 31 Českých besed, z nichž většina se 

nachází v okolí města Daruvaru. Novější Besedy jsou zakládány také ve vzdálenějších 

osadách a ve městech, kam se stěhují mladí krajané z Daruvarska za vzděláním a pracovními 

příležitostmi. Působí České besedy: Bjeliševec, Bjelovar (Česká obec), Daruvar, Daruvarský 

Brestov, Dežanovec, Dolany, Dolní Střežany, Garešnice, Hercegovec, Holubňák, Horní 

Daruvar, Hrubečné Pole, Ivanovo Selo, Jazvenik, Kaptol, Končenice, Lipovec, Lipovlany, 

Mezurač, Nová Hradiška a okolí, Osijek, Prekopakra, Rijeka, Sisak, Slavonský Brod, 

Šibovec, Tréglava, Velké a Malé Zdence, Verovice, Záhřeb a Záhřebské županství – viz mapa 

v příloze č. 1. Nejstarší Besedy vznikaly ve městech (Záhřeb 1874, Dubrovník 1899), většina 

dnešních z Daruvarska ale vznikla kolem roku 1920. 

České besedy jsou občanská sdružení, v nichž krajané pečují o svou kulturu a jazyk. Jejich 

kulturní činnost je poměrně různorodá s ohledem na počet členů jednotlivých Besed, jejich 

zájmy i tradice. Nejpočetnější a nejoblíbenější jsou folklorní a pěvecké skupiny, které působí 

v rámci většiny Besed, především folklorní jsou často rozdělené i do různých věkových 

skupin. Následují dechové hudby a divadelní soubory, které mají nejdelší tradici a kvalitou 

své práce si vydobyly uznání a stálé místo i na státní přehlídce amatérského divadla a na státní 

přehlídce dechových hudeb v Chorvatsku. Některé Besedy vlastní české knihovny – nejstarší 

z nich, daruvarská knihovna Franty Buriana, oslaví letos 110 let své činnosti.38 Podle zájmu 

působí četné skupiny tvůrčí a sportovní, sekce technické, informatické a audiovizuální. V 

klubech se sdružují zájemci o výtvarné umění, literární tvorbu, loutkové divadlo a 

radioamatéři. Do činnosti Besed se ale zapojují i mnozí další, kteří mají na starosti 

hospodaření spolků, starají se o údržbu besedního majetku a pomáhají s organizací akcí.  

Šestnáct z jednatřiceti Českých besed je majitelem vlastního Českého domu, dalších 

jedenáct získalo od místní správy kulturní domy nebo místnosti v nich k trvalému užívání. 

Zbývající si prostory pro činnost pronajímají. Tyto budovy a prostory jsou místem, kde se 

scházejí členové spolků a kde se odehrává téměř veškerý spolkový život. Vzhledem k tomu, 

že činnost Besed je financována státem prostřednictvím Svazu Čechů a Rad národnostních 

menšin, možnost pronajímat vlastní prostory je pro některé Besedy významným zdrojem 

                                                             
38 O všechny besední knihovny pečuje Ústřední knihovna české menšiny, která je od roku 2007 součástí 

daruvarské Městské knihovny a čítárny.  
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financí. S obnovou a rekonstrukcí Českých národních domů významně pomohla v posledních 

20 letech Česká republika. Veškerá činnost členů Besed je dobrovolná. 

České besedy jsou nejen místem, v němž se scházejí krajané a realizují své potřeby 

udržovat a předávat český jazyk, zvyky a tradice, ale i významným propagátorem české 

kultury v Chorvatsku. Četné Besedy se snaží představovat českou kulturu také okolnímu, 

většinovému obyvatelstvu a dalším menšinám, žijícím na území Chorvatska. Za tímto účelem 

organizují (kromě dalších akcí) např. Dny české kultury, které jsou velmi oblíbené a 

v některých případech dokonce několikadenní. Vedle tradičních zvyků mají na některých 

návštěvníci možnost poznávat i současnou českou kulturu. Dny české kultury tradičně 

pořádají už 24 Besedy. 

Zájem českých krajanů o udržení tradičních zvyků i o seznamování se současným děním 

v České republice se projevuje také zájmem mnoha spolků o družbu s některým ze spolků 

v České republice. Některá přátelství mezi spolky přetrvávají už několik desítek let, spolky se 

vzájemně navštěvují, čímž se nejen v České republice šíří povědomí o Češích žijících 

v Chorvatsku, ale pro krajany jsou tato setkání důležitou možností podívat se do rodné vlasti 

svých předků, slyšet současnou češtinu a v neposlední řadě dočkat se uznání za svou činnost. 

 

 

2.2.4 Osvětová činnost – české školství 

 

Osvětová činnost v české menšině v Chorvatsku se týká v první řadě menšinového 

školství, které je dnes organizováno na všech úrovních, od mateřských škol, přes základní 

školy až po střední školy. I pro starší, školou už nepovinné krajany jsou ale organizovány 

různé přednášky, setkání, výstavy, promítání filmů, výlety a další možnosti rozšiřovat si 

obzory a poznávat české dějiny i současnou českou kulturu. 

První česká škola byla založena v Daruvaru v roce 1922, tedy brzo po té, co se Češi po 

rozpadu Rakouska-Uherska ocitli v cizím státě. Nově zakládané české spolky tehdy vnímaly 

založení škol za svůj prvořadý úkol, neboť školství mělo zajistit vzdělávání v českém jazyce a 

vzdělání v českých reáliích, umožnit tedy předávání základních hodnot komunity. První 

založenou školou byla soukromá základní škola, pojmenována po Janu Amosi Komenském – 

českém učiteli národů. Následovalo otvírání dalších škol v Hercegovci, Kaptole, Bjelovaru a 

jinde. Vedle soukromých škol vznikala také česká oddělení na chorvatských státních školách 

a české doplňovací školy (čili mimoškolní výuka českého jazyka a vlastivědy).  
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Přes občasné potíže a několikery reformy se české školství na území Chorvatska udrželo 

kontinuálně od jeho založení dosud a dnes jsou české školy začleněny do chorvatského 

státního systému školství. Kromě Školní rady Svazu Čechů v RCH se o české školy stará 

poradkyně pro školy s výukou českého jazyka v Chorvatsku při Ministerstvu vědy a vzdělání 

RCH39. 

Učí se podle státem stanovených tří modelů výuky (Staňová Brdarová, 2007:2): 

1. model A – menšinový jazyk má stejný počet hodin jako chorvatský jazyk a všechny 

předměty se vyučují v menšinovém jazyce; 

2. model B – menšinový jazyk má stejný počet hodin jako chorvatský jazyk a 

v menšinovém jazyce jsou vyučovány společensky zaměřené předměty, jako jsou dějepis, 

zeměpis, výtvarné a hudební umění, ostatní, přírodovědné předměty jsou vyučovány 

v chorvatštině; 

3. model C (tzv. péče o mateřský jazyk a kulturu) – na chorvatské škole je 3-5 hodin týdně 

vyučováno v menšinovém jazyce, a to jazyk, literatura a kultura (hudební kultura, zeměpisné 

a dějepisné reálie, lidové zvyky a obyčeje, příp. náboženství). 

Podle modelu A se v školním roce 2016/2017 vyučuje na40: 

- dvou mateřských školách (v Daruvaru a Končenicích),   

- dvou základních osmiletých školách (škola Jana Amose Komenského v Daruvaru a škola 

Josefa Růžičky v Končenicích, a jejich obvodní školy41) a  

- jedné obvodní škole (ZŠ Ivana Nepomuka Jemeršiće v Ivanově Sele). 

České školy se zaměřují na udržení českého jazyka a českých zvyků. Učební osnovy mají 

shodné s učebními osnovami na školách chorvatských, navíc se vyučuje předmět český jazyk. 

Přizpůsobeny jsou obsahy učiva zeměpisu a dějepisu, které jsou rozšířeny o látku, týkající se 

                                                             
39 Místo poradkyně pro školy s výukou českého jazyka v Chorvatsku bylo zřízeno v rámci reorganizace 

chorvatského školství po roce 2005. Místo poradce pro menšinové školy existovalo v chorvatském školském 

systému již dříve, bylo ale zrušeno v roce 1994. Reorganizací školství v roce 2005 byly též stanoveny tři modely 

výuky menšinových jazyků, podle kterých se na školách vyučuje nyní. 
40 Český lidový kalendář 2017, s. 156. 
41 Obvodní školy jsou organizovány jako malotřídky, v nichž jeden učitel učí žáky všech ročníků společně. 

Zajišťují jen první stupeň školní docházky. Pomáhají udržet češtinu především v těch osadách, které nemají 

dobré dopravní spojení s Daruvarem nebo Končenicemi, aby děti nemusely od nejútlejšího věku dojíždět do 

osmiletých ústředních škol. Zdejší rodiče tak nemusí dát své děti do škol chorvatských, které se většinou 

nacházejí blíže. Od pátého ročníku děti organizovanými autobusy dojíždějí do škol ústředních. 

ČZŠ J. A. Komenského má obvodní školy v osadách Lipovec, Horní Daruvar, Dolní Střežany a Dolany. ČZŠ 

J. Růžičky má obvodní školu v Daruvarském Brestově. 
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české menšiny v RCH a České republiky a jejich reálií. V prvních sedmi letech probíhá výuka 

česky, v osmé třídě je výuka z důvodu plynulého přechodu na chorvatské školy zajišťována 

dvojjazyčně.  

Školy pro své žáky nabízejí velký výběr volitelných činností (kroužky sportovní, divadelní, 

loutkářský, literární, výtvarný, radioamatérský, hudební a pěvecké, taneční atd., v posledních 

několika letech i družinu, která v chorvatských školách není běžná). Několikrát do roka 

organizují smíšené programy a přehlídky, v kterých žákům umožňují, aby předvedli své 

dovednosti. Ve výuce se snaží využívat také nejnovější techniku, např. magic boxy 

v mateřských školách a interaktivní tabule na školách základních. Těmito i jinými způsoby se 

české školy snaží o co nejpestřejší nabídku i co nejkvalitnější výuku – ČZŠ Komenského byla 

dokonce v letech 2005-2010 vybrána do experimentálního projektu Ministerstva školství 

RCH, zaměřeného na reformu národního vzdělávacího standardu, tzv. HNOS (Hrvatski 

nacionalni obrazovni standard – Chorvatský národní vzdělávací standard), pročež museli její 

učitelé absolvovat řadu školení a seminářů. Základní školy Komenského i J. Růžičky 

organizují pro své žáky také pravidelné poznávací zájezdy na území Chorvatska a ve 

spolupráci se Svazem Čechů také zájezdy do České republiky pro žáky sedmých tříd. 

Daruvarská škola vydává žákovský časopis Naše jaro. Charakteristickým rysem těchto škol je 

multikulturnost a propojenost výuky se společenským životem menšiny. 

Podle modelu B se čeština vyučuje na Gymnáziu v Daruvaru, které je zároveň jedinou 

střední školou v Chorvatsku, na které lze studovat v češtině. Na daruvarském gymnáziu se 

čeština vyučuje od jeho založení v roce 1954, dnes má 12 oddělení, z čehož 4 jsou česká (3 

modelem B, jedno modelem C42). Znamená to, že mají žáci 4 hodiny českého jazyka týdně a 

další předměty jsou přednášeny v češtině, pokud k tomu jsou možnosti, tj. učitel, který češtinu 

                                                             
42 Na této škole, na níž se tradičně každoročně otevíralo české oddělení, se v školním roce 2015/2016 

nepodařilo otevřít samostatnou českou třídu jako v předchozích letech z důvodu malého počtu zájemců. Čeština 

je tak v ročníku přijatém v tomto školním roce vyučována “jen“ jako doplňkový předmět vedle běžné chorvatské 

výuky, v podstatě se tedy i na tomto gymnáziu učí modelem C. Ve školním roce 2016/17 bylo znovu po složitém 

jednání s rodiči i úřady zavedeno vyučování češtiny modelem B, avšak 4 studenti už nejsou ve zvláštním 

oddělení, ale na další předměty chodí s ostatními studenty. V letošním školním roce na výuku v českém jazyce 

podle modelu B a C chodí celkem 25 studentů. Nabízí se otázka, jak bude výuka na této škole vypadat 

v následujících letech, totiž zda se v příštích letech podaří zajistit dostatečný počet zájemců pro otevření 

samostatné české třídy a výuku podle modelu B – anebo výuka podle modelu B v češtině zaknikne i na této 

jediné škole, která v Chorvatsku tuto možnost nabízí.  
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ovládá na dostatečné úrovni (v současnosti jsou v češtině vyučovány kromě českého jazyka 

hodiny dějepisu a zeměpisu). Z českého jazyka mohou studenti gymnázia také maturovat. 

Výuka češtiny modelem C byla v letošním školním roce zahájena v: 

- jedné mateřské škole (Mezurač), 

- 23 základních (Dežanovec, Hrubečné Pole, Lipik, Sirač, Záhřeb, Kaptol, Hercegovec, 

Rijeka, Lipovlany, Sisak, Sela, Bjeliševec, Bjelovar, Virovitica, Pakrac, Bibinje) a obvodních 

školách (Dioš, Trojeglava, Mezurač, Blagorodovac, Šibovec, Velké a Malé Zdence, Horní 

Střežany), a 

- 5 středních školách (Střední škola Daruvar a Gymnázium Daruvaru, Záhřeb, Virovitica, 

Hrubečné Pole), v různých krajích Chorvatska. 

Podle všech tří modelů dohromady se v Chorvatsku v letošním školním roce učí česky více 

než 1200 dětí. Ve srovnání s předchozími školními roky se postupně zvyšuje zájem o výuku 

modelem C, u níž se výrazně rozšířila síť škol, které výuku tímto modelem nabízejí. – „Jako 

poradkyně pro výuku českého jazyka v Chorvatsku jsem zjistila, že zájem o učení se českému 

jazyku vzrůstá. V roce 2006 se česky v mateřských, základních a středních školách učilo 

přibližně 800 dětí, dnes je jich kolem tisíce. Ale vzrůstá zájem především o výuku modelem C 

– fakultativní výuku, nebo jak se dříve výstižně nazývala péče o český jazyk a kulturu. Výuka 

modelem A – všechny předměty v češtině – má stálý počet žáků a o výuku na českém 

gymnáziu počet zájemců klesá.“ Poradkyně pro výuku českého jazyka v této tendenci ale 

upozorňuje i na její neveselou stránku: „Řekněme si to jinak, stále více dětem stačí povrchní, 

komunikační znalosti z českého jazyka a menší zájem je o hlubší znalosti z českého jazyka a 

dějin české literatury, které mohou získat v českém oddělení gymnázia.“ (Staňová Brdarová, 

2014:127-128) 

 

Přestože v dřívějších letech byla možná návaznost studia českého jazyka anebo studia 

jiného oboru v češtině (již zmíněná Pedagogická akademie v Pakraci, která působila v 60. a 

70. letech 20. století), dnes je možné pouze studium češtiny na Filozofické fakultě v Záhřebu. 

Studium jiného oboru v češtině v Chorvatsku není možné. Někteří krajané tak odjíždějí za 

studiem do České republiky, kde ale mohou studovat jenom jako cizinci (tato možnost byla 

alespoň výrazně zjednodušena byrokraticky od přijetí Chorvatska do Evropské unie) – jde ale 

jen o jednotlivce, kteří mají hlubší zájem o český jazyk a kulturu.  

Pro potřeby českého školství jsou v Chorvatsku od 50. let minulého století vydávány 

vlastní, autorské učebnice a učební podklady v českém jazyce. Od devadesátých let bylo sice 

povoleno využívat ve výuce českého jazyka také učebnice z České republiky, které jsou nyní 
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používány spolu s těmi, které vydává krajanské nakladatelství Jednota, nelze je ale používat 

bezvýhradně, už vzhledem k rozdílnému kulturnímu a společenskému prostředí. V prvním 

plánu tedy zůstávají české učebnice vydané v Chorvatsku. (Sohrová, 2001:45) Zpracovány 

jsou podle chorvatských podkladů s doplněním krajanských a českých reálií, jejich autory 

jsou převážně samotní učitelé, kteří podle nich následně učí. Od zavedení nových modelů 

výuky v roce 2005, které vedlo k nutnosti přepracovat všechny stávající učebnice a vydat je 

nově, však vydávání nových učebnic naráží na různé potíže: např. zatímco pro model B, tedy 

pro gymnázium, byly učebnice zakoupeny v ČR, pro model C existuje pouze učebnice pro 

první ročník. Učebnice pro další ročníky jsou hotové, ale už několik let čekají na vyjádření 

příslušného ministerstva, aby mohly být vydány. Ve výuce češtiny učitelé využívají také 

český měsíčník pro děti Dětský koutek, který od školního roku 2006/2007 dostávali určitou 

dobu všichni žáci, kteří se učí česky, za pomoci Ministerstva vědy a vzdělávání RCH zdarma 

(časopis byl uznaný jako učební pomůcka), a další výukové materiály, vydané v Chorvatsku i 

přivezené z České republiky.  

České školy spolupracují se školami v České republice a pravidelně organizují poznávací 

zájezdy pro žáky a vzdělávací kursy pro učitele. Řadu akcí organizuje ve spolupráci se 

školami Svaz Čechů, např. již zmíněné zimní školu tvořivé dramatiky, Naše jaro (přehlídky v 

sekcích divadelně-recitační, folklorní, literární a výtvarná) a přehlídka české dětské písně v 

Končenicích. Již několik let probíhá za účelem popularizace mateřského jazyka v rámci 

Měsíce mateřského jazyka také Olympiáda z českého jazyka pro nejúspěšnější žáky 3.-8. tříd 

českých základních škol a škola tvůrčího psaní pro české gymnazisty a středoškoláky, které 

společně organizují Svaz Čechů, Bjelovarsko-bilogorské županství, obě české základní školy 

a gymnázium za pomoci českých učitelů z ČR. Za účelem propagace nutnosti pečovat o 

mateřský jazyk byla v roce 2015 spuštěna facebooková stránka Český mateřský jazyk.  

Vzdělávací akce jsou organizovány i pro učitele, kteří vyučují na českých školách – 

pořádají se kursy a semináře pro učitele, každoročně jezdí učitelé na týdenní semináře do ČR 

a navštěvují školy v ČR, kde mají možnost nahlédnout do výuky místních učitelů. Od roku 

1994 jezdí každoročně jeden až dva učitelé na čtyřtýdenní semináře českého jazyka do 

Dobrušky (v organizaci Ústavu jazykové a odborné přípravy ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR), na letní školy, Kurs metodiky pro učitele českého jazyka, atd. 

Možnost dalšího vzdělání pro učitele nabízí Sympozium o češtině v organizaci Svazu Čechů, 

které se bude v říjnu 2017 konat již popáté. Kromě odborníků z řad menšiny na něm tradičně 

vystupují také bohemisté a historici z České republiky, kteří nejen seznamují české učitele se 
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současným děním v českých odborných kruzích, ale také jim nabízejí vnější pohled na 

organizaci a život menšiny. 

Pomoc učitelům, kteří učí na českých školách, poskytují také dva čeští učitelé, které od 

poloviny devadesátých let vysílá do Chorvatska Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Pomáhají 

místním učitelům ve výuce a s vytvářením učebnic v českém jazyce, připravují přednášky, 

pomáhají v NVI Jednota nebo se aktivně zapojují do menšinového života v oblasti 

ochotnického divadla, hudby nebo folklóru. V poslední době začali přijíždět mezi krajany 

také studenti z ČR, kteří zde odpracovávají praktickou stáž v rámci Erasmu+ anebo zde 

pobývají na výzkumu v rámci grantů svých fakult. 

 

České školství v Chorvatsku má bohatou historii a rušnou současnost, je to velký a živý 

organismus. Od konce 90. let byly rozšířeny nebo nově upraveny školní budovy, vydávají se 

nové učebnice, ale především – o výuku českého jazyka má pořád zájem mnoho žáků a 

projevují ho stále noví, takže je v posledních letech obnovována ve školách, kde kdysi 

existovala, i zaváděna do nových škol, kde se nikdy dříve čeština nevyučovala. V současné 

době se česky učí dvanáct stovek dětí, což je dokonce desetina ze všech dětí, které se 

v Chorvatsku učí menšinovým jazykům. Neustále se pracuje na zkvalitnění krajanského 

školství a především pro pozornost věnovanou žákům i způsob práce s nimi jsou české školy 

už léta považovány za vzorové v Chorvatsku i v zahraničí. 

I přesto se ale české školství v Chorvatsku potýká s mnoha problémy, které ovlivňují jeho 

dnešní podobu a pravděpodobně budou mít vliv také na jeho budoucnost: 

1. zajišťování učitelského kádru 

Kromě dvou učitelů, kteří jsou od poloviny devadesátých let vysíláni z ČR a kteří 

pomáhají ve výuce místním učitelům, veškerý učitelský kádr zajišťuje menšina ze svých řad. 

Stále naléhavěji je proto jako problém pociťovaná nemožnost získat na vysokých školách 

vzdělání v českém jazyce. Jak jsme již zmínili, studovat lze pouze český jazyk na Filozofické 

fakultě v Záhřebu, studium jiného oboru v češtině v Chorvatsku není možné. A studium 

v České republice není nijak výrazněji podpořeno. Naprostá většina učitelů na českých 

školách jsou tedy lidé, kteří se narodili v Chorvatsku a zde vychodili školy. Většinou si 

uvědomují své nedostatečné znalosti českého jazyka, nedostatečný styk se současným 

spisovným jazykem a především nedostatečnou slovní zásobu. Často se žáky nemluví 

spisovným jazykem, ale běžně mluvenou češtinou s příměsí nářečních prvků – spisovný jazyk 

se pak stává záležitostí jen hodin českého jazyka. Především učitelé přírodovědných oborů se 

navíc potýkají s potížemi, že jim chybí znalost české odborné terminologie, kterou se musí 
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sami doučit při zaměstnání. Jsou tedy na ně (především v počátcích učitelské dráhy) kladeny 

větší nároky než na učitele, kteří učí na chorvatských školách. I učitelé českého jazyka jsou 

ale většinou krajané (nebo dokonce Chorvati), kteří vystudovali češtinu na univerzitě 

v Záhřebu a nemají dostačující kontakt se současnou češtinou.  

Problém nedostatečného počtu učitelů se ještě prohloubil rozšířením výuky českého jazyka 

na další školy a zvýšením počtu hodin na školách, kde se dosud učil. Svaz Čechů se snaží 

tento problém řešit pořádáním kursů a seminářů pro učitele a zasíláním učitelů na různé 

vzdělávací kursy do ČR. Pro menšinové školství by byla velice přínosná možnost studia 

učitelů v České republice, např. semestrální-dvousemestrální pobyty na českých univerzitách. 

Do vstupu Chorvatska do Evropské unie ale mohli krajané studovat v ČR pouze jako cizinci 

z třetích zemí, což bylo dost komplikováno byrokracií. Nově se otevřely možnosti zapojení do 

výměnných studijních programů, jako jsou Erasmus+, CEEPUS a další, které nabízejí 

výměnné pobyty a možnosti hostování. Krajanské školy, vedené Svazem Čechů, podepsaly už 

tyto programy s několika univerzitami v ČR a začínají jich využívat.  

2. znalost českého jazyka u dětí 

V posledních letech se mění složení dětí v českých školách. Zatímco dříve tyto školy 

navštěvovaly převážně děti z českých rodin, dnes roste počet dětí ze smíšených nebo zcela 

chorvatských manželství, které doma nebo celkově mimo školu česky nemluví. Jejich rodiče 

často doufají, že dětem škola vynahradí to, co sami zameškali – naučí děti česky (silným 

motivačním prvkem pro zapsání dětí do českých škol zůstává také kvalita výuky, existence 

družiny a množství mimovýukových aktivit, které školy nabízejí). Nová situace vede k tomu, 

že čeština získává ve školách do určité míry charakter výuky cizího jazyka (místo dřívější 

výuky jazyka mateřského) a chorvatština se vedle češtiny stává jazykem vzájemné 

komunikace žáků i učitelů.  

Poradkyně pro výuku českého jazyka popisuje situaci v ČZŠ Komenského v Daruvaru 

slovy: „Před třiceti lety jsme všichni uměli česky, nikdo dokonale, ale všichni česky mluvili. 

Dnes jsou tyto dva póly (mluví výborně a mluví těžce) od sebe mnohem vzdálenější. Ve 

třídách máme děti, které mluví naprosto perfektně. Děti doma každodenně sledují českou 

televizi, česká DVD a CD umějí téměř zpaměti, čtou převážně české knihy a čeština je pro ně 

plně mateřský jazyk. Jejich rodičům na češtině velmi záleží nebo jsou to i případy, kdy se 

maminky vdaly do Chorvatska. Před třiceti lety nikdo z nás takhle česky nemluvil. Prostě 

technika nebyla na dnešní úrovni. Takové dítě máme vždy jedno nebo dvě v generaci. Ve 

stejné třídě jsou děti, které česky nemluví, třeba jenom slyší někoho z rodičů, že česky mluví 

s někým z prarodičů, ale samy česky nemluví s nikým. V naší škole jsou, protože sem chodil 
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někdo z jejich rodičů. Máme takové případy, že k nám chodí děti chorvatské proto, že škola je 

v sousedství, nebo že máme lepší svačinu a méně se platí za učebnice, nebo ať se naučí česky, 

když už taková možnost ve městě je. Pro ně je čeština jazyk cizí. (…) Tyto děti se učí podle 

stejných osnov pro model A. Zákon nám nedává možnost oddělit děti od sebe podle úrovně 

znalosti českého jazyka.“ (Staňová Brdarová, 2014:128) 

Učitelé jsou tak nově nuceni vyrovnat se se značně se různícími znalostmi češtiny 

přicházejících dětí, která ovlivňuje jejich působení po celou dobu školní docházky – 

promýšlejí proto nové modely výuky, které by prospěly dosažení požadovaných cílů: 

„…důležitou věcí je přivést děti k tomu, aby se vyjadřovaly. To znamená snížit frontální 

výuku na minimum. Dát přednost skupinové práci, kdy jedni druhým musí něco vysvětlit, 

prezentovat před celou třídou v češtině. Často požadovat převyprávění přečtených textů, za 

známku, aby žáci byli nuceni nejen textu rozumět, ale vyslovit nová slova a fráze, čímž je 

pravděpodobnější, že žákům utkví v paměti. Na každé hodině dělat komunikační cvičení a 

hry. Dramatizovat texty a hrát co nejvíce divadelních her. Kde na to vzít čas? Myslím si, že ve 

výuce českého jazyka je dost látky, při jejíž výuce se můžeme opřít o chorvatštinu. Dobrou 

korelací s výukou chorvatského jazyka se nám uvolní trochu času na věci, které ve výuce 

českého jazyka začínají být nezbytné: učení nových slov a frází, procvičování správné 

výslovnosti a konverzační cvičení.“ (Staňová Brdarová, 2014:129) 

Veškeré snahy se prozatím daří, českým školám se daří vyrovnávat se s různícími se 

znalostmi češtiny u dětí a dosahují velmi dobrých výsledků: absolventi těchto škol ovládají 

češtinu na velmi dobré úrovni aktivního uživatele jazyka. 

Poněkud jiná je situace u žáků, kteří chodí na výuku češtiny podle modelu C – zvláště ve 

větších městech podle zkušeností některých učitelů se češtinu tímto modelem učí většinou 

děti, které už nemluví česky doma s rodiči anebo ani nemají český původ a využívají tak 

příležitost učit se jazyk zdarma. Výuka tak logicky začíná od úplných základů.  

3. zapojení učitelů do společenského života menšiny 

Kdysi bývali učitelé hlavními nositeli kulturního života menšiny, organizovali kulturní 

dění v Besedách, nacvičovali divadla, tance, zpěv. Svou činností tak přirozeně propojovali 

školy s menšinovými spolky, působili jako vzor a přiváděli do spolků mladé generace 

krajanů, které zapojovali do jejich činnosti. 

Současná mladá generace učitelů z důvodu naplnění potřebného počtu hodin vyučuje 

většinou na několika školách zároveň, což vede k tomu, že mají méně volného času a navíc se 

většinou necítí vázáni na jednu školu nebo jednu obec. Mnozí z nich nejsou do kulturního 

života menšiny vůbec zapojeni a tím pádem ani nepropojují činnost škol a spolků. Do spolků 
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se tak většinou dostávají jen mladí, kteří si sem najdou cestu prostřednictvím svých rodičů, 

známých, kamarádů nebo z vlastního zájmu. Pro spolky, které jsou závislé na dobrovolné 

práci svých členů, to může znamenat postupný úbytek mladých a aktivních členů. 

4. možnost pokračování ve vzdělávání v českém jazyce 

Omezené možnosti pokračovat ve vzdělání v českém jazyce po absolvování základní školy 

bohužel působí značně negativně. Mnozí mladí lidé po ukončení české základní školy 

pokračují na střední škole chorvatské, čímž se omezuje komunikace v češtině ve prospěch 

chorvatštiny, především pokud jde o komunikaci na odborné téma. Ještě výraznější je ale toto 

omezení komunikace v češtině v případě ukončení středoškolského vzdělaní a pokračování na 

vysokoškolských studiích, což na Daruvarsku nutně znamená odchod z menšinového 

prostředí (většinou) do prostředí zcela chorvatského – omezuje se tím komunikace i v rámci 

rodiny a oslabují sociální vazby s lidmi z českého prostředí.  

V důsledku horších ekonomických podmínek a těžkého shánění zaměstnání na Daruvarsku 

se v posledních letech mnozí mladí po ukončení školní docházky natrvalo odstěhovávají 

z menšinového prostředí do měst nebo i do zahraničí, čímž často dochází k 

úplnému zpřetrhání vazeb a rychlejší asimilaci.  

České školství v Chorvatsku se potýká i s dalšími problémy – např. v roce 2015 se řešily 

potíže, týkající se financování chodu krajanských škol nebo vydávání učebnic – slovy 

poradkyně pro české školy: „Musíme bojovat o mateřskou školu v Končenicích. Ministerstvo 

školství letos v poslední chvíli odmítlo přispět na letní školu žáků sedmých tříd. Agentura pro 

výchovu a vzdělávání nestanovila vedoucí odborných rad pro menšinu. Ani osnovy pro výuku 

českého jazyka a kultury podle modelu C ještě pořád nejsou schváleny. Kromě těchto 

problémů nás, jako všechny školy v Chorvatsku, čekají velké změny. Jsou to přechod na 

devítiletou základní školu a změny kurikula.“43 (Staňová Brdarová dle Štrumlová Tučková, 

2015:4-5) 

 

 

2.2.5 Informační a vydavatelská činnost 

 

V rámci Svazu Čechů v RCH se o informování a vydavatelskou činnost starají Informační 

a Vydavatelská rada. První uvedená má na starosti informování uvnitř menšiny a informování 

                                                             
43 Přechod na devítiletou základní školní docházku měl být v Chorvatsku zahájen od školního roku 

2015/2016, k této změně však nedošlo. Také práce na novém kurikulu byla z politických důvodů zastavena. 
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o menšině, druhá pečuje o vydávání výsledků bádání a výzkumů v menšině, o vydávání 

učebnic pro české školy a krajanské literární tvorby. 

Zpravodajství v menšině zajišťuje především Novinově-vydavatelská instituce Jednota, do 

jejíž základní činnosti patří vydávání několika pravidelných periodik: týdeníku Jednota, který 

informuje o všem, co se týká Čechů v Chorvatsku a jehož součástí je od roku 1961 literární 

příloha Studnice,44 měsíčníku Dětský koutek, který mnozí učitelé využívají při výuce ve 

školách,45 a ročenek Český lidový kalendář (vychází od roku 1953) a Přehled kulturních a 

literárních, školských a historických otázek, sborníku studií, souvisejících s krajanským 

životem a vzájemnými česko-chorvatskými vztahy, který vychází (ne zcela pravidelně) od 

roku 1962. Z knižní tvorby vydává NVI Jednota několik edicí, které zahrnují historické a 

etnografické studie, krajanskou literární tvorbu, knihy pro děti, vzpomínkové texty a učebnice 

pro české školy v Chorvatsku. Fungování nakladatelství je zajišťováno ze státního rozpočtu 

Republiky Chorvatska, v menší míře také z předplatného, inzerce a dalších zdrojů.  

Z hlediska informování o dění v menšině a také z hlediska kontaktu mnoha krajanů 

s českým jazykem (pro mnohé krajany jde po ukončení institucionálního vzdělávání dokonce 

o výhradní pravidelný kontakt se současným spisovným českým jazykem) je nejdůležitějším 

krajanským periodikem první zmíněný, týdeník Jednota. Časopis má stálou čtenářskou síť 

předplatitelů a relativně širokou síť spolupracovníků a dopisovatelů z řad menšiny, ale i 

z České republiky. Vychází v nákladu 1450 výtisků, takže lze předpokládat, že se dostává do 

                                                             
44 Týdeník Jednota informuje „o činnosti Svazu Čechů a krajanských škol a spolků, v novější době i o 

činnosti menšinových rad, které rozvíjejí politickou činnost, ale i o obyčejných lidech, krajanech. (...) Zároveň se 

Jednota snaží nabídnout čtenáři různorodou škálu témat, protože je v mnoha případech jediným tištěným 

médiem, které se krajanům v Chorvatsku dostává do rukou, takže se věnuje zemědělství, sportu, rodinnému 

životu a otiskuje původní povídky krajanských autorů, případně ukázky z klasické české literatury. Poněvadž 

našim čtenářům nejsou běžně dostupné informace o událostech v České republice, využívá Jednota také zpráv 

z internetového portálu Radia Prahy a otiskuje příspěvky dopisovatelů z ČR.“ (Stráníková, 2006) Součástí 

Jednoty je dvakrát ročně literární příloha Studnice, která od roku 1961 dává krajanským autorům možnost 

publikovat své práce. – Jednota (online): http://jednota.hr/index.php/cz/onama (citováno 7. května 2017) 
45 Česky psaný časopis pro děti Dětský koutek je nejstarším časopisem pro děti v Chorvatsku. Vycházet začal 

v roce 1928 jako příloha pro děti týdeníku Jugoslávští Čechoslováci. Vzhledem k tomu, že ve dvacátých letech 

minulého století vnikla v Chorvatsku řada českých škol, pro které chyběly výukové materiály, stal se Dětský 

koutek náhradní, a dlouho vlastně jedinou, čítankou. Právě v něm začínali mnozí krajanští autoři publikovat. 

Dnes je měsíčník Dětský koutek moderní, pestrý časopis, který „informuje o událostech v krajanském životě, 

nabízí výběr z české literatury, zábavnou formou dětem přibližuje soudobý český jazyk a umožňuje žákům 

českých škol uveřejňovat své literární a výtvarné práce.“ – Jednota (online): 

http://jednota.hr/index.php/cz/onama (citováno 7. května 2017) 
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rukou převážné většiny příslušníků české menšiny. Zájem o něj je ale i v zahraničí. 

Skutečnost, že Jednotu čte většina krajanů, ale zároveň klade značné nároky na krajanské 

novináře, kteří se na jedné straně snaží krajany vzdělávat a seznamovat je se současnou 

spisovnou, ale i nespisovnou češtinou, na druhé straně ale musí také svůj jazyk do určité míry 

přizpůsobovat mluvě chorvatských Čechů, neboť např. výrazné prosazování českých 

spisovných výrazů a složitých konstrukcí může vést k odrazování čtenářů a tím rychlejšímu 

úbytku čtenářské obce, protože textu nebude rozumět.46 I přes veškeré snahy se mezi 

některými krajany objevují názory, že by noviny měly vycházet v obou jazycích, aby byly 

přístupnější nejen krajanům s horšími znalostmi češtiny, ale také aby byly přístupné též 

většinovému obyvatelstvu, které má o krajany zájem – i týdeník Jednota tak od loňského roku 

začal k článkům a zprávám v češtině přidávat jejich shrnutí v chorvatském jazyce (souvisí to 

ale také s kritérii Rady pro národnostní menšiny RCH, která na menšinový tisk finančně 

přispívá, podle nichž se dvojjazyčné zpravodajství upřednostňuje před zpravodajstvím pouze 

menšinovým). 

Své vlastní časopisy (převážně bulletiny) vydávají také některé Besedy – např. Záhřebské 

Spolkové zprávy už 60 let a rijecká Naše řeč od roku 1996 informují o dění v daném spolku. 

O spolcích a celkově dění uvnitř menšiny je informováno také na webových stránkách Svazu 

Čechů v RCH a NVI Jednoty, vlastní webové stránky mají také některé České besedy a o 

téměř všech je informováno na sociálních sítích typu Facebook. 

Od roku 1968 je pravidelně vysílán rozhlasový pořad v češtině v soukromé rozhlasové 

stanici Radio Daruvar. Jde o místní rozhlasovou stanci, kterou ale má možnost poslouchat 

většina krajanů. Informuje o dění v české menšině, seznamuje posluchače s českými lidovými 

i popovými hudebníky, ale také přebírá zpravodajské a vzdělávací pořady Českého rozhlasu. 

Jednou týdně vysílá český pořad také místní Rádio Hrubečné Pole.  

V chorvatských veřejných zpravodajských prostředcích je o české menšině informováno 

velmi nepravidelně, většinou ve spojení s většími akcemi nebo oslavami výročí. V chorvatské 

veřejnoprávní televizi jsou národnostním menšinám v Chorvatsku a chorvatským menšinám 

v cizině věnovány dva pořady – Prizma a Menšinová mozaika (ch. Manjinski mozaik), 

s ohledem na počet menšin, o nichž je informováno, a časový rozsah pořadů, je každé 

                                                             
46 Viz např. výpověď respondenta ZJ ve výzkumu Tůmy (2009:60): „Jednotu skvěle přečtu, protože v redakci 

Jednoty hrozně zmenšili šíři slovní zásoby. Já například čtu české Květy a tam je spoustu slov dvojznačných a 

těm nerozumím nebo mám problémy.“ 
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menšině dáno jen velmi málo prostoru.47 Menšiny opakovaně žádaly o zajištění většího 

prostoru ve veřejnoprávních médiích, povinnost veřejnoprávní televize informovat 

v menšinových jazycích je navíc stanovena zákonem o právech národnostních menšin, 

zákonem o Chorvatské televizi i zákonem o elektronických médiích – jejich žádostem ale 

dosud nebylo vyhověno. 

V českých médiích, která vycházejí nebo vysílají v České republice, je o české menšině 

v Chorvatsku také informováno nepravidelně, ale pravděpodobně ve spojení s rostoucím 

zájmem o menšiny celkově, roste také zájem o českou menšinu v Chorvatsku. Kromě 

periodik, s nimiž Svaz Čechů v RCH a NVI Jednota navázali spolupráci a tudíž se v nich 

psalo/vysílalo o české menšině (např. Radio Praha, časopis Zahrádkář aj.), bylo o dění 

v menšině natočeno také několik pořadů – např. Česká televize nepřímo informovala o 

menšině v pořadu Šumné stopy (Chorvatsko – Češi ve Slavonii), o české osadě Končenice byl 

natočen pořad Náš venkov (Pemci), o menšině za válečné situace v 90. letech vznikl film Naši 

ve válce (režie V. Kvasnička, 1991) a o odsunu dětí do bezpečí v Československu za války 

v 90. letech informuje film Tisíc kilometrů od domova48 (režie M. Šandová, 1992). 

 

 

  

                                                             
47 Nespokojenost s chorvatskými médii, která o činnost Českých besed nejeví pozornost, jakou si zaslouží, 

vyjádřil např. v roce 2011 předseda České besedy obce Lipovlany na valné hromadě Svazu Čechů v RCH, kde se 

hodnotila celoroční činnost. – NVI Jednota (online): http://jednota.hr/index.php/cz/arhiva/item/1380-na-valne-

hromade-v-dolanech-hodnotil-svaz-cechu-v-republice-chorvatsku-celorocni-cinnost (citováno 8. května 2017) 
48 „Název filmu je dvojznačný. Tisíc kilometrů od Česka se nachází česká krajanská komunita. Tisíc 

kilometrů od domova – Chorvatska bylo v roce 1991 odvezeno 1700 dětí z Daruvarska a okolí.“ (Tůma, 

2009:38) 
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2.3 ČEŠTINA KRAJANŮ V CHORVATSKU 

 

Z předchozích kapitol je patrné, že přestože od přistěhování Čechů na území dnešního 

Chorvatska uplynula řada let, potomci zdejších Čechů si zde udrželi svou národnost, 

zorganizovali se, velmi aktivně působí v mnoha kulturních, v novější době i politických 

tělesech – a také si stále udržují český jazyk jako funkční dorozumívací prostředek na vysoké 

úrovni a pečují o něj. Vzhledem k tomu, že všichni krajané už kromě češtiny ovládají také 

chorvatštinu, jsou aktivně nebo alespoň pasivně bilingvní49 – a naopak někteří příslušníci 

jiných národností se (zvláště ve venkovském prostředí) přiučili česky, můžeme zde pozorovat 

určitou formu společenského bilingvismu. Většina krajanů užívá češtinu každodenně 

v soukromých i veřejných sférách (soukromá komunikace ale výrazně převažuje nad 
                                                             

49 Pojmy bilingvismus/dvojjazyčnost a bilingvní/dvojjazyčný užíváme k označení spoluexistence dvou 

jazyků, schopnosti alternativního používání dvou jazyků v závislosti od situace a prostředí, ve kterém se 

uskutečňuje komunikace. Bilingvní jsou tedy lidé, kteří používají dva nebo více jazyků ve svém každodenním 

životě (nemusí tyto jazyky znát na úrovni rodilých mluvčích). Oproti nim jsou lidé, kteří ovládají pouze jeden 

jazyk, nazýváni monolingvními/jednojazyčnými. Lidé, kteří ovládají více než dva jazyky se někdy nazývají 

multilingvními, jindy je bilingvismus vztahován na znalost dvou i více jazyků (srov. Štefánik – Palcútová – 

Lanstyák, 2004; Nekvapil – Sloboda 2016). 

V odborné literatuře se setkáme s různými definicemi bilingvního mluvčího, které se liší kritérii, která jsou 

považována za rozhodující: podle funkce (bilingvismus je alternativní užívání dvou nebo více jazyků jedním 

člověkem, příp. též požadavek schopnosti užívat oba jazyky ve většině situací), podle stavu/identifikace 

(definice se soustředí na názory samotného mluvčího, čili na to, jak mluvčí sám sebe vnímá, a na to, jak 

mluvčího vnímá okolí – zdali se mluvčí identifikuje s oběma jazyky, jak snadno/nesnadno v obou jazycích 

komunikuje a jaká je jeho kompetence v obou jazycích) nebo podle kompetence (od těch definicí, které vyžadují 

schopnost aktivně užívat dva jazyky na úrovni monolingvního mluvčího, bez jakýchkoli interferencí mezi 

jazyky, přes požadavky jen částečné znalosti a osvojení gramatické struktury jiného jazyka, po schopnost 

porozumět jinému jazyku, bez schopnosti mluvit). Definice založené na kompetenci se setkávají s mnoha 

problémy: většinou jsou moc široké nebo naopak moc úzké, neříkají, zda požadují schopnosti produkce a 

percepce nebo i čtení, psaní a myšlení v určitém jazyce, neurčují míru kompetence, tj. jestli je normou znalosti 

monolingvní nebo bilingvní mluvčí, s jakým vzděláním atd., většinou předpokládají naprostou znalost 

mateřského jazyka a posuzují pouze znalost jazyka druhého. Proto je dobré rozlišovat mezi tzv. 

aktivním/produktivním bilingvismem (jedinec je schopen v obou jazycích aktivně komunikovat v mluvené 

i psané formě) a pasivním/percepčním/receptivním (jedinec je schopen porozumět druhému jazyku v jeho 

mluvené a/nebo psané formě, ale není schopný nebo ochotný v tom jazyce aktivně komunikovat). 

Bilingvní lidé si osvojují a používají různé jazyky k různým účelům, v různých oblastech života, s různými 

lidmi – na základě svých zkušeností, preferencí, komunikačních partnerů atd. Právě proto znalost těchto jazyků 

nikdy není na stejné úrovni, většinou je omezená, specializovaná jen na konkrétní oblast. (Skutnab-Kangas 1991; 

Thomason 2001; Štefanik 2002; Stráníková 2010).  
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komunikací oficiální, která se omezuje převážně jen na prostředí školy a publicistiku, a toto 

omezení funkcí, které může jazyk plnit, se odráží i v jeho podobě: většina krajanů užívá 

nespisovné formy jazyka). 

Důsledkem dlouhé samostatné existence i dlouhého soužití v těsném sepětí s jiným 

jazykem, který je navíc geneticky blízký, jsou některé rozdíly v češtině příslušníků české 

menšiny v Chorvatsku ve srovnání s útvary současného českého jazyka.50 Pokud bychom o 

těchto rozdílech uvažovali z hlediska lingvistického, museli bychom předpokládat, že jde o 

změny, které se týkají krajanské češtiny obecně, a setkáme se s nimi u všech uživatelů tohoto 

jazyka. Pracovali bychom s pojmy čeština a chorvatština (ve smyslu kodifikovaného jazyka), 

upřednostňovali bychom jazykovou čistotu a museli bychom popisovat interference mezi 

jazyky. Ve shodě např. s Haugenem (1972) a Slobodou (2004b) si ale myslíme, že u 

bilingvních společností, jakými jsou mnohé jazykové menšiny, není koncepce čistého jazyka 

vhodná, neboť bilingvní mluvčí nežije a nefunguje jen s jedním jazykem, ale využívá své 

jazyky k různým účelům v různých komunikačních funkcích. Skutečnost, že si z jednoho 

jazyka „sáhne“ pro výraz do jazyka druhého, nemusí znamenat, že první jazyk neovládá 

dostatečně, ale naopak může jít o záměr, neboť má mluvčí pocit, že výraz v jiném jazyce je 

přesnější, výstižnější, čili může jít o obohacení projevu. Nabízí se také otázka, co pro krajany 

skutečně znamenají kategorie „mluvit česky“ a „mluvit chorvatsky“, neboť někteří s nich 

uvádějí, že mluví „smíšeně“ – v zásadě tak možná ani není tak důležité, jestli daný jazykový 

prvek je opravdu český nebo chorvatský, ale jak je samotnými mluvčími vnímán a užíván.51 

Navíc každý bilingvní jedinec funguje jako samostatná entita a jeho způsob nakládání 

s jazyky, které má k dispozici, závisí na mnoha činitelích, kromě jazykové kompetence 

v obou/více jazycích zde hrají roli jeho preference, emoce, konkrétní situace, funkce 

komunikace a další.52 Z těchto i dalších důvodů53 se v této kapitole nebudeme snažit o úplný 

popis mluvy chorvatských krajanů, upozorníme jen na některé prvky a tendence, které se 

v jejich mluvě vyskytují.  

 

                                                             
50 M. Dudok (2002, 2008, 2010) mluví v souvislosti s jazykovými osobitostmi, které se vyvíjejí 

v menšinových jazycích – v daném případě ve slovenštině – mimo mateřské území, o pluricentrickém vývinu 

jazyka. V souvislosti s češtinou nebyla dosud otázka pluricentrizmu zmiňována. 
51 Srov. Sloboda (2004:23) o jazyce slovenské menšiny v Chorvatsku. 
52 Pro popis krajanů by se tudíž více hodila koncepce popisu idiolektu – více viz v další kapitole. 
53 Jedním z důvodů, který znemožňuje vyčerpávající popis chorvatské češtiny, je neexistence jazykového 

korpusu. 
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Navzdory již zmíněnému více než dvousetletému samostatnému vývoji si jazyk Čechů 

v Chorvatsku zachoval mnohé původní charakteristiky a je tedy velice blízký současným 

útvarům českého jazyka, kterými se mluví v České republice, zároveň se ale od nich 

v některých bodech odlišuje. Můžeme říci, že jeho dnešní podoba je výsledkem zvláštních 

podmínek vývoje i jazykových kontaktů: 

(1.) vznikl prolnutím několika českých a moravských nářečí v podobě, v jaké existovala 

v 19., případně na počátku 20. století – zachoval si tedy některé jevy, které v Česku vývojem 

téměř nebo zcela vymizely, 

(2.) je ovlivňován současným spisovným českým jazykem, který je vyučován ve školách, 

případně se s ním krajané setkávají v novinách nebo v rozhlasovém vysílání, ale také obecnou 

češtinou, s kterou se krajané setkávají v přímém styku s lidmi žijícími v České republice, a  

(3.) neustále je ovlivňován stykem s jazykem místního většinového obyvatelstva, tedy 

chorvatštinou, ale i s jazyky dalšími, například srbštinou nebo bosenštinou. Nezanedbatelná je 

skutečnost, že jde o slovanské, tedy příbuzné jazyky, což přispívá k jejich vzájemnému 

ovlivňování. Méně výrazné je ovlivňování jazyky neslovanskými, v novější době především 

angličtinou. (Stráníková 2009; Stranjik 2015). 

Pozastavíme se u jednotlivých vymezených bodů. 

1. Nářeční různorodost. Určit přesně, odkud se Češi, Moravané, Slováci a Němci na území 

dnešního Chorvatska stěhovali, je v dnešní době už téměř nemožné, protože v matrikách tyto 

údaje většinou nejsou zaznamenány. J. Auerhan (1921:74-75) uvádí, že většina Čechů se na 

tato území přistěhovala z východních a jižních oblastí Čech. Původ českých přistěhovalců do 

bývalé Jugoslávie zkoumal na začátku 20. století Rudolf Turčín, který na základě jejich 

výpovědí vypracoval přehled, odkud se přistěhovali obyvatelé které osady. Zjednodušeně 

tento přehled vypadá takto:  

 Jižní Čechy: Střežany, Badljevina, Hrubečné Pole, Pakrac, Prekopakra, Polana  

 Západní Čechy: Kaptol, Mezurač, Ludina  

 Severovýchodní Čechy: Holubňák, Trojeglava, Šibovec, Královec, Střežany, 

Prekopakra, Polany, Velké Zdence, Uljanik, Hrubečné Pole 

 Východní Čechy: Ludina, Velké Zdence, Hrubečné Pole, Končenice, Střežany, 

Prekopakra, Nová Jošava, Uljanik/Leňák, Badljevina, Dolany, Hercegovec, Dežanovec, Dolac   

 Severní Morava: Pleternica, Staro Petrovo Selo, Bulinac, Požega, jihozápadní oblast 

Daruvaru  

 Západní Morava: Střežany, Brestov, Uljanik/Leňák, Ivanovo Selo, Dežanovec, okolí 

Bjelovaru  
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 Východní Morava: osady kolem Požegy, Dubrava, Novoselac, okolí Bjelovaru 

(Turčín, 1937:11). 

Je patrné, že se na území Chorvatska stěhovali Češi ze všech oblastí Čech, Moravy i 

Slezska, a to v poměrně hojném počtu. Všichni si s sebou do nového domova odnášeli nářečí, 

kterým se v jejich kraji mluvilo a v jejich novém domově došlo následně k míšení prvků 

charakterizujících jednotlivá nářečí a k jejich relativnímu splynutí. Smísením českých a 

moravských dialektů se vytvořilo celkem jednotné nářečí, které nabízí jen málo příkladů 

bývalé nářeční různorodosti. Převážily zde prvky severovýchodočeského (osady Dolany, 

Leňák a Trojehlava) a středočeského nářečního typu (osady Hercegovec, Lipovec, Lipovec 

Majur, Malé Zdence, Dolní Daruvar, Horní Daruvar, město Daruvar, Dežanovec, Holubňák, 

Prekopakra, Pakrac, Poljana), které jsou v některých osadách značně promísené (Končenice, 

Brestov, Odkopy, Ivanovo Selo).54 

Nářeční prvky se lépe udržely v osadách vzdálenějších od střediska menšiny, Daruvaru – 

např. v mluvě Čechů na Bjelovarsku jsou patrné moravské rysy a určité prvky moravských 

nářečí se dochovaly také v osadě Střežany na Daruvarsku. V mluvě Čechů z okolí Slavonské 

Požehy (především osada Bjeliševec) převažují prvky valašské mluvy (stěhovali se sem 

převážně obyvatelé z Valašského Meziříčí, Vsetína a Zlína). V rámci Daruvarska se svou 

mluvou odlišují také Velké Zdence, v nichž jsou patrné rysy mluvy z okolí Benešova (např. 

tvary jedneho, dobreho, vo ňom atd.). 

2. Míšení spisovného jazyka, hovorové a obecné češtiny se projevuje stejnými jazykovými 

jevy jako v České republice, např. změnami ý  ej, protetickou hláskou v-, unifikací koncovek 

substantiv v 7. pádu množného čísla, tendencí k univerbizaci aj. 

3. Vliv jazyka většinového obyvatelstva se v určitých rysech projevuje ve všech 

jazykových rovinách, nejvýrazněji ovlivněnou vrstvou češtiny na Daruvarsku je slovní 

zásoba. 

 

 

 

 

 
                                                             

54 Znaky společné českým nářečím v užším smyslu: starej mlejn,; mouka, vedou; dobrí mlíko; vokno; 

schoďit; heskí kluci; řek, nes; velká pejcha, outerek, ouplněk. Diferenční znaky severovýchodočeské: šikounej, 

splau, chliu, kjet; k strejcoj; přet chvílej; u dveřich; Pokornovi; nosej, dávaj. Diferenční znaky středočeské: ty 

seš mladej; mněli hodní synové. 
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2.3.1 Jazykový systém současné krajanské češtiny 

 

Pokud se podíváme přímo na jazykový systém krajanské češtiny, zjistíme, že fonetický i 

tvaroslovný systém češtiny zůstaly téměř neporušeny a výrazné změny nenajdeme ani 

v oblasti skladby. Míra ovlivnění se ale značně různí u jednotlivých krajanů podle toho, jak 

dalece u nich postoupila asimilace anebo jak silný je jejich jazykový cit a snaha vyjadřovat se 

správně česky. Dále si představíme některé z rysů krajanské mluvy – většina uvedených 

prvků se ale užívá současně se správnými, spisovnými českými tvary. 

Všechny příklady mluvy Čechů v Chorvatsku uvádíme na základě vlastních záznamů 

anebo z původních textů dopisovatelů a novinářů NVI Jednota, a především z vyprávění 

respondentů výzkumu, který byl v menšině prováděn za účelem vzniku této práce (viz dále). 

 

Hláskový systém češtiny zůstal pevný – změny se dotýkají jen několika prvků: typicky 

českých hlásek ř a h, kvantity samohlásek a větné melodie. 

Někteří krajané mají potíže s výslovností hlásky ř, kterou rozdělují na rš/rž  nebo ji 

nahrazují hláskami š nebo ž (pšeletělo tši a tšista tšicet, pšíležitost). Dochází také k redukci 

souhláskových skupin s hláskou ř: stř > tř (stříhal > tříhal, střevíc > třevíc). (Mirković, 

1968:100) Anebo jsou naopak hlásky r nebo ž nahrazovány hláskou ř (hořečka, řebřík). 

Pro české hlásky h a x (ch) existuje v chorvatštině jediná hláska, která může mít obojí 

realizaci – nejistota užívání v češtině tak vede k jejich oboustrannému zaměňování (hodit – 

chodit, byl sem ve Čehách, Machulenka), až k jejich splynutí a nahrazení hlásky h hláskou x 

(ch): chodně. 

Třetím výrazným rysem hláskového systému je nedostatečné dodržování kvantity 

samohlásek při produkci řeči, a to jak dloužení krátkých samohlásek, tak krácení samohlásek 

dlouhých55: řikám; problem; zděděna práva; i teď tam stójí; ja tam nic necéjtím. Tendence 

zkracovat dlouhé hlásky je především v koncovkách slov. 

Netypická pro češtinu je také melodie zjišťovacích otázek u některých mluvčích.56 

 

Tvaroslovný systém češtiny také zůstal poměrně zachovaný a až na některé výjimky 

neporušený. Jeho životnost dokládá také skutečnost, že je uplatňovaný i na chorvatská slova, 

která jsou v nezměněné, ale častěji modifikované podobě přejímána do češtiny. 
                                                             

55 Viz Stranjik, H.: Kvantita krátkých českých vokálů uvnitř slova v mluvě příslušníků české menšiny v 

Chorvatsku (v tisku) 
56 Více viz Stranjik 2016. 
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Některá specifika krajanské mluvy jsou nářečního původu, např. shoda tvaru akuzativu 

plurálu podstatných jmen mužského rodu s nominativním tvarem (rys českých nářečí): měli 

jsme my i dva český profesoři, když sme měli hosti z Čech, našla si kamarádi z Čech. Jiná 

vycházejí z vlivu chorvatštiny – například kolísání v rodu podstatných jmen, která byla do 

češtiny i chorvatštiny přejata z jiných jazyků, a jejich zařazení k jinému deklinačnímu 

paradigmatu. Zatímco v češtině jsou jména jako datum, kino, auto, nověji třeba CD a DVD 

středního rodu, chorvatští Češi je často ve shodě s chorvatštinou skloňují jako jména rodu 

mužského (takže říkají ten kino, ten datum, ten auto…). Jako jméno mužského rodu se 

skloňuje také jméno tramvaj, které je v češtině rodu ženského, naopak ten archív se mění na 

tu archivu (hned sem si to zapamatoval, do archivi…) a ten fór na tu fóru (dycky tak ňákou 

fóru). Substantiva studij (č. studium), centr (č. centrum), muzej (č. muzeum) a gymnázije (č. 

gymnázium) se nejen skloňují podle jiného paradigmatu (dřív sem ukončil studije, šel sem do 

gymnázije), ale do češtiny byl přejat i jejich základní lexikální tvar, případně si s jejich 

skloňováním nevědí krajané rady (když sem byla na tom gymnazijumu tady v Daruvaru). 

U substantiv je také specifické užívání genitivních tvarů místo akuzativních: genitiv 

záporový (nemáme prostoru za práci; nemám času abych tam šla) a genitiv času (přehlídky se 

konají každého roku). Časové určení obvyklosti se pravidelně místo lokálem vyjadřuje 

instrumentálem: zkoušky máme pondělkem a pátkem; knihovna pracuje středou a sobotou. 

U sloves dochází občas k změnám v oblasti rekce a předložkových vazeb. Podle 

chorvatštiny se ztrácí reflexe u některých zvratných sloves (učit (se), zapamatovat (si), koukat 

(se na) televizi); naopak se reflektivizují slovesa původně nezvratná (zmrzli jsme se, zaměstnat 

se, porodit se). Poměrně časté je vynechávání pomocného slovesa být u tvarů sloves v 

minulém čase (tak se já zeptala; já zapomněla) nebo zvratného zájmena (vyptávala jsem). 

Reflexivní dativní si je často nahrazováno akuzativním se (hrát se; nevzpomněl jsem se; 

rozumět se). V mluvě více asimilovaných jedinců se setkáme s vlivem chorvatštiny také u 

vyjadřování záporu v perfektu: zatímco se v češtině u tvaru slovesa v složeném minulém čase 

prefix připojuje k příčestí minulému (nejedla jsem), v chorvatštině se připojuje k pomocnému 

slovesu (nisam jela). V krajanské češtině se tak setkáme i s výrazy jako nejsem měl s kym 

mluvit česky; když nejsem pracoval; co god nejsem dobře napsal; nejsme se ani hráli; já 

jednostavno skoro víc nejsem uměl češtinu ani mluvit – kde je prefix ne- užit podle pravidel 

chorvatštiny. Většinou se ale i u jednoho mluvčího střídá tento způsob se standardním 

českým, často i v rámci jedné věty. 

Některá nedokonavá slovesa se užívají jako dokonavá: ptej se Željky (č. zeptej se); 

případně jako násobná: strašně rádi k nám dou (č. chodí). 
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Protože v chorvatštině neexistuje u sloves předpona po- s gramatickou funkcí futurální 

(poběží, ponese, poroste, pokvete) – kategorie času není v chorvatštině vázaná na vid slovesa 

a tvary budoucího času se tvoří od sloves nedokonavých i dokonavých – přestává se užívat 

také v krajanské češtině. Vyjadřování futura dokonavými tvary slovesa je nahrazováno 

složenými tvary: bude nést, bude běžet, bude jít. 

Chorvatština ovlivňuje také užívání pasíva zvratného na úkor pasíva opisného: Česká 

beseda v Prekopakře se založila v roce 1907 (č. byla založena), překvapila jsem se (č. byla 

jsem překvapena). Zvratné pasívum se prosazuje místo infinitivu u sloves cítění: slyší se 

muzika (č. je slyšet muzika); venku se nic nevidí (č. venku nic není vidět). 

Číslovky základní se většinou (ve shodě s chorvatštinou) neskloňují: byla tam do devět 

večer (č. devíti); jeho parta sou lidi vod dvacet pět do třicet roku (č. od dvaceti pěti do třiceti 

let). U řadových číslovek vyjadřujících data a letopočty se (ve shodě s pravidly chorvatštiny) 

skloňuje pouze poslední člen: devadesát prvním počela válka; tejka čtu v Jednotě, že to bylo 

padesát štvrtýho roku; vod dva vosmýho; narodila sem se ve vosumdesát vosmým. 

Zaslechnout můžeme i užití číslovky jeden ve funkci neurčitého členu: du si já uvařit jeden 

čaj; jednu dobu sem ja i hrala na sintesajzer; byl to pro nás jeden zajímavý výlet. 

 U příslovcí byla z chorvatštiny přejata a hláskově přizpůsobena předpona pre- > pře- ve 

významu velmi, moc, kterou se tvoří vyšší stupeň míry: přemoc (č. příliš moc), přebrzo (č. 

moc rychle). 

 

V oblasti skladby jsou nejvýraznější změny u slovesných a předložkových vazeb: bádat 

ňáký slovíčko (č. bádat v něčem/o něčem/nad něčím), domluvili se na něco jinýho (č. na 

něčem jiném); děkuju na krásných slovách (č. za krásná slova); děkujem na tom, že ste přišli 

(č. za to, že jste přišli); budeme pokračovat s našim jednáním (č. v našem jednání), pomlázka 

mě připomína na dědečka Karla (č. připomíná koho/co), mluvím chorvatštinu apod. 

Výrazným jevem je chorvatská spojka da ve spojení s indikativem slovesa, která se užívá 

místo částice ať (da vidím; da votevřu vokno?) nebo ve větách podmínkových místo podřadicí 

spojky kdyby (da tam šli, viděli by ho). Potíže někdy činí i další spojky a spojovací výrazy 

(např. vztažná příslovce): trošku sem promluvil il nejsem (č. nebo); ja dok sem jeho upoznala; 

mluvim chorvacky například dok přídu do Daruvaru (č. když). 

S určitými interferencemi mezi češtinou a chorvatštinou se setkáme také v případě 

slovosledu – čeština i chorvatština jsou flektivní jazyky s relativně volným slovosledem, ale 

s jasně stanoveným umístěním příklonek ve větě a jejich pevně stanoveným pořadím, které se 

mezi jazyky ne zcela shoduje: Řikal, že by asi polovinou týdne se hlásil. Podivám ti se tam. 
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Nejvýrazněji ovlivněnou vrstvou krajanské češtiny je slovní zásoba. Objevují se zde různé 

kontaktové jevy od kalků a slovotvorných výpůjček, až po zcela přejatá slova i s hláskovou 

obměnou. Přejímána jsou především pojmenování jevů a skutečností, které krajané v původní 

vlasti neznali (např. koruza místo české kukuřice) anebo které vznikly až po vystěhování 

krajanů ze staré vlasti a přistěhovalci je tedy poznávali teprve ve svém novém domově 

(především slovní zásoba týkající se průmyslu, zdravotnictví, školství, státní správy atd.). 

Přejímané jazykové jevy jsou adaptovány do systému českého jazyka v rovině fonetické, 

morfologické, syntaktické i sémantické. 

Vlivem jazykového kontaktu s chorvatštinou dochází v krajanské češtině k častějšímu 

užívání některého z českých synonym, tj. k podpoření výběru jednoho z jazykových prvků, 

které si konkurují57. U českých slov je tak ze dvou nebo více variant se stejným nebo 

podobným významem upřednostněno to, které je podobnější chorvatskému slovu se stejným 

významem – i když se tato varianta v současné češtině postupně dostává na periferii slovní 

zásoby a je už považována za zastaralou nebo nářeční. Podle Lanstyáka (2002:83) jde o tzv. 

relativní kontaktový fenomén – posilnění. Vlivem chorvatského slovesa završiti je tak 

upřednostňována varianta českého slovesa zakončit před ukončit nebo dokončit: zakončila na 

filozofický knjižničarstvo; stejně tak sem zakončila i školu v Končenicích. Zastaralá a nářeční 

jsou v češtině slovesa vynést ve významu „povědět pravdu“ (vynesl jsem pravdu na schůzi) 

podle chorvatského spojení iznijeti istinu; pokoušet ve významu „zkoušet“ (ani se 

nepokoušíme, že bysme si česky promluvily); popravit ve významu „opravit, spravit, upravit“ 

(zavolej si mistra, ať ti popraví mašinu) podle chorvatského popraviti; napásat ve významu 

pást (napásali jsme dobytek) podle chorvatského slovesa napasati; a zapozdit ve významu 

„pozdě se někam dostavit“ (ráno zapozdila na vlak) podle chorvatského slovesa zakasniti (zde 

došlo i ke ztrátě zvratnosti slovesa). Knižní je v češtině sloveso převést ve významu „přeložit“ 

(vona jí to převedla; von to umí převíst) podle chorvatského prevesti. Některá z těchto sloves 

se v současné češtině užívají v jiném významu, např. sloveso popravit ve významu „vykonat 

na někom popravu“. 

V rovině sémantické dochází k zužování nebo naopak rozšiřování významů lexémů 

přejatých, a tím i k změnám významového rozsahu slov původně českých. Podle 

                                                             
57 Nábělková uvádí příklad obdobných procesů v rovině syntaktické ve slovenštině pod vlivem češtiny, tj. o 

posilování konstrukcí, které jsou shodné mezi oběma jazyky, a oslabování konstrukcí, které v češtině nemají 

protiklad. (Nábělková, 2014) Lanstyak uvádí podobné příklady z kontaktu slovenštiny a maďarštiny. (Lanstyák, 

2002:83) 
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chorvatského slovesa raditi dochází k rozšíření významu českého slovesa dělat: školka 

v sobotu nedělá (nemá otevřeno), pračka nám nedělá (nefunguje). Sloveso hledat je podle 

chorvatského slovesa tražiti rozšířeno o význam sloves žádat, požadovat: všechno dal, ale 

hledal; hledal mě aj to přinesu; nehledejte to od nás – a dokonce se „hledá“ i zaměstnání: 

když sem šla hledat práci. Podle slovesa ići je význam slovesa jít (tzn. pohybovat se (krokem) 

po vlastních nohou) rozšiřován z chůze i na jízdu, zahrnuje tedy i významové pole slovesa jet: 

každej rok deme na semináře, du každej rok do Německa. Sloveso jít se běžně užívá i místo 

slovesa chodit: šla jsem do české základní školy; šli jsme spolu do třídy.  

Vliv chorvatštiny je patrný také u substantiv, např. substantivum trhovec (SSJČ: 

obchodník, který prodává na trhu) je podle chorvatského substantiva trgovac rozšiřováno o 

významové pole substantiva obchodník. Obdobně je význam substantiva dělník (SSČ: kdo 

fyzicky pracuje ve výrobě za mzdu) podle chorvatského radnik rozšířen o významové pole 

substantiv pracovník (SSČ: kdo je pověřen nějakou prací a vykonává ji) a zaměstnanec (SSČ: 

kdo je v pracovním poměru): hodně bylo tam dělníků, který uměli česky mluvit. Podle 

chorvatského substantiva crkva dochází k směšování významů substantiv církev (SSČ: náb. 

organizace sjednocená týmž vyznáním) a kostel (SSČ: budova pro křesťanskou bohoslužbu, 

chrám) – chorvatské substantivum zahrnuje významová pole obou českých slov: každou 

neděli chodím do církve; kostelní podělení (č. církevní rozkol). 

Z důvodu posunů ve významu lexémů nebo z důvodu nejistoty v jejich významu jsou 

občas slova užívána v nenáležitém kontextu: měla srážku (sraz) s kamarádkou; konec mého 

vykládání (výkladu); uplatňuje se to ve vysoké (velké) míře; měli výstup (vystoupení); byli na 

přetržené (přerušené) schůzi; nebudeme zahalovat (zahálet); ČR nám řádně (pravidelně) 

vysílá učitele; stručný (odborné) výrazy; správný (správní) výbor; za první mezinárodní 

právní dokument, kterým se zařizují poloha (postavení) a ochrana národnostních menšin, 

můžeme považovat Pařížskou mírovou smlouvu. Lexikální posuny se objevují i u příslovcí: 

víc/více ve významu už (nejsem víc aktivním členem; teď víc nechodí; víc tam nikdo není) a 

brzy ve významu rychle (šla brzy). 

Velké potíže často činí slova, která v češtině a chorvatštině stejně nebo téměř stejně znějí, 

mají ale jiný význam – tzv. mezijazyková homonyma58: pozor, jak vozíš (ch. voziti – č. řídit); 

byla sem u doktorky na přehlídce (ch. pregled – č. prohlídka); hodně se bavim enigmatikou 

(ch. baviti se – č. zabývat se, věnovat se něčemu); děti se dobře skládaj (ch. slagati se – č. 

vycházet spolu); chci aby když si něco zamyslej, ať sou kreativní (ch. zamisliti – č. přestavit 

                                                             
58 M. Dudok je nazývá kontaktovými homonymy (Dudok 1997). 
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si, vymyslet); pochované kuře (ch. pohano – č. smažené); ty věci můžou tahat kdekoliv (ch. 

vući – č. vláčet); je uplně smotaná (ch. smotana – č. popletená); celou dobu čučí a do všeho 

čumí (ch. čučati – č. dřepět); málo spolků se může pochválit takovou činností (ch. pohvaliti se 

– č. pochlubit se); vona se nasmála (ch. nasmijati se – č. zasmála se); jesi já na ni začnu 

česky, pak dál nastavíme všechny česky (ch. nastaviti – č. pokračovat) atd. Příslušníci české 

menšiny jsou si většinou vědomi toho, zda používají české nebo chorvatské slovo, ne vždy 

jsou si ale jisti jeho významem,59 což může postupně vést k posunu a nakonec i k možné 

úplné změně významu lexému. 

Jiným příkladem počešťování jsou doslovné překlady slovních spojení, která se v češtině 

užívají v jiném kontextu nebo v jiném významu: byli na váze (č. váhali); držet přednášku (ch. 

držati predavanje – č. mít přednášku); postavila sem ji to ptaní na česky (ch. postaviti pitanje 

– č. položit otázku); pomůžeme přema potřeby (ch. prema potrebi – č. podle potřeby); někdy 

já i manžel umíme mluvit chorvácky (ch. znamo govoriti – č. mluvíváme); dává nám na srdce 

(č. klade nám na srdce); někdo má k něčemu vůli (ch. ima volju za nešto – č. má do něčeho 

chuť); sednu si do vás (ch. sjesti do nekoga – č. sednu si vedle vás); den dneska sme 

kamarádky (ch. dan danas – č. dosud); kafe by nám dobře přišlo (ch. dobro by došlo – č. 

hodilo by se); mně to nevodpovídalo (ch. nije mi odgovaralo – č. nevyhovovalo mi to); skočím 

do vás odpoledne (ch. skočiti do nekoga – č. zajít/zaběhnout za někým); je to měsíc/tejden dní 

(ch. mjesec dana – č. je to měsíc/týden). 

S kalkováním se nejčastěji setkáme v ustálených slovních spojeních a ve frazémech: pro 

každou jistotu (ch. za svaku sigurnost); no tak zlehčilo mě se (č. ulevilo se mi); na ten způsob 

(ch. na taj način – č. tím způsobem); v rozhovoru zdůraznila, že jsou tady lidé velice přívětiví 

a pohostinští a že do Chorvatska zase zavítají, jakmile se jím ukáže možnost. (ch. čim im se 

ukaže prilika – č. jakmile se naskytne příležitost); esi je von tej věřící pravej, já řikám, 

sundávám mu čepici, ale věčina je věřící jen aj dostane to místo (ch. skidam kapu – č. 

                                                             
59 Skutečnost, že jsou si krajané vědomi mezijazykových homonym, dokládá i fakt, že se mezi krajany 

vyprávějí mnohé anekdoty o nedorozumění, která vznikla z jejich důvodu, jak z dob přistěhování Čechů na 

území Chorvatska, tak příběhy nové – např. z vyprávění respondentů: „A-M: A malej třeba, sem se smála, včera 

když jsem šla domů, sme šli eště něco koupit, a malej byl tag zamazanej vod bláta, a vzal si ňáky listy a plácal 

potom, pak i na mě plácal. Byl celej… i říká D honem do koupelny, budeš se koupat. I teť von stoji, stoupne si 

v koupelně a řika ajde ať vidim jak se slikáš. A von říká: babi, nemogu, nemam fotoapalat. – A-O: Von to tag 

rozumjel, to je stejny slovičko, jenom jinej vyznam. – A-M: My sme umírali, tej tam stóji jak odsouzenec a řika 

nemogu, nemam fotoapalat.“ 
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smekám). Kalky ale najdeme i jednoslovné, např. u novotvarů zemědělník (ch. zemljoradnik) 

a zemědělčina (bavili se zemědělčinou – ch. zemljoradnja). 

Interference u sloves, kromě v oblasti zužování nebo rozšiřování významu, můžeme 

pozorovat také v nejistotě významů předpon a rozdílu mezi dokonavým a nedokonavým 

tvarem slovesa. K českým slovesným tvarům jsou tvořeny vidové protějšky nenáležitými 

českými nebo přejatými chorvatskými předponami: napustil mě kluk, napouštím Čechy (ch. 

na-pustiti – č. o-pustit); ty nevíš, kam tě život nanese (ch. na-nijeti – č. za-nese); podělit děti 

na dvě skupiny (ch. po-dijeliti – č. roz-dělit); vodkdy se vdala, zatěhotnila (ch. za-trudnjeti – 

č. o-těhotnět); Míru třebá navolat (ch. na-zvati – č. za-volat); když sem donesla známky (ch. 

do-njeti – č. při-nést); záhřebská česká beseda darovala děti svých členů (ch. darovati – č. ob-

/po-darovat); možná si to umejšlím (ch. u-mišljati – č. vy- mýšlet); zavaž psa k boudě (ch. za-

vezati – č. u-/při-vázat); něco si vo ní pročteme (ch. pro-čitati – č. pře-číst). Někdy vznikají 

také slovotvorné kalky, když jsou do češtiny přijaty nebo přeloženy nejen předpony, které 

jsou připojeny k českému kořeni slova, ale přeloženy jsou všechny slovotvorné části – takto 

vzniklo např. sloveso voddělávat (ch. od-rađivati – tam sem stáž voddělávala) s významem 

„odpracovat“; sloveso vyvostávat (žáci dbali, aby co nejméně vyvostávali z vyučování) 

s významem „vynechávat“ je překladem chorvatského slovesa izostajati: vy+o+stávat = 

iz+o+stajati. K předponě o- je navíc u českých sloves přidáno protetické v-, typické pro 

obecnou češtinu a některá česká nářečí.60 

Běžnější nežli v České republice je užívání zdrobnělin (nesl torbu přes ramínko; budeš 

platit kartičkou?; učit se slovíčka; von má televizi na kartičku (= satelitní karta)) a celkově 

slov citově zabarvených (do všeho čumí). V několika málo případech se dokonce jako 

neutrální užívají slova hanlivá – nejčastěji podstatná jména huba (umej si hubu) a prdel 

(dostaneš na prdel), která u některých krajanů zcela nahradila slova ústa a zadek, pozadí.  

 

Z chorvatského jazyka jsou do krajanské češtiny přebírána především pojmenování pro 

nově vznikající skutečnosti, ale postupně i další slovní zásoba, která je ale morfologicky 

začleňována do systému českého jazyka a její integrace často znamená také hláskovou 

obměnu v kmeni slova (ch, g > h, r > ř, palatalizace): tak to obyčně děláme (ch. obično – č. 

obvykle); popouští přitisku (ch. pritisak – č. tlak, nátlak); dnes budou k obědu mauny (ch. 

mahune – č. fazolové lusky); náměrně forsíruju (ch. namjerno – č. záměrně, schválně); máš 

                                                             
60 K změnám slovesných prefixů v důsledku jazykového kontaktu mezi češtinou a chorvatštinou v češtině 

Čechů v Chorvatsku viz Stráníková, 2014. 
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dost hořiva? (ch. gorivo – č. palivo); osobní karta (ch. osobna iskaznica, srbochorvatsky lična 

karta – č. občanský průkaz); technická tužka (ch. tehnička olovka - č. mikrotužka); vona ho 

chtěla kaznit jako (ch. kazniti – č. potrestat); penkalo (č. propiska); pohlavarstvo (ch. 

poglavarstvo – č. zastupitelstvo); putovnice (ch. putovnica – č. cestovní pas); naše blagajnice 

to nestihne udělat (ch. blagajnica – č. pokladní); Emotivní stránku, jako jednu z příčin 

reemigrace, třebá trochu vysvětlit. Třebá to udělat. (ch. trebati – č. potřebovat).  

Z chorvatštiny jsou do češtiny přejímány částice (ajde; baš; pa; ma; e tam bylo; e dyš sem 

došel; bilo v který práci; neumím ho baš správně; dyž se potkáme někde nebo bilo kde; baš se 

pamatuju), výplňová slova (deme s dětma, nacházíme se, znamená furt ovoga jednou 

měsíčně; reko voni čekaj a mě nebude) a citoslovce (pak si to uvědomíme a říkáme jój, vy 

nerozumíte; povidá, joooj, nevim, jak to, tup, chorvácky).61 

K přejímání nových pojmenování (a potažmo k případným posunům ve významovém poli 

lexémů) někdy dochází také z důvodu odlišného členění skutečnosti v daných jazycích. 

V případě češtiny a chorvatštiny jde o případy spíše ojedinělé: například zatímco v češtině je 

„tkaná nebo vázaná krytina podlah“ označována jednotně pojmenováním koberec, 

v chorvatštině je různými pojmenováními označován koberec s danou velikostí (tepih) a 

koberec řezaný (tepison). Do krajanské češtiny je přejímáno pojmenování tepison, které vede 

k významovému zúžení slova koberec. 

 

Zvláštní a velmi zajímavou skupinu slov tvoří novotvary, neologismy. Takovýchto slov 

není mnoho. Jde především o pojmenování skutečností, které jsou pro českou menšinu a její 

způsob existence jedinečné. Takovou jedinečnou záležitostí, pro kterou nenajdeme obdobu 

v českých ani chorvatských reáliích, jsou například České besedy a jejich členové, pro které 

se vžilo nově vytvořené pojmenování beseďáci (v jednotném čísle beseďák a beseďačka), pro 

správní celky v RCH se vžilo pojmenování županství. 

Mnohem četnější jsou novotvary jednorázové, které vznikají v okamžiku neschopnosti 

vybavit si správný český výraz – vždy jde ale o způsoby tvoření v češtině běžné a 

produktivní: pravá básnice (skutečná básnířka); to nadchtí ocítla také já (to nadšení jsem 

pocítila také já); ověřovitel zápisu – věřitelé zápisu (ověřitel); Touto výstavou jsme mohli 

vidět, jak pokrokovala naše česká menšina. (jaké pokroky dělala); rodičství (rodičovství). 

                                                             
61 Dudok poukazuje na analogické přejímání modálních výrazů (baš, pa a pod.) ve slovenštině vojvodinských 

Slováků na základě kontaktu se srbštinou. Upozorňuje na skutečnost, že dokonce i slovenští krajané, pro které 

užívání standardní a spisovné slovenštiny nepředstavuje problém, jen stěží nacházejí pro modální a emoční 

částice slovenské ekvivalenty. (Dudok,  2010: 69) 
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Některé z nich se však postupně stávají součástí slovní zásoby krajanů – předsednice 

(předsedkyně), pokladnice (pokladní) – a často koexistují se spisovným českým lexémem bez 

jejich významového nebo stylového rozlišení. 

U většiny Čechů v Chorvatsku je patrná neschopnost rozlišovat stylové vrstvy českého 

jazyka. Hlavním důvodem je omezení funkcí, ve kterých mohou jazyk užívat: čeština je 

užívána v soukromých i veřejných komunikačních sférách, ale soukromá komunikace výrazně 

převyšuje komunikaci veřejnou.  Ta byla v posledních letech i z důvodů nedodržování zákonů 

omezována především na oblasti školství a publicistiky, tedy tisku a rozhlasu. Toto omezení 

funkcí, které jazyk může plnit, se zákonitě odráží také v jeho podobě a krajané tak většinou 

v soukromé i veřejné komunikaci užívají jednotný jazyk, s prvky nářečními, hovorovými i 

spisovnými a s tvary obecně českými. Užívání spisovného jazyka se stále výrazněji omezuje 

jen na menší část jazykově vzdělaných občanů. U většiny Čechů v Chorvatsku je tak patrné 

omezení stylistické rozrůzněnosti češtiny. Dochází k jakési komunikační nivelizaci. Mladí 

lidé, kteří navštěvovali české školy, si uvědomují, že některé používané výrazy a tvary nejsou 

spisovné, po ukončení školní docházky se ale toto vědomí postupně vytrácí. Nejsou schopni 

rozlišit stylové vrstvy českého jazyka – v soukromé i veřejné komunikaci tak užívají jednotný 

jazyk.62 

Zároveň ale příbuznost a celková blízkost češtiny a chorvatštiny vede někdy dokonce k 

jazykovému purismu v rámci českého jazyka – uživatelé češtiny se zbytečně vyhýbají 

výrazům, které jsou v češtině a chorvatštině stejné nebo velmi podobné neboť jsou 

přesvědčeni, že jde o slova přejatá z chorvatštiny. Jindy naopak snaha vyjadřovat se spisovně 

česky vede až k vytváření hyperkorektních tvarů – např. já sem hodně spolupracovala 

s profesoři; zeptáme se na to záhřebštích beseďáků; vona našla mě odborni literaturu; 

odborni názvy; zpěvecké sbory. 

 

 

2.3.2 Jazykový management v mluvě chorvatských krajanů 

 

Skutečnost, že si krajané uvědomují rozdíly mezi výrazy českými a přejatými 

z chorvatštiny dokládá také fakt, že v průběhu komunikace (především v případě komunikace 

s českými občany, ale nejen s nimi), upravují svou mluvu. V jejich promluvách tak můžeme 

                                                             
62 V souvislosti s jevem omezené stylové rozrůzněnosti jazyka, zejména u recesivních jazyků omezených na 

fungování v rodinném kruhu, se v literatuře mluví o monostylismu (Dressler 1999). 
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sledovat jasné kroky jazykového managementu63 ve všech jeho fázích: od (ne)povšimnutí 

odchylky, přes její hodnocení, po úspěšnou nebo neúspěšnou opravu.64 

Vznik odchylky, které si mluvčí nepovšimnul: 

„Já řikám: kerý máte ale důvody, že přepíšete do chorvatský třídy? Vy musíte napsat, 

nějakou zamolbu tam musej napsat, že ho chtěl jako zapsat do chorvatský třídy...“ (B-MMS) 

„…teď maj domeček tady, teď maj domeček tam, mam starý deky, mám starý popluny, to 

maj pod postelí zbalený, když přídou, to si voni vytáhnou…“ (A-M) 

Mluvčí si povšimnou odchylky a vyhodnotí je negativně, ale neplánují nebo nedokážou 

provést její opravu: 

„Mmm, menedžment ekonomie a informatiky, ja nevim, jak se říká na česky…“ (B-MS) 

„…to se připravilo už den dopředu, ty kapři, ráno to jenom roztáhli na ty… rašlje, já to ani 

neumím říct po česku“ (C-M)  

„Takže sem jí vzala někerý takový knížky, kery jako ty, já nevím jak se to jmenuje v češtině 

právě, ale ty jako predvježbe.“ (B-MMS) 

                                                             
63 Teorie jazykového managementu, zformulovaná v 80. letech 20. století B. H. Jernudem a J. V. 

Neustupným, se zaměřuje na spravování promluv a jazyka, resp. korekční aktivity provázející produkci promluv. 

Oproti teorii jazykového plánování, na kterou navazuje, je pojata komplexněji, neboť se nezaměřuje jen na 

makrosituace, čili plánování na úrovni státu, ale jazykové problémy vnímá také na úrovních nižších, např. místní 

samosprávy, jednotlivých organizací a různě velkých skupin i jazyka jednotlivce. Východiskem jazykového 

managementu je identifikace jazykového problému samotnými mluvčími v průběhu komunikace a sleduje jeho 

případné řešení. K řešení jazykových problémů přistupuje jaz. management realisticky a oproti teorii jaz. 

plánování připouští neřešitelnost některých problémů. 

Obecně má jazykový management jako proces pět fází (Neustupný, 2002:436): 

1. v interakci vznikají odchylky od norem jednání (deviation) 

2. těchto odchylek si mluvčí povšimnou (noting) 

3. takové odchylky hodnotí pozitivně či negativně (evaluation) 

4. plánují úpravu povšimnutých odchylek (adjustment design) 

5. a úpravu odchylek provedou (implementation) 

Proces jazykového managementu nemusí proběhnout do konce, může být v kterékoli své fázi ukončen: 

mluvčí si nemusí vzniklých odchylek povšimnout, nebo si odchylek povšimnou, ale nehodnotí je atd. 

Naplánovaná úprava odchylky může mít různou formu, například opakování výrazu, nahrazení výrazu jiným, 

vysvětlení výrazu, anebo na vyšší úrovni může jít o návrh na jazykovou reformu, změnu jaz. pravidel nebo 

zavedení výuky jazyka – v konečném výsledku ale nemusí být realizována. 

Jazykový management se ve své komplexnosti jeví jako velmi dobře aplikovatelný na jazyk jednotlivců i 

skupin jako jsou národnostní a jazykové menšiny. 
64 Příklady jazykového managementu jsou uváděny z promluv respondentů výzkumu – označení respondentů 

viz čtvrtá kapitola.  
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„Jak houpá jak my řikáme ty gáčaljky. (…) …na levou stranu sou taky ty gáčaljky. My to 

ani neumíme říct. To sou… pumpa kerá sama čerpá naftu.“ (C-M) 

Mluvčí si povšimnou odchylky, vyhodnotí ji a naplánují její opravu, která je úspěšná: 

„Prostě vona si chce, kolik je možno, ten jazyk jak se to… usavršit, bože, zlepšit. 

Zdokonalit. Aby mohla, když by jednou učila, vona má strašný přání, aby učila češtinu.“ (B-

M) 

„Prostě, já sem přišla do tiskárny, já sem vostala koukat, jak – prostě v životě sem tam 

nebyla. Tak co já budu dělat, Z bude ruční slagar – ten, sazeč, a já strojní.“ (B-M) 

„I tak nemá dlouho, jak sme vypravovali, vloni nebo předloni to bylo, z Čech kamarádi jak 

sme se tym, vod moji ženy, pa šogorem – švagrem, byl von tady, i baš sme vypravovali vo tej 

řeči, tam maj mnoho řečí, kerý taj nigdo ani neví.“ (B-SS) 

„A pak v Končaru sem učil englesky. Anglickej jazyk.“ (B-O) 

„Až sem si toho dost vyprintovala. Vytiskla? A mám to přilípnutý na stole.“ (B-MMS) 

„Ale potom eště v pátek jsem měla Holubičku a teď ten dvanáctej měsic byl úplně byl 

nabitej, furt ňáký nástup ten, nástup tam, vystoupeni tady... Já řikám, já to snad nezvládnu.“ 

(B-MMS) 

„Babička včera diktovala režim: brzy ráno vstanem, nakrájíme para- rajčata. Babi hlavně 

plánovala, co se bude dnes dělat.“ (A-O) 

„…škrebetání ne. Anebo řehtání, jak se to… ty to, jak řikám haťalácky.“65 (C-M) 

Ve vyprávěních se ale objevily i četné případy, v nichž si mluvčí povšimli odchylky, 

vyhodnotili ji a naplánovali její opravu, oprava ale nebyla úspěšná: 

„…i kluci se jim připojili, zapojili…“ (B-M) = přidali se k nim  

„Pak sem přešla do mateř… jak se to říká – mateřská (škola), nebo my jsme jen díl 

v Mezurači byl.“ (C-M) = druhý stupeň základní školy 

„Von byl i jeho manželka jako razrednik, vedoucí třídy.“ (C-M)  

„A matka byla doma. Jako domačica, či jak…“ (C-B) 

„Venku se mluvilo englicky. Jako byli ty vedoucí, to byli buďto Kanađani, Američani, tuty 

vedoucí všechno englesky. Englicky.“ (C-B) 

Zaznamenány byly i případy, kdy mluvčí zaznamenal odchylky a provedl její opravu – ve 

skutečnosti ale o odchylku nešlo: 

                                                             
65 Haťalák dle Bachmanna (1959) patří k místním archaickým výrazům, který se užívá ve význam 

„neotesanec s nesprávnou řečí, cizinec [Němec]“. V krajanském prostředí se často říká, že někdo mluví 

haťalácky nebo že mluví haťaláčtinou, čímž je míněna smíšená, česko-chorvatská mluva. 
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„V kolektivu hlavně mluvíme česky. Na práci, doma, podle – dle potřeby, i jak s kým.“ (A-

O) 

 

Bohužel s postupem asimilace jedince lze předpokládat, že bude klesat jeho schopnost 

nejen vzniklou odchylku úspěšně opravit, ale vůbec si vzniklé odchylky povšimnout a 

vyhodnotit ji. I přesto, vzhledem k četnosti zaznamenaných odchylek v projevech 

respondentů výzkumu jazykových biografií a četnosti jejich oprav, vnímáme jazykový 

management jako doklad toho, že krajané mají o kulturu svého projevu stále zájem. 

Opak dokládají projevy typu: „Cos to řekla? Slyšelas ty jaks to řekla? – Slyšela sem, ale 

nemám čas.“ (A-O a A-M), které jsme měli také možnost ve vyprávěních respondentů 

zaznamenat. 

 

 

***** 

 

Na závěr je potřeba poznamenat, že nejen chorvatština ovlivňuje jazyk českých krajanů 

v Chorvatsku, ale také čeština má vliv na většinový jazyk prostředí, chorvatštinu. Mnozí 

chorvatští spoluobčané na Daruvarsku se dostávají s češtinou do styku a přejímají z češtiny 

názvy různých skutečností, např. hospodářského nářadí, které začleňují do chorvatských 

promluv. I zde se tedy uplatňuje tzv. relativní kontaktový fenomén, čili posilování prvků 

v chorvatštině, které jsou shodné nebo podobné s češtinou. Vliv je někdy pociťován také u 

slovních přízvuků (kde čeština s pevným přízvukem uplatňuje jiná pravidla než chorvatština, 

která má přízvuk melodický) nebo u slovosledu ve větě. V některých případech je dokonce 

možné zaslechnout větu typu možete se i na to pogledati (č. můžete se i na to podívat), kterou 

v tomto případě pronesl český krajan v chorvatském projevu. Oproti správnému 

chorvatskému možete i to pogledati došlo vlivem češtiny k reflektivizaci slovesa a přidání 

předložky. 

 

Jazyk české menšiny v Chorvatsku ovlivnily společenské změny v posledních desetiletích, 

především rozvoj nových technologií jako je televize, rozhlas, internet, dále postupující 

urbanizace a častější cestování, které vede k častějším stykům s obyvateli České republiky a 

současnými útvary českého jazyka. V určitých rysech se krajanská čeština liší od současného 

českého jazyka v podobě, v jaké je užíván v České republice. Do určité míry je ovlivněná 

prostředím, přejímá do sebe názvy nových skutečností z jazyka, v jehož prostředí se vyvíjí a 
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jímž je ovlivňovaná, přesto ale zůstává blízká současným českým jazykovým útvarům – 

existuje zároveň s nimi, jen v jiném společenském prostředí. Shodně s nimi i odlišně od nich 

se vyvíjí. A právě tento vlastní vývoj a schopnost jazyka a jeho uživatelů adoptovat si výrazy 

z jiných jazyků a vytvářet nová pojmenování pro nově vznikající skutečnosti jsou důkazem 

přetrvávající živosti menšinového jazyka. Dává tak naději, že bude v daném společenství ještě 

dlouho existovat. 
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2.4 Reflexe české menšiny v Chorvatsku v odborné literatuře 

 

Česká menšina v Chorvatsku jakožto národnostní menšina, žijící v jiném prostředí nežli 

národ, k němuž se hlásí, ale uchovávající si svou identitu, zvyky a jazyk, vzbuzovala zájem 

mnoha badatelů z krajanských řad i mimo menšinu po celou dobu své existence. Pozornost jí 

byla věnována z hledisek různých vědních oborů. Zajímavé je, že zatímco dříve zajímaly 

odborníky především dějiny menšiny, etnografie a nářeční různorodost mluvy krajanů, 

v posledních letech se zájem odborníků vrací, tentokrát ale (pravděpodobně ve spojení se 

společenskými změnami, s globalizací a rozvojem interdisciplinárních vědních oborů) 

z hledisek spíše sociologických, sociolingvistických, antropologických aj. 

První práce věnované české menšině se objevily už na konci 19. století, zabývaly se 

především otázkou emigrace z území dnešního Československa – práce Aloise Šembery66, 

Karla Lambla67 a dalších. Na začátku 20. století se tématu hlouběji věnovaly práce Jana 

Auerhana68, Rudolfa Turčína69 a Milana Hodžy70. „Přestože šlo o všeobecné informace, které 

zahrnovaly jak základní historické údaje, tak popis života menšiny v hlavních rysech, 

s přihlédnutím k nejdůležitějším jazykovědným a národopisným charakteristikám, je jejich 

svědectví velmi důležité, poněvadž zachycuje původní podobu a stav menšiny.“ (Stráníková, 

2010:6) 

Dějinám přistěhování Čechů na území dnešního Chorvatska a založení českých spolků a 

institucí se věnovali především krajanští badatelé po druhé světové válce – nejsoustavněji se 

této práci věnoval Josef Matušek, který v knize Češi v Chorvatsku71 podal podrobný a 

ucelený přehled dějin menšiny a veškeré spolkové činnosti, která měla už na začátku 20. 

století vést k udržení české národnosti, jazyka a kultury, až do období druhé světové války. 

Matušek napsal také řadu dílčích studií, otištěných převážně v časopise Přehled, v nichž se 

věnoval krajanskému divadlu, knihovnám, školství a krajanské literatuře, českému tisku, 

                                                             
66 ŠEMBERA, Alojz: Mnoho-li je Čechů, Moravanů, a Slováků a kde obývají. Časopis musea království 

českého, 1876. 
67 LAMBL, Karel: Česká kolonie v Evropě a v Severní Americe. Pokrok, 1880. 
68 AUERHAN, Jan: Čechoslováci v Jugoslávii, v Rumunsku, v Maďarsku a Bulharsku, Praha 1921.; 

AUERHAN, Jan: Československá větev v Jugoslávii, Praha 1930.  
69 TURČÍN, Rudolf: Čechoslováci v bývalém Chorvatsku-Slavonii – disertační práce, obhájená na FF UK 

v Praze v roce 1936. 
70 HODŽA, Milan: Zahraniční Čechoslováci v Maďarsku, Rumunsku a Juhoslávii. Naše zahraničí 1, 1920, s. 

87-93. 
71 MATUŠEK, Josef: Češi v Chorvatsku, Jednota, Daruvar 1994. 
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účasti Čechů v partyzánském hnutí atd. 72 Sestavil také několik stovek medailonků 

významných Čechů, kteří působili v Chorvatsku a v zdejší české menšině – medailonky byly 

průběžně otiskovány v týdeníku Jednota, ale za autorova života se nepodařilo vydat je jako 

soubor knižně. Vyšly až v roce 2015 v podobě biografického slovníku ve zpracování autorova 

syna A. Matuška.73 

Dějiny menšiny v druhé polovině 20. století nejsou zatím soustavně zpracovány – v dílčích 

studiích se vybraným bodům ze života menšiny po druhé světové válce věnovali především 

krajanští badatelé, kromě již zmíněného J. Matuška např. Otto Sobotka74, Otokar Sakař75, 

Otokar Kolouch, Anna Vodvárková76, Jiřina Staňová77, Karel Bláha78, Silvie Sittová79, Siniša 

Njegovan Stárek80 a další. K nejplodnějším autorům dnes patří krajanský historik Václav-

Vjenceslav Herout, který se jako vedoucí archivu Svazu Čechů v Daruvaru věnuje různým 
                                                             

72 MATUŠEK, Josef: Česi i Slovaci u Lipovljanima, Novska 1973.; MATUŠEK, Josef: Lipovljani u životu i 

djelu Josipa Kozarca, Lipovljani 1976.; MATUŠEK, Josef: Naše divadelní ochotnictví (separát), Daruvar 1990.; 

MATUŠEK, Josef: 200 let pospolu, Daruvar 1991.; MATUŠEK, Josef: 90 let knihovny České besedy Daruvar 

(1907-1997). In: Matušek, J. – Staňová, J.: Slovo psané a vyřčené, Daruvar 1997.; MATUŠEK, Josef: Česká 

beseda Daruvar před druhou světovou válkou 1907-1941, Daruvar 2008. 

O životě a působení Josefa Matuška vyšla monografie, v níž se mnozí krajanští autoři věnovali různým 

aspektům Matuškova díla – Josef Matušek, eds. Václav Herout, Daruvar, Jednota 2014. 
73 MATUŠEK, Josef – MATUŠEK, Alen: České stopy v Chorvatsku. Biografický slovník významných osob 

původem z českých zemí a příslušníků české menšiny A-M, Daruvar, NIU Jednota, 2015.; MATUŠEK, Josef – 

MATUŠEK, Alen: České stopy v Chorvatsku. Biografický slovník významných osob původem z českých zemí a 

příslušníků české menšiny N-Ž, Daruvar, NIU Jednota, 2015. 
74 SOBOTKA, Otto: Věrni v boji, věrni v práci: Listy z kroniky osady Hercegovec v Jugoslávii a ze života 

jugoslávských Čechů, Brno 1948. 
75 SAKAŘ, Otokar: Kronika české školy v Daruvarském Brestově (rukopis uchovávaný v archivu České 

základní školy J. Růžičky v Končenicích); SAKAŘ, Otokar: Pohled do minulosti Končenic, Jednota 31/1964, 

32/1964 a 32/1997. 
76 VODVÁRKOVÁ, Ana: Demografska situacija područja općine Daruvar od prvog popisa do 1991. g. – 

Kratka demogeografija Čeha u Republici Hrvatskoj do 1991. godine. Přehled kulturních, literárních a školních 

otázek 14, 1993, s. 3-20. 
77 STAŇOVÁ, Jiřina: 100 let českého divadla v Daruvaru (1898-1997). In: Matušek, J. – Staňová, J.: Slovo 

psané a vyřčené, Daruvar 1997.  
78 BLÁHA, Karel: Dežanovec: Příspěvek k poznání minulosti osady a okolí, Daruvar, NVI Jednota 2009; 

BLÁHA, Karel: Mezurač. Příspěvek k poznávání dějin osady, Daruvar, NVI Jednota 2010. 
79 SITTOVÁ, Sylvie: Češi v Hercegovci, katalog k výstavě, Hercegovec, Česká beseda Hercegovec 1999; 

SITTA Silvija: Bjelovarske češke teme, katalog k výstavě, Bjelovar, Gradski muzej Bjelovar 2013. 
80 STAREK, Siniša Njegovan: Češka beseda Prekopakra 1907. – 2007. – Česká beseda Prekopakra 1907 – 

2007, Prekopakra, Češka beseda Prekopakra 2017. 
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tématům, píše o dějinách jednotlivých krajanských osad, o významných krajanských 

pracovnících, a reemigraci po druhé světové válce atd.81 Vzájemné kulturní styky českého a 

chorvatského národa mapují také záhřebský publicista a předseda Chorvatsko-české 

společnosti82 Marijan Lipovac83 a Franjo Vondráček84. Několik demografických pohledů na 

                                                             
81 HEROUT, Václav: Ivanovo Selo. Příspěvky k dějinám nejstarší české osady v SFR Jugoslávii, Daruvar 

1971.; HEROUT, Václav (usp.): Naše dechovky, Daruvar 1999.; HEROUT, Václav: Náš venkovský dorost 

(1935-1941), Daruvar 2005.; HEROUT, Vjenceslav – LIPOVAC, Marijan: Biskup Josip Salač, Požega 2009.; 

HEROUT, Václav: Kulturně-osvětová činnost Čechů na území Bjelovarsko-bilogorského županství, Daruvar 

2009.; HEROUT, Václav: Reemigrace Čechů z Chorvatska 1945-1949, Daruvar 2010.; HEROUT, Václav: 

Okolnosti založení Československého svazu, Daruvar 2011.; HEROUT, Václav: Vojta Režný – život věnovaný 

české menšině, Daruvar 2011.; HEROUT, Václav: Nebude zapomenut, kdo na sebe zapomíná (k 120. výročí 

narození Jaroslava Dittricha), Daruvar 2012.; HEROUT, Václav: Náboženství a Češi v Chorvatsku, Daruvar 

2013.; HEROUT, Václav: Vztah Čechů na území Jugoslávie ke staré vlasti v letech 1938-1941, Daruvar 2014; 

HEROUT, Václav: Vztah Vojty Režného ke kulturním a politickým poměrům v Království SHS, Daruvar 2015.; 

HEROUT, Václav: Kronika událostí v Ivanově Sele 1826-2015, Daruvar 2016. – většina studií vyšla v Přehledu 

kulturních a historických, literárních a školských otázek. Úplná bibliografie V. Herouta viz Přehled kulturních a 

historických, literárních a školských otázek 33, 2015, s. 103-105.  
82 Chorvatsko-česká společnost existuje dvacet pět let (založena byla 22. května 1992) a zaměřuje se na 

rozvíjení přátelských vztahů dvou zemí, jejichž spolupráce sahá hluboko do minulosti. Za tímto účelem 

společnost vydává časopis Susreti, ve které sleduje kromě jiného také důležité události ze života jak české 

menšiny v Chorvatsku, tak chorvatské menšiny v Česku. O Chorvatsko-české společnosti viz LIPOVAC, 

Marijan – BANEK, Vlatka: Hrvatsko-češko društvo. Prvih 25 godina, Zagreb, Hrvatsko-češko društvo 2017. 
83 LIPOVAC, Marijan: Biskup Duh, Zagreb 2006.; LIPOVAC, Marijan: Masaryk, pro Čechy tatíček, 

v Chorvatsku cizinec s největším počtem ulic (k 75. výročí smrti TGM). Přehled kulturních a historických, 

literárních a školských otázek 30, 2012 s. 99-117.; LIPOVAC, Marijan: Josef Salač a Daruvar. Přehled 

kulturních a historických, literárních a školských otázek 27, 2009, s. 87-93.; LIPOVAC, Marijan: Andrija Kačić 

Miošić mezi Čechy. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek 31, 2013, s. 73-77.; 

LIPOVAC, Marijan: Marija i Stjepan Radić. Supružnici i suradnici čiji je brak postao simbolom hrvatsko-češkog 

prijateljstva. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek 31, 2013, s. 79-103.; LIPOVAC, 

Marijan: Husitské války – Jan Hus a Jan Žižka a jejich odraz v současnosti. Přehled kulturních a historických, 

literárních a školských otázek 33, 2015, s. 63-74. 
84 LIPOVAC, Marijan – VONDRAČEK, Franjo: Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům, Zagreb 2009.; 

VONDRAČEK, Franjo: Česi i Moravljani u Zagrebačkoj županiji – Češi a Moravané v Záhřebském županství, 

Zagreb 2011.; VONDRAČEK, Franjo: Češka kuharica, Zagreb 2013.; VONDRAČEK, Franjo: Češki sveci, Sv. 

Ivan Zelina 2014.; VONDRAČEK, Franjo: Česi kajkavci : iliti Čehi v Prigorju, Zagorju, Međimurju…, Zagreb 

2017. 
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českou menšinu v Chorvatsku nabídnul v posledních letech Ivan Horyna, který na dané téma 

obhájil také diplomovou práci.85 

Demokratické změny v Československu po roce 1989 a vznik České republiky v roce 1993 

vedly k většímu zájmu o krajany a český exil také v českých historických kruzích, emigrací a 

Čechy žijícími v cizině se začali ve větší míře zabývat také čeští historikové. Už dříve se 

především volyňským Čechům věnoval profesor na katedře historie Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně Jaroslav Vaculík, který se ve svých pracích dotýkal také dějin 

Čechů a Slováků v bývalé Jugoslávii, především tématu jejich reemigrace.86 Reemigraci se 

věnovala také Helena Nosková z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Jan Pelikán z Ústavu 

jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy87. České 

reemigranty v Československu formou orální historie mapovala Hana Pelikánová z Ústavu 

pro soudobé dějiny AV ČR88, a tématu tzv. Balkánské cesty za druhé světové války se 

věnoval Václav Šrámek89. O dějinách a životě menšiny, životě a působení jednotlivých 

menšinových pracovníků, ale i česko-chorvatských vztazích v průběhu dějin psal dále 

                                                             
85 HORYNA, Ivan: Češi v Chorvatsku, diplomová práce, vedoucí Ksenija Bašić, Univerzita Záhřeb 2007.; 

HORYNA, Ivan: Výsledky sčítání lidu. Srovnání výsledků sčítání obyvatel s ohledem na českou menšinu 

v Chorvatsku v letech 2001 a 2011, Daruvar 2013, s. 5-14.; HORYNA, Ivan: Zachování specifik české menšiny 

v Chorvatsku, Daruvar 2012, s. 47-54. – obojí v Přehledu kulturních a historických, literárních a školských 

otázek. 
86 VACULÍK, Jaroslav: Snahy o reemigraci zahraničních Čechů po vzniku ČSR. In: Sborník příspěvků o 

vzniku ČSR. Brno 1984, s. 53-57.; VACULÍK, Jaroslav: Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v 

letech1945-1950, Brno 1993.; VACULÍK, Jaroslav: Kulturní život české minority v Jugoslávii ve třicátých 

letech. Pro přátele jižních Slovanů, Brno, Společnost přátel jižních Slovanů, 1997, 9, 1, s. 3-5.; VACULÍK, 

Jaroslav: Balkánští Češi v 19. a 20. století. In: Studia balcanica bohemo-slovaca VI., sv. 1. Brno 2006, s. 457-

468.; VACULÍK, Jaroslav: Češi v cizině 1850-1938, Brno 2007.; VACULÍK, Jaroslav: Emigracija Čeha 

u Hrvatsku i njihova poslijeratna reemigracija. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad 

u Bjelovaru, 2010, č. 2, s. 117-124. 
87 PELIKÁN, Jan: K některým ekonomickým problémům reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie v letech 

1945-1948, Český lid, 1989, č. 3, s. 156-164.; PELIKÁN, Jan: Národnostní otázka v Titově Jugoslávii, Slovanský 

přehled, 1992, č. 4, s. 371-385.; PELIKÁN, Jan: Historické souvislosti vytváření aktuální etnické situace ve 

Svazové republice Jugoslávii. In: Národnostní menšiny. Historické souvislosti některých aktuálních problémů v 

Evropě a v ČR, Praha 2000, s. 86-108. 
88 Přepracovaná diplomová práce Hany Pelikánové vyšla časopisecky – PELIKÁNOVÁ, Hana: Poválečná 

reemigrace daruvarských Čechů. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek 27, 2009, s. 5-

36. 
89 ŠRÁMEK, Václav: Československý svaz a Balkánská cesta. Přehled 29, 2011, s. 33-67.; ŠRÁMEK, 

Václav: František Smetánka – předseda Svazu v nejtěžších letech. Přehled 29, 2011, s. 69-73. 



69 
 

Jaroslav Pánek90 z Historického ústavu AV ČR. O přistěhování valašských Čechů do 

Bjeliševce psala Helena Bretfeldová.91 Krajanskými archiváliemi se zabývali Alexandra 

Blodigová92, Jan Kahuda a další.  

Vedle přistěhování Čechů a dějin menšiny se mnozí badatelé věnovali dějinám českého 

školství v Chorvatsku – v dílčích studiích psal o školství již zmíněný Josef Matušek93. O 

jednotlivých školách vycházejí postupně monografie, které sledují jejich působení od založení 

do současnosti – dosud vyšly monografie o ČZŠ J. A. Komenského v Daruvaru94, ČZŠ J. 

Růžičky v Končenicích95, českých školách ve Velkých a Malých Zdencích96, Ivanově Sele97 a 

gymnázia Daruvar98. Přípravami a vydáváním učebnic pro české školy se věnovala např. 

Marie Sohrová.99 V posledních letech se nad fungováním českých škol, modely výuky a plány 

práce zamýšlí především poradkyně pro české školy Jitka Staňová Brdarová.100  

 

Od padesátých po sedmdesátá léta minulého století probíhaly v menšině odborně 

vedené výzkumy českých vědců z hlediska etnografického a dialektologického. Obsáhlé 

                                                             
90 PÁNEK, Jaroslav: Jiřina Staňová. Archivářka s dvojí vlastí. In.: Historici mezi domovem a světem. Studie 

– články – glosy – rozhovory, Pardubice, Univerzita Pardubice 2013, s. 503-505.; PÁNEK, Jaroslav: Češi a 

Jihoslované. Kapitoly z dějin vzájemných vztahů, Brno, Tribun EU 2015. 
91 BRETFELDOVÁ, Helena: A já su synek z Polanky, a já su cérka z Lidečka. Valašská diaspora ve 

slavonském Bjeliševci a jejich vztah k lidové kultuře původní vlasti. In.: Od folkloru k world music: Svět v nás, 

my ve světě, red. I. Přibylová – L. Uhlíková, Náměšť nad Oslavou, Městské kulturní středisko 2014, s. 43-53. 
92 BLODIGOVÁ, Alexandra: Poklady archivu Svazu Čechů v Chorvatsku. Přehled kulturních, literárních a 

školních otázek 24, 2006, s. 51-61. 
93 MATUŠEK, Josef: České školy v Chorvatsku (1922 - 1941). Přehled kulturních, literárních a školních 

otázek XIV, 1993, s. 65-86.; MATUŠEK, Josef: 40 let od založení Pedagogické akademie v Pakraci. Přehled 

kulturních, literárních a školních otázek XXI, 2001, s. 40-44. 
94 DANĚK, Alois: 75 let České základní školy J. A. Komenského a 70 let České mateřské školky Ferda 

mravenec v Daruvaru, Daruvar 1997. 
95 VINTER, Josef: Česká a chorvatská škola v Končenicích, Daruvar 2007. 
96 HEROUT, Václav: České školy ve Velkých a Malých Zdencích. Daruvar 2001. 
97 HEROUT, Václav – KOUTNÍKOVÁ, Justýna – ŠTRUMLOVÁ TUČKOVÁ, Anna Marie: Česká základní 

škola v Ivanově Sele a výuka češtiny na Hrubečnopolsku, Daruvar, NVI Jednota 2012. 
98 50 godina daruvarske gimnazije, Daruvar, Gimnazija Daruvar i Ogranak Matice hrvatske, 2007. 
99 SOHROVÁ, Marie: Naše učebnice. Přehled kulturních, literárních a školních otázek XX, 2001, s. 45-49. 
100 STAŇOVÁ BRDAROVÁ, Jitka: Jaké školství má česká menšina v Chorvatsku. Jednota 25-26/62, 2007, 

příloha.; STAŇOVÁ BRDAROVÁ, Jitka: Výuka českého jazyka – úvaha učitele. Přehled kulturních a 

historických, literárních a školských otázek 32, 2014, s. 127-130. 
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etnografické výzkumy provedli mezi krajany v Chorvatsku etnologové Iva Heroldová101, 

Josef Vařeka, Hannah Laudová, Hana Laušmanová a Vladimír Scheufler. „Iva Heroldová se 

zabývala výročními obyčeji a akulturačními procesy, tedy stíráním a míšením obyčejů 

s obyčeji místními, nafilmovala dokumentární film Česká svatba roku 1969 v Ivanově Sele a 

napsala celou řadu textů, které uveřejnila v českých i chorvatských odborných časopisech.“ 

(Stráníková, 2010:7) Josef Vařeka102 řešil otázku lidové hmotné kultury, konkrétně proces 

adaptace lidového stavitelství českých vesnic v nových podmínkách. 

Na etnologické výzkumy kalendářních obyčejů a způsobu života a jejich proměn v novém 

prostředí českých odborníků navázaly svými výzkumy etnoložky z řad menšiny, které 

vystudovaly etnologii na Univerzitě Karlově v Praze. Na začátku osmdesátých let obhájila 

diplomovou práci s názvem Současné kalendářní obyčeje u Čechů v Končenicích na 

Daruvarsku Vlasta Sakařová (provdaná Šabićová). Ke svému výzkumu se vrátila po dvaceti 

letech, doplnila údaje o aktuálním stavu a práci vydala knižně103.  

Tématu identity menšinových kultur na příkladu Čechů v osadě Jazvenik se věnovala 

Marijeta Rajkovićová, která v roce 2003 obhájila na Katedře etnologie a kulturní antropologie 

Filozofické fakulty v Záhřebu diplomovou práci s názvem Višestruki identitet Čeha u 

Jazveniku – přepracovaný text práce vyšel v ročence Etnološka tribina Chorvatské 

                                                             
101 HEROLDOVÁ. Iva: K akulturačnímu procesu nejstarší české menšiny. Český lid, 1966.; HEROLDOVÁ, 

Iva: České národnostní menšiny a národopis. Národopisné aktuality 3-3-4 12-20, 1966; HEROLDOVÁ, Iva: 

Výzkum české menšiny v Jugoslávii, 1965-1967, Český lid, 1969, s. 79-86.; HEROLDOVÁ, Iva: Česká svatba 

roku 1969 v Ivanově Sele (Autentický záznam). Národopisné aktuality, 1969, čl. 3-4, s. 171-185, dostupné na 

http://na.nulk.cz/1969/3-4/Nr.html; HEROLDOVÁ, Iva – VAŘEKA, Josef: Metoda skupljanja etnografskog 

materijala među češkom manjinom u Slavoniji. In: Rad XVII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, 

Poreč 1970, s. 265-270.; HEROLDOVÁ, Iva: Vánoce u daruvarských Čechů. Národopisné aktuality 4, 1971, s. 

328-329.; HEROLDOVÁ, Iva: Godišnji običaji daruvarskih Čeha, Narodna umjetnost. Godišnjak Instituta za 

narodnu umjetnost u Zagrebu 8, 1971, s. 199-250.; HEROLDOVÁ, Iva: Etnická a etnografická problematika 

českých enkláv na Balkáně. Studia balkanica bohemoslovaca 2: Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, FF, č. 

202. Brno 1976, s. 204-216.; HEROLDOVÁ, Iva: Současný stav české etnické skupiny v Jugoslávii. Přehled 

kulturních, literárních a školských otázek XII, 1982, s. 47-53. 
102 VAŘEKA, Josef: Akulturacija i narodno graditeljstvo čeških sela u Hrvatskoj. In: Narodna umjetnost 24, 

1987, s. 199-227.; VAŘEKA, Josef: Češi v Jugoslávii. Otázky studia lidové hmotné kultury. In: Češi v cizině I, 

Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1986.; VAŘEKA, Josef: Proces a kulturace v lidovém 

stavitelství českých vesnic na území Jugoslávie. – In: Češi v cizině 2, edice Národopisná knižnice, Praha, ÚEF 

ČSAV, 1987, s. 233-280.  
103 ŠABIĆOVÁ, Vlasta: Kalendářní obyčeje Čechů v Končenicích na Daruvarsku, Daruvar, NVI Jednota 

2002. 
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etnologické společnosti104 a celá práce v českém i chorvatském jazyce jako monografie.105 

K tématu se vrátila ještě v roce 2008106. 

Z českých etnologů věnují v současnosti pozornost zahraničním Čechům např. Stanislav 

Brouček, Zdeněk Uherek a Michal Pavlásek z Etnologického ústavu Akademie věd České 

republiky. Přestože ani jeden se nevěnuje přímo české menšině v Chorvatsku (věnují se 

problematice exilu a krajanům ve světě, etnickými procesy a migrací), ve svých pracích se 

chorvatských Čechů dotýkají.107 Část dědictví lidových písní krajanů zachytil ve třech 

sbírkách písní český muzikolog, skladatel a hudební znalec Miroslav Císař108, který jezdil 

mezi krajanské dechové hudby od 90. let 20. století a působil zde jako hudební instruktor. 

Výběr ze zpěvníku byl také natočen jako album.109 Dějiny operet v programech krajanských 

spolků zmapovala v roce 2016 Lucije Siručková v rámci diplomové práce na Hudební 

akademii Univerzity v Záhřebu.110 

Z řad nejmladších krajanských etnologů vzešel podnět k mapování otázky národnostního 

cítění příslušníků zdejší krajanské komunity, vznikla tak kniha Moje české kořeny, v níž 

osmadvacet krajanů různou formou promlouvá o svém vnímání identity, životních 

zkušenostech a budoucnosti menšiny.111 

 

                                                             
104 RAJKOVIĆ, Marijeta: Višestruki identitet Čeha u Jazveniku. Etnološka tribina: godišnjak Hrvatskog 

etnološkog društva, 34/35, 2004/2005, s. 237-288. 
105 RAJKOVIĆ, Marijeta: Česi u Jazveniku – Češi v Jazveniku, Daruvar, Jednota 2013. 
106 RAJKOVIĆ, Marijeta: Uloga predstavljačkih oblika u očuvanja identiteta češke nacionalne manjine. In.: 

Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, ed. A. Muraj – Z. Vitez, Zagreb, Institut za etnologiju i 

folkloristiku – Hrvatsko etnološko društvo 2008, s. 111-129. 
107 Stanislav Brouček uspořádal několik sborníků prací věnovaných krajanům a exilu: Češi v cizině.  ed. S. 

Brouček, Praha, Etnologický ústav AV ČR 12, 2004.; BROUČEK, Stanislav: Exil sám o sobě. Česko-slovenská 

historická ročenka 2005, s. 99-106. 

Zdeněk Uherek psal např. o krajanech v Bosně a Hercegovině: UHEREK, Zdeněk: Češi v Bosně a 

Hercegovině: Úvod do problematiky s výběrovou bibliografií. Praha, Etnologický ústav 2000. 

Michal Pavlásek se věnuje převážně českým evangelíkům ve Vojvodině a v Banátu, kdy se jen mimochodem 

dotýká také českých evangelíků v Bjeliševci (Chorvatsko). 
108 Písničky Čechů v Chorvatsku 1, 2 a 3, NVI Jednota, Daruvar 2000, 2001 a 2004. 
109 Písničky Čechů v Chorvatsku, CD-ROM nahrála Malá dechová hudba Valanka, 2001. 
110 SIRUČEK, Lucija: Operete u programima Češke besede u Daruvaru i okolici, diplomová práce, vedoucí 

Naila Ceribašić, Univerzita v Záhřebu 2016. 
111 Moje české kořeny. Sborník prací 28 krajanských autorů, ed. V. Daňková, Daruvar, NVI Jednota 2011. 
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S prvními zkoumáními jazyka krajanů se setkáme již v první polovině 20. století, kdy 

krajanský učitel Franta Burian upozorňoval na nešvary v mluvě krajanů112.   

Již zmíněné odborně vedené dialektologické výzkumy mluvy příslušníků české menšiny 

probíhaly za účelem vytvoření Českého jazykového atlasu. Dialektologickou rozrůzněnost 

krajanské češtiny zkoumali přední čeští dialektologové Jaromír Bělič (roku 1959)113 a Pavel 

Jančák (v letech 1971 a 1973)114. Svými diplomovými pracemi zaměřenými na mluvu 

jednotlivých krajanských osad přispěli k tomuto účelu také studenti z menšinového prostředí, 

kteří v dané době studovali na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1971 obhájil závěrečnou 

práci o mluvě Čechů v Daruvarském Brestově Jindřich Staňa. V roce 1975 obhájila 

závěrečnou práci o mluvě v osadě Uljaniku – Leňáku Libuše Sakařová (provdaná Stráníková), 

která se jazyku krajanů věnuje celoživotně jako novinářka, redaktorka a následně i ředitelka 

NVI Jednota.115  

Dosud nejucelenější přehled jazykového systému mluvy Čechů v Chorvatsku s popisem 

dialektologické rozrůzněnosti vypracoval v šedesátých letech bělehradský bohemista Dragutin 

J. Mirković ve své disertační práci Govori Čecha u Slavoniji (Daruvar i okolina)116. V novější 

době se vybranými problémy mluvy Čechů na Daruvarsku zabývá bohemistka Marie 

Sohrová117, nejde však o systematickou analýzu, všímá si pouze některých jevů, především 

vlivu chorvatštiny na krajanskou češtinu.  

                                                             
112 BURIAN, Franta: Česká řeč na Daruvarsku. Naše zahraničí, 1928-29, s. 138-150, a 1931, s. 18-21, 

přetisknuto v Přehled kulturních, literárních a školních otázek I, 1962, s. 50-63.; BURIAN, Franta: Jazykový 

záhonek, Daruvar, Československý svaz v LR Chorvatsku 1961. 
113 BĚLIČ, Jaromír: Poznámky o češtině na Daruvarsku v Jugoslávii. Acta Universitatis Carolinae – Phil. 

Suppl. – Slavica Pragensia I, Praha 1959, s. 59-75. 
114 JANČÁK, Pavel: Čeština v Ivanově Sele v Jugoslávii. Slovo a slovesnost 32, 1971, s. 241-257.; 

JANČÁK, Pavel: Hodnocení vlivu příbuzného jazyka na slovní zásobu českého nářečí. Slovo a slovesnost 4, 

1973, s. 302-319.; JANČÁK, Pavel: K současnému výzkumu daruvarské češtiny. In: 60 let Československé 

besedy Daruvar, Daruvar 1967, s. 127-134.; JANČÁK, Pavel: O českých nářečích na Daruvarsku. Slovo a 

slovesnost 30, 1969, s. 421-437.; JANČÁK, Pavel: Přizpůsobivost češtiny v srbocharvátském prostředí. Slavia, 

4/1973. 
115 STRÁNÍKOVÁ, Libuše: Stopy českých nářečí v mluvě Čechů v Chorvatsku. Přehled kulturních a 

historických, literárních a školských otázek 32, 2014, s. 97-104. 
116 MIRKOVIĆ, Dragutin J.: Govori Čeha u Slavoniji (Daruvar i okolina), Beograd, Filološki fakultet 

beogradskog univerziteta 1968. 
117 SOHROVÁ, Marie: Příspěvek ke zkoumání daruvarské češtiny. Přehled kulturních, literárních a 

školských otázek VIII., 1973, s. 54-58.; SOHROVÁ, Marie: K některým jevům mluvy Čechů v Chorvatsku. 

Přehled kulturních, literárních a školních otázek, 2005, s. 56-71.; SOHROVÁ, Marie: Od mluvy k psanému 
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O češtině v Chorvatsku píše v posledních letech především autorka této práce, která 

v menšině prováděla několik výzkumů, např. výzkum komunikace v menších dvojjazyčných, 

česko-chorvatských podnicích nebo fonetický výzkum mluvy krajanů. Výzkum komunikace 

dětí v českých základních školách provedla za účelem napsání magiserské práce na Univerzitě 

v Záhřebu Jasminka Brkićová Strejčková.118 Monika Veltruská obhájila v roce 2016 na 

Filozofické fakultě v Brně bakalářskou práci na téma slovní zásoby krajanů v osadě 

Lipovec119. Mluvě krajanů se zaměřením na osadu Malé Zdence se věnovala ve své 

diplomové práci Emilije Sedláčková z Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu.120 

 

Přestože má krajanská literatura v Chorvatsku dlouhou tradici a každoročně vycházejí 

v nakladatelství Jednota jedna-dvě sbírky poezie, povídek nebo i delší prózy, nedostává se 

literární tvorbě krajanských autorů takové pozornosti jako krajanskému jazyku. Do jejího 

studia se pouští relativně málo badatelů. Důvodem je možná skutečnost, že většina výsledků 

literárního úsilí chorvatských krajanů vychází v krajanském vydavatelství v Chorvatsku, 

v Česku je k sehnání pouze v knihovnách a krajanští autoři tudíž nejsou v ČR známi a 

reflektováni českými literárními vědci. V Čechách vyšel pouze v roce 1978 výběr poezie 

chorvatských Čechů s názvem Vzdálený hlas, který uspořádal literární historik a spisovatel 

Jaroslav Nečas 121. 

O krajanské literární tvorbě psali občas Josef Matušek, Jiřina Staňová a Marie Sohrová122. 

Soustavně se jí ale věnoval pouze Ruda Turek, který se svou tvorbou zároveň podílel na jejím 

spoluutváření. Nejhodnotnějším literárněvědným dílem je Turkova antologie krajanské tvorby 
                                                                                                                                                                                              
jazyku menšiny. Přehled kulturních, literárních a školních otázek, 2006, s. 25-32.; SOHROVÁ, Marie: O vlivu 

jazyka prostředí na mluvu menšiny. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek 32, 2014, s. 

73-82. 
118 BRKIĆ, Jasminka: Češko-hrvatska dvojezičnost u pripadnika češke manjine u Hrvatskoj, diplomová 

práce, vedoucí Anita Peti-Stanić a Petar Vuković, Univerzita Záhřeb 2011. Výtah ze závěrečné práce byl 

publikován časopisecky – BRKIĆOVÁ STREJČKOVÁ, Jasminka: Česko-chorvatská dvojjazyčnost žáků 

českých základních škol v Chorvatsku. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek 30, 

2012, s. 55-66. 
119 VELTRUSKI, Monika: K lexikální zásobě mluvy chorvatských Čechů, bakalářská diplomová práce, 

vedoucí Jarmila Vojtová, Masarykova univerzita Brno 2016. 
120 SEDLAČEK, Emilija: Češki govori u okolici Daruvara danas, diplomová práce, vedoucí Dubravka Sesar, 

Univerzita Záhřeb 2012. 
121 NEČAS, Jaroslav (usp.): Vzdálený hlas: Čeští básníci z Jugoslávie, Praha, Melantrich 1978. 
122 MATUŠEK, Josef: Literární tvorba jugoslávských Čechů. Přehled kulturních, literárních a školských 

otázek, 1963, s. 11-28. 
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a zároveň slovník krajanských autorů, nazvaný Domov má jméno Daruvar123. Turek antologii 

doprovodil rozsáhlou studií, v níž díla krajanských autorů zhodnotil. V posledních letech se k 

literární tvorbě chorvatských Čechu občas vyjadřuje Karel Bláha.124 Krajanskou literaturu 

zhodnotil také bohemista, který pobýval v Daruvaru jako učitel vyslaný ke krajanům, Jiří 

Krejčí.125 

 

Díky zvýšenému zájmu o národnostní menšiny, jejich způsob života, organizaci, 

zachované zvyky, soužití s většinovým obyvatelstvem a důvody uchovávání si identity, 

v posledních letech vzniklo také několik seminárních, bakalářských, diplomových a 

magisterských prací na univerzitách v Chorvatsku i v Česku. Podat jejich celkový výčet není 

možné, ale uvedeme alespoň ty, které jsou nám známé a bylo je možné dohledat. Tři jazykové 

práce, dvě ze záhřebské a jednu z brněnské univerzity, jsme již zmínili výše – autorek 

Jasminky Brkićové Strejčkové, Emilije Sedláčkové a Moniky Veltruské, a zmínili jsme též 

závěrečné práce Ivana Horyny, Marijety Rajkovićové a Lucie Sirůčkové. 

Z politického hlediska se českou menšinou v Chorvatsku zabývala Irinka Vidovićová, 

která ve své magisterské práci srovnala postavení národnostních menšin v Evropské unii se 

zvláštním zřetelem k chorvatské menšině v Česku a české menšině v Chorvatsku. V práci se 

mimo jiné zaměřila na ochranu práv národnostních menšin a v poslední kapitole popsala 

dějiny, zajištění práv v chorvatských zákonech, kulturní a společenské postavení české 

menšiny. 126 

Informováním v české menšině v Chorvatsku se zabývala Alica Bačekovićová127 z 

Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu a na Univerzitě Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku 

                                                             
123 TUREK, Ruda: Domov má jméno Daruvar, Daruvar, NVI Jednota 1995. 
124 BLÁHA, Karel: Odkazy českých básníků v tvorbě Franty Buriana. Přehled kulturních a historických, 

literárních a školských otázek 28, 2010, s. 125-131.; BLÁHA, Karel: Prozaická tvorba krajanského spisovatele 

Rudy Turka. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek 31, 2013, s. 61-71. 
125 KREJČÍ, Jiří: Půlstoletí krajanské poezie. Studnice, literární příloha Jednoty, ročník 51, č. 1-2 (150-151) – 

vyšlo v červnu 2011 jako příloha Jednoty č. 24, 2011. 
126 VIDOVIĆ, Irinka: Politika Europske unije prema nacionálním manjinama: studija slučaja Hrvata u 

Češkoj, magisterská práce, vedoucí Damir Grubiša, Univerzita v Záhřebu 2011. 
127 BAČEKOVIĆ, Alica: Slobodan pristup informacijama za pripadnike nacionalnih manjina (na primjeru 

češke manjine u Republici Hrvatskoj), diplomová práce, vedoucí Aleksandra Horvat, Univerzita Záhřeb 2004. 
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vznikla seminární práce Lidiji Gettoové128 na téma role českého jazyka a kultury v posilování 

mezistátní spolupráce. 

Zájem o menšiny, včetně české menšiny v Chorvatsku, se ale objevil i na českých 

univerzitách, kde šlo většinou o celé skupiny studentů, které přijely do menšiny bádat a 

shromažďovat materiály. V posledních necelých 15 letech proběhly dokonce tři takové akce 

z různých českých univerzit (Fakulta sociálních studií Univerzity v Pardubicích v roce 2005, 

Česká zemědělská univerzita v Praze v roce 2008 a Filozofická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci v roce 2016), jejichž výsledkem je několik bakalářských a diplomových prací, 

případně dalších publikací.  

Dvanáct studentů z Pardubic se pod vedením Davida Festy zaměřilo na různé aspekty 

života menšiny: činnost Svaz Čechů v RCH a České národní domy (Petra Štípková), české 

menšinové školství a jeho důležitost pro zachování menšiny (Lenka Krňávková), pocit 

identity a příslušnosti k české menšině (Martina Valcová, Michal Louč), domovinská válka 

prizmatem Čechů v Chorvatsku (Monika Dvořáková, Aleš Jirásek a Jiří Tůma). Studenti 

výsledky svého výzkumu obhájili v závěrečných bakalářských pracích v letech 2006 a 

2007129, část prezentovali na několika konferencích (Plzeň, Pardubice) a některé z nich byly 

uveřejněny v roce 2006 v sborníku plzeňské univerzity Argonauti za obzorem západu130.  

                                                             
128 GETTO, Lidija: Uloga češke kulture i češkog jezika u jačanju prekogranične suradnje, seminární práce, 

Univerzitet Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2006. 
129 ŠTÍPKOVÁ, Petra: Národní identita?: Češi v Chorvatsku, bakalářská práce, vedoucí David Festa, 

Univerzita Pardubice, 2006.; KRŇÁVKOVÁ, Lenka: Vliv českého školství na udržení české menšiny v 

chorvatském Daruvaru a jeho okolí, bakalářská práce, vedoucí David Festa, Univerzita Pardubice 2006.; 

VALCOVÁ, Martina: Konstrukce identity české národnostní menšiny v Daruvaru na pozadí nově vzniklého státu 

Chorvatsko, bakalářská práce, vedoucí David Festa, Univerzita Pardubice, 2006.; DVOŘÁKOVÁ, Monika: 

Česká menšina v době chorvatské vlastenecké války, bakalářská práce, vedoucí David Festa, Univerzita 

Pardubice 2006.; JIRÁSEK. Aleš: Vliv krajanské péče na kolektivní identitu krajanů v meziválečném období (na 

příkladu obce Ivanovo Selo), bakalářská práce, vedoucí Leoš Šatava, Univerzita Pardubice 2007.; TŮMA Jiří: 

České etnikum na území Chorvatska, v oblasti města Daruvar v kontextu srbo-chorvatského vojenského konfliktu 

v roce 1991, bakalářská práce, vedoucí David Festa, Univerzita Pardubice 2006. 
130 LOUČ, Michal: Vlast jsou Čechy, domov je Chorvatsko. In: Argonauti za obzorem západu, Ústí nad 

Labem, Západočeská univerzita v Plzni 2006, s. 177-189.; KRŇÁVKOVÁ, Lenka: Vliv českého školství na 

udržení identity Čechů na Daruvarsku: Historie českého školství v Chorvatsku v letech 1922-1941 a po II. 

světové válce. In: Argonauti za obzorem západu, Ústí nad Labem, Západočeská univerzita v Plzni 2006, s. 189-

204.; TŮMA, Jiří: Češi v kontextu srbo-chorvatské občanské války v letech 1991-1995. In: Argonauti za 

obzorem západu, Ústí nad Labem, Západočeská univerzita v Plzni 2006, s. 205-219. 
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Některé vzniklé práce byly reflektovány i v samotné menšině, kde vyšly časopisecky.131 Dva 

ze studentů na svůj výzkum navázali také při psaní diplomových prací, které byly na 

Univerzitě v Pardubicích obhájeny v následujících letech.132 

Studenti z České zemědělské univerzity v Praze prováděli v roce 2008 pod vedením Petra 

Kokaisla výzkumy v několika českých menšinách, kromě Chorvatska také v Polsku, 

Bulharsku, Moldávii, Srbsku a na Ukrajině. Bakalářskou práci jako výsledek tohoto výzkumu 

obhájila např. Zuzana Kohlová.133 Výstup celkového výzkumu ve všech menšinách byl shrnut 

v publikaci Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě134, která ale bohužel vykazuje 

některé nepřesnosti v datech. Velice nevyvážené jsou také údaje uváděné v knize, 

pravděpodobně dle toho, jak se autorovi naskytly možnosti informace získat – např. do části s 

obecnými informacemi o české menšině v Chorvatsku je vložena rozsáhlá studie o 

náboženských poměrech, přitom právě v této menšině náboženství nehraje významnou roli 

v utváření její identity, ani v setrvání existence menšiny do budoucna (což o několik stránek 

dále konstatuje i samotný autor (s. 303-304)). 

 Třetí výzkum (převážně) postgraduálních studentů z Filozofické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci proběhl v roce 2016 pod vedením Ivo Bartečka. Jednalo se o 

historicko-antropologický výzkum se zaměřením na mikrohistorii menšiny a historii rodin. 

Monografický výstup výzkumu se momentálně připravuje k tisku135, část výstupů výzkumu 

už ale byla prezentována na kulatém stolu u příležitosti oslavy 95. výročí založení Svazu 

Čechů v RCH v říjnu 2016. Prof. Barteček z Katedry historie srovnal život daruvarských a 

argentinských Čechů z oblasti Chaco (Čako). Andrea Preissová Krejčí z Katedry antropologie 

a zdravovědy mluvila o modelu dvou domovů, transnacionální rodiny, hybridní identity a 

                                                             
131 KRŇÁVKOVÁ, Lenka: Vliv českého školství na udržení identity Čechů na Daruvarsku. Přehled 

kulturních a historických, literárních a školských otázek 28, 2010, s. 57-72.; TŮMA, Jiří: České etnikum 

v Chorvatsku během vojenského konfliktu v roce 1991. Přehled kulturních a historických, literárních a 

školských otázek 28, 2010, s. 17-56. 
132 VALCOVÁ, Martina: Identita českého etnika v Daruvaru v kontextu politiky, diplomová práce, vedoucí 

Leoš Šatava, Univerzita Pardubice 2008.; TŮMA, Jiří: Chorvatští Češi na Daruvarsku pohledem cizince, 

diplomová práce, vedoucí Leoš Šatava, Univerzita Pardubice 2009. 
133 KOHLOVÁ, Zuzana: Česká menšina v Chorvatsku a její začlenění do většinové společnosti, bakalářská 

práce, vedoucí Petr Kokaisl, Česká zemědělská univerzita 2010. 
134 KOKAISL, Petr a kol.: Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě, Praha, Za hranice: Společnost 

pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze 2009. 
135 Po českých stopách na Daruvarsku, ed. I. Barteček – J. Máčalová – V. Kočí, Olomouc, Univezita 

Palackého v Olomouci 2017. (v tisku) 
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kultury (migranti vytvářejí v nové domovině autentičtější verzi způsobu života než ti, co 

zůstali doma). Václav Kočí z Katedry historie nastínil „k jakému nebezpečí může přivést 

pěstování jenom „jednoho úzkého aspektu české kultury jako je folklór a kuchyně“. Je to 

„zavírání komunity do stereotypu“, proto radí „najít rovnováhu v péči o čistotu jazyka“, 

chápat „vliv chorvatského jazyka do českého především jako důkaz, že jde o živý jazyk“, a 

také „otevřít se české kultuře vcelku, která neustrnula ve svém vývoji na jednom místě, ale se 

mění“.“ (Daňková, 2016) 

Kromě uvedených skupin projevili o českou menšinu zájem i někteří jednotliví studenti. O 

českých časopisech pro děti vydávaných v zahraničí (vč. v bývalé Jugoslávii vydávaných 

Dětského/Našeho koutku, Vlku, Hlasatele československé mládeže v Záhřebu a rubriky Mladí 

v týdeníku Jednota) psala Petra Prchlíková z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně.136 V roce 2012 se identitě Čechů v Chorvatsku věnovala Tea Turková z Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy.137 V roce 2014 obhájila bakalářskou práci na téma, 

jak čeští krajané vnímali a prožívali domovinskou válku Klára Hodačová z Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně.138  

 

Sestavit úplný seznam prací, které na téma české menšiny po dobu její existence vznikly, 

je velice složité, až nemožné. O různých aspektech menšiny bylo opakovaně debatováno např. 

na konferencích v rámci Týdne zahraničních Čechů, které se konají pravidelně od roku 1998 

v organizaci Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů (ve spolupráci 

s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Univerzitou Karlovou, Radiem Praha aj.) – příspěvky 

z některých setkání vyšly v konferenčních sbornících.139 

I z uvedeného přehledu bádání a výzkumů různých aspektů, týkajících se české menšiny 

v Chorvatsku, jejích dějin, organizace, obyčejů a tradic, a odborné literatury, která k daným 

tématům dosud vznikla, lze soudit, že jsou v základních rysech probádány. Archiv Svazu 

Čechů je častým cílem zájemců a odborníků nejen z Chorvatska a Česka. Přesto se ale nabízí 

                                                             
136 PRCHLÍKOVÁ, Petra: České časopisy pro děti a mládež vydávané v zahraničí, diplomová práce, vedoucí 

Milena Šubrtová, Masarykova Univerzita, Brno 2011.  
137 TURK, Tea: Identita českých komunit v Chorvatsku v první polovině 20. století, bakalářská práce, 

vedoucí Zdeněk R. Nešpor, Univerzita Karlova 2012. 
138 HODAČOVÁ, Klára: Česká menšina na Daruvarsku. Sonda do života krajanů v občanské válce v letech 

1991-1992, bakalářská práce, vedoucí Václav Štěpánek, Masarykova univerzita 2014. 
139 Např. Exil sám sobě. III. setkání nad českým vystěhovalectvím, exulantstvím a vztahy zahraničních Čechů 

k domovu, ed. S. Brouček – O. Černý – I. Dubovický, Praha, Etnologický ústav AV ČR 2006. 
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mnoho dalších otázek týkajících se proměn identity, zvyků, jazyka v soužití s většinovým 

obyvatelstvem a při předávání dalším generacím. Lze tedy předpokládat, že zájem o 

krajanskou problematiku a její snahu o zachování kultury, jazyka a identity bude i nadále 

pokračovat. „Podstatné ale je, že se existence českých komunit mimo Českou republiku tímto 

způsobem dostává do povědomí mnoha, zejména mladých lidí. V zájmu menšiny je, aby 

zájem badatelů z řad menšiny i mimo ni o život krajanů přetrvával i v budoucnu, a také aby 

jejich práce byly dostupné také zdejším čtenářům.“ (Stráníková, 2010:26) 
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3. JAZYKOVÉ BIOGRAFIE/AUTOBIOGRAFIE A SOCIÁLNÍ SÍTĚ V 

LITERATUŘE 

 

3.1 Definice jazykových (auto)biografií 

 

Jazykové biografie (Language Biography, resp. Language Biography Method) jsou 

metodou kontaktové lingvistiky, která byla přejata ze sociologie a aplikována na 

kontaktovolingvistické a sociolingvistické jevy. V kontaktové lingvistice se poprvé objevuje 

na začátku 90. let 20. století (Bechert – Wildgen dle Piškorec – Zelić, 2006:277), přestože je v 

dalších vědách – sociologii, historii (především v rámci tzv. orální historie), psychologii, 

etnologie atd. – populární již několik desetiletí. Můžeme ji vnímat ale nejen jako výzkumnou 

metodu, ale i jako osobní výpověď nebo inspiraci a motivaci pro čtenáře nebo posluchače, 

neboť vyprávění příběhů je každodenní součástí našeho života a interakce s jinými lidmi a 

analýzou vyprávění můžeme odhalit způsoby, jakými vzniká a přetrvává sociální svět, ve 

kterém žijeme. 

V širším vymezení jde o biografickou metodu (Biographic Metod), která je v sociologii 

chápána jako jedna z analytických metod, postavená na studiu a rekonstrukci životopisů nebo 

biografií, čili „metoda popisující život jedince v souvislostech jednání, zkušeností a 

kulturních souvislostí“ (Jandourek, 2007:156). Její součástí je metoda autobiografická 

(Autobiographic Metod), která je chápána jako „systém sociologicky relevantních 

analytických postupů postavených na autobiografiích neboli životopisech autenticky 

sestavených respondentem“ (VSS: 612), tzv. life story nebo life history, příp. life course. Je to 

kvalitativní140 výzkumná metoda, při níž se k řešení daného problému sbírají výhradně údaje 

o jejich účasti v událostech a procesech, obsažené ve výpovědích lidí – na základě těchto 

výpovědí se popisují vybrané události a stanovují interpretační hypotézy. (Piškorec – Zelić, 

2006:277) Biografická metoda vychází z předpokladu, že životopis je již rekonstruovaný na 

základě historických pramenů badatelem, případně sestavený samotným respondentem141, a 

                                                             
140 V protikladu ke kvantitativním metodám výzkumu, které pracují s čísly a většinou zpracovávají velká 

množství dat. Biografická data lze zpracovávat i kvantitativně, není to ale příliš obvyklé, neboť jednak jde o data 

většinou velmi různorodá, pro která by kvantitativní zpracování bylo velmi obtížné, a jednak v tom případě 

dochází k velké ztrátě získaných informací. 
141 Aktivní účast respondenta na konečné redakci životopisu, na výběru životních událostí a na jejich 

zhodnocení je typická právě pro autobiografii. Pro sociologii přitom není důležité, jestli je výsledný životopis 
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přináší informace, které jinak nelze získat.142 Na specifickém využití autobiografií je 

postaveno samostatné odvětví sociologie, tzv. sociologie biografická. 

V rámci sociolingvistiky můžeme jazykové biografie definovat jako biografická vyprávění, 

v nichž „vypravěč činí tématem svého vyprávění jazyk, respektive jazyky – především jejich 

osvojování a užívání“. (Nekvapil, 2001:65) Neboli soubor všech jazyků a jazykových útvarů, 

s nimiž mluvčí během svého života přišel do styku – tyto jazyky si osvojil v různých 

obdobích svého života, do různé míry, používá je v komunikaci s různými lidmi a v různých 

situacích. (Franceschini, 2001; Hášová, 2001:122; Nekvapil, 2004:9; Piškorec – Zelić, 

2006:278; Piškorec 2007:458) Jazyková biografie je srovnávána s celkovou biografií 

respondenta, čímž se získává komplexní obraz jeho nakládání s jazyky v různých fázích 

života. 

Jazykové biografie mohou být využity k poznání určité jazykové situace, anebo k ověření 

poznatků získaných jinými metodami jako jsou demografické statistiky, dotazníky, různé 

dokumenty (publicistika, texty administrativního charakteru, literatura), dialektologické 

nahrávky, audio a video nahrávky každodenních událostí a další. Dosud se k poznávání 

jazykových situací určitého společenství využívaly častěji tyto víceméně tradiční 

(socio)lingvistické metody, ukazuje se ale, že jazykové biografie mohou sloužit nejen 

k ověření jinak získaných dat, ale i jako samostatná metoda zkoumání a poznávání situace, 

k níž jinak získaná data neexistují nebo nejsou dostupná – např. v případě diachronních 

výzkumů nebo výzkumů jazykově-historických.  

                                                                                                                                                                                              
plně dílem respondenta nebo vzniká za účasti profesionálního badatele, nebo je respondentem jen v konečné fázi 

autorizován (životopisy autenticky psané respondentem jsou ale pokládány za hodnotnější). 
142 Mezi přednosti biografické metody jsou v sociologii řazeny např.: 1. přesná chronologická lokace 

jednotlivých událostí (zvláště demografických událostí, pracovní, politické kariéry, fází životního cyklu); 2. 

možnost sledování koincidence profesní, politické, vzdělanostní kariéry a dynamiky rodinného života; 3. 

identifikace událostí a fakticit, které leží mimo běžné paradigma zjišťování (např. faktů týkajících se změn 

příslušnosti k náboženským, politickým či kulturním organizacím; 4. větší možnosti propojit analýzu života 

jednotlivců s životem institucí a organizací (značná část životopisů sleduje velmi podrobně pohyb jedince uvnitř 

institucí a mezi institucemi); 5. možnost zachycení marginálních, popř. přímo utajovaných oblastí lidského 

života (historiky sestavené životopisy např. udávají počty nemanželských dětí, trestnou činnost, spolupráci 

s policií, příslušnost k tajným společnostem – tedy informace, které nejsou ani součástí autobiografií, ani 

běžných dokumentů o životě respondenta); 6. v případě autobiografií možnost zjistit míru stylizace, v případě 

oficiálních životopisů konfrontací se skutečnými fakty odhalit řadu zajímavých souvislostí jak věcných, tak 

ideologických; 7. lze sledovat vazby jednotlivců na určité území, region, genia loci; 8. lze provést rekonstrukci 

sociální sítě jednotlivce, resp. jeho zapojení do různých typů sociálních sítí, aj. (podle VSS: 614) 
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Nabízí se otázka, jak může něčí osobní biografie sloužit k poznání obecnějších jevů, 

procesů, (jazykových) situací. K odpovědi na tuto otázku je třeba si uvědomit, že jazyk není 

soukromou záležitostí, „jedinec se ho učí od někoho, užívá ho s někým (ve své rodině, mimo 

ni), a proto se v jazykových autobiografiích nutně objevují aspekty „cizích“ biografií, 

jazykové biografie rodinné, resp. různě obsáhlé aspekty jazykových situací určitého 

národního společenství. Právě tato skutečnost umožňuje, aby analýzou jazykových 

(auto)biografií byly získány poznatky o jazykových situacích.“ (Nekvapil, 2001:66) 

Výzkumem životních individuálních a rodinných příběhů143 zjistíme například, do jakých škol 

respondent chodil, jak utvářel svou sociální síť, s kým se setkával, s kým má jaké vztahy, s 

kým je zvyklý užívat jaký jazyk a na základě jaké zkušenosti atd. – a to vše v souvislosti se 

společensko-historickým kontextem. Navíc, samou podstatou biografických vyprávění je 

dáno, že výzkum situace se zaměřuje vývojově a většinou tedy zachytí životní zkušenosti ne 

jedné, ale minimálně tří generací (tj. samotných vypravěčů, jejich rodičů, jejich dětí a 

případně i vnuků). (Nekvapil, 2001:66) 

Výhodou jazykových biografií je jejich velké bohatství na údaje, týkající se subjektivního 

prožitku jazyků. Zkoumání jazykových biografií ve vztahu k biografiím respondentů 

umožňuje vysledovat vztah respondenta k jazykům v různých fázích jeho života. Kromě 

případných následků (kladných a záporných), které mělo ovládnutí dalšího jazyka na život 

jednotlivce, získáváme diferencovaný obraz osvojování, učení se a užívání jazyka 

z respondentovy perspektivy, poznáváme emoce spojené s osvojováním a učením se jazykům 

– ukazuje se např., že přestože se v odborné literatuře dělá mezi osvojováním a učením se 

jazyka většinou výrazný rozdíl, v reálném životě tato hranice často není tak zřejmá – a obě 

tyto jazykové činnosti jsou navíc těsně propojeny s dalšími aspekty života, jako jsou 

mezilidské vztahy, vzdělání, zájmy, zaměstnání a další. Tento obraz je u různých lidí velice 

složitý a rozmanitý, otázka jazykových zkušeností každého jednotlivce je velice komplexní, 

bez ohledu na to, jestli se člověk v průběhu svého života stal bilingvním/vícejazyčným 

záměrně (z vlastního rozhodnutí – a bilingvismus tak pro jedince většinou představuje 

pozitivní zkušenost) anebo nezáměrně (bez možnosti volby, např. životem ve vícejazyčné 

                                                             
143 Individuální a rodinné biografie jsou někdy rozlišovány, ukazuje se ale, že individuální životní příběhy 

jsou natolik zakotveny v rodinách, že výzkum rodinných biografií se s výzkumem individuálních biografií 

překrývá, má do značné míry shodné rysy i metodologické problémy. Nekvapil uvádí, že „jazykové 

autobiografie obsahují leckdy jakožto přirozený komponent jazykovou biografii rodinnou“ (Nekvapil, 

2000b:31). Rodinné historie zkoumá např. Miller (2000), který ve své knize také vychází z nerozlučitelnosti 

těchto dvou skutečností. 
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společnosti nebo – typicky – migrací, kde vícejazyčnost může navodit pozitivní, ale i 

negativní jazykové zkušenosti, např. v případech, kdy novou společností nejsou přijímáni). 

Záměrné osvojování jazyka může probíhat formální cestou (většinou formu organizované 

výuky v průběhu školní docházky nebo v jazykových kursech), jejíž metodologie je už 

mnohokrát popsána, vyhodnocována a neustále rozvíjena, ale i cestou neformální, kdy si 

samotní jedinci vyvíjejí učební metody a modely. Zachytit tyto neformální modely, které 

většinou probíhají v delším časovém úseku a mohou se velice různit, mohou právě jazykové 

biografie, které shrnují jednání a zkušenosti lidí, kteří si některou z neformálních cest zvolili. 

Jazykové biografie nám pomohou nahlédnout také do toho, jak jedinec vnímá sebe sama 

z hlediska jazyků, které ovládá – považuje sám sebe za bilingvního/multilingvního už jen 

proto, že je schopen více jazykům porozumět nebo v nich komunikovat? Dvojjazyčnost a 

vícejazyčnost jsou v literatuře často definovány jako střídavé používání dvou nebo vícero 

jazyků v běžném životě, anebo jako schopnost jazyky takto používat (Mackey, 1962; 

Weinreich, 1968; aj.), ve skutečnosti ale znalost některého jazyka nebo jeho užívání (zvláště 

pokud jsme si ho osvojovali formální cestou v procesu vzdělávání), bez ohledu na to, jak 

dobře daný jazyk ovládáme, nemusí znamenat, že se také na svět díváme a interpretujeme ho 

prizmatem tohoto jazyka, že osvojení si daného jazyka vedlo ke změnám našeho vnímání 

světa a vnímání sebe sama – čili že sami sebe vnímáme jako mluvčího daného jazyka a tím 

pádem sebe považujeme za bilingvního/multilingvního144. Při definování 

bilingvnosti/multilingvnosti jednotlivce by tudíž bylo potřeba vždy zohledňovat právě toto 

jeho sebevnímání a změnu, ke které došlo ovládnutím dalšího jazyka – jinými slovy: za 

bilingvního/multilingvního člověka bychom měli označovat takového člověka, který se sám 

identifikuje s vícero jazyky. Rozpor vzniká, pokud se tato vnitřní identifikace jedince 

neslučuje s jeho identifikací vnější, čili tím, jak je jedinec vnímán svým okolím. V rámci 

jazykových biografií lze tak sledovat i další kategorie, jako je právě individuální a kolektivní 

vytváření identity s ohledem na jazyk – jazyk je často označován za základní znak identity 

jedince a „jazykové autobiografie dobře umožňují poznávat vztah mezi subjektivním 

                                                             
144 O této skutečnosti jsem se měla mnohokrát možnost přesvědčit z vlastní zkušenosti např. v rozhovorech se 

studenty, kteří ovládají více jazyků, ale kromě mateřského jazyka (a u českých studentů slovenštiny) všechny 

další se učili ve formální výuce – jako bilingvní ale sebe sama vnímají jen ti, kteří vyrůstali dvojjazyčně (kromě 

češtiny a slovenštiny, a téměř všudypřítomné angličtiny, musel být vždy přítomný ještě další jazyk) od narození. 
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prožíváním jazyka a prožíváním vlastní identity, ale i způsoby vyrovnávání se s identitami 

vnucovanými člověku okolím“ (Sloboda, 2011:283, překl. H.S.).145 

Vzhledem k tomu, že znalost jazyků a jejich užívání je záležitost nestálá, která se 

v průběhu našeho života proměňuje a je v neustálém procesu, jazykové biografie jsou dobrou 

možností, jak tyto proměny zachytit. Navíc tato biografická výpověď není nikdy ukončená, 

stále k ní můžeme přidávat další jazyky nebo poznámky o tom, jak jsme některé jazyky 

osvojovali, užívali nebo zapomněli, změnil se náš vztah k jazykům a proč se tak stalo. 

V tomto aspektu se jako výhodnější jeví autobiografie nežli biografie psané jiným člověkem, 

neboť jde často o poměrně intimní prožitky. 

V jazykových biografiích je zřejmý také způsob, jakým je individuální prožitek propojen 

se společenským kontextem. Vznik autobiografického materiálu je však vždy poznamenán 

okamžitou situací svého vzniku, ať již psychickou či společenskou – různé skutečnosti a 

prožitky mohou být různě interpretovány v závislosti na psychickém a fyzickém stavu a 

prožitcích autora i na společensko-historickém kontextu a jeho změnách. Důležitou roli hraje 

paměť, individuální i kolektivní, která je úzce spojena s problémem zapomínání a 

reinterpretace našich vzpomínek. Vzpomínka je do velké míry rekonstrukcí minulosti, „ve 

které dochází ke kombinaci informace vypůjčené z přítomnosti s významem vzpomínek 

z minulých období. Na základě této kombinace je následně vytvářen nový pozměněný obraz 

minulosti.“ (Hlaváček, 2012:11)146 

Vzhledem k všemu dosud uvedenému se jazykové biografie jeví jako metoda, která nám 

může pomoci ve výzkumu subjektivních i objektivních údajů o společenstvích a jednotlivcích, 

kteří se v průběhu života musí vyrovnávat s životem s více jazyky, změnami prostředí 

                                                             
145 Srov. např. studii o velšsko-anglické dvojjazyčnosti – TREICHEL, B.: Identitätsarbeit, 

Sprachbiographien und Mehrsprachigkeit. Autobiographisch-narrative Interviews mit Walisern zur sprachlichen 

Figuration von Identität und Gesellschaft, Grankfurt a.M. u.a., Peter Lang 2004.. 
146 Otázkou zapomínání a reinterpretace dějin, případně problémem falsifikace dějinných událostí, se zabývá 

orální historie: „V mnoha ohledech nemusí jít ani o záměrný úmysl, svou roli zde hraje prosté zapomínání, jež 

umožňuje potlačit nežádoucí či neadekvátní vzpomínky z minulosti. Zapomínání je jakýmsi obranným 

mechanismem (…) V případě, že daná vzpomínka nezapadá do komplexního rámce prezentovaného danou 

skupinou, bývá reinterpretována a následně opětovně uložena jako pravdivá. Samozřejmě, že v tomto procesu 

může určitou roli sehrát i fyziologický problém vybavování vzpomínek, popř. ztráta paměti. V takovém případě 

jsou obvykle, někdy zcela nevědomky, hluchá místa v paměti automaticky vyplněna či přepsána obecně 

přijímanou verzí minulosti.“ (Hlaváček, 2012:10-11) – Typickým příkladem selekce negativních zážitků a jejich 

potlačení je tzv. Pollyanin princip (více viz KUSÁ, Zuzana: Problém pravdivosti informácií v životopisných 

rozprávaniach. Genealogicko – heraldický hlas 2, roč. 5, 1992, s. 18.). 
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spojenými se změnami jazyka apod. Jako taková společenství se nabízejí např. migranti nebo 

členové národnostních (jazykových) menšin – a metoda jazykových biografií už byla 

uplatněna k výzkumu některých z nich, např. německé menšiny v Česku (Nekvapil, 2000, 

2001), slovenské menšiny v Chorvatsku (Sloboda, 2004a, 2004b), Maďarů, Romů a 

Skandinávců v Česku (Hašová, 2004; Hingarová, 2006), Velšanů ve Velké Británii (Treichel, 

2004) a dalších. 

 

 

3.2 Metodologie a její omezení 

 

Jazykové biografie jakožto metoda zkoumání narážejí na několik omezení a problémů, 

které mohou ovlivnit výsledky výzkumu a s nimiž je nutné počítat. Nejspíš i z těchto důvodů 

byly zpočátku užívány jen pro formulování hypotéz a ne jako plnohodnotná metoda zkoumání 

(vyprávění byla v sociologii obecně považována za nevěrohodný zdroj informací, nevhodný 

pro vědecké poznávání světa147). Nejzákladnější otázkou je jejich spolehlivost jakožto zdroje 

dat: lze data získaná touto metodou vnímat jako objektivní a takto s nimi dále pracovat? 

Nebude každý respondent jednu a tutéž skutečnost popisovat jinak? Dále se nabízí otázka 

stability vyprávění: nebude tatáž osoba danou skutečnost líčit pokaždé jinak? Nakolik je 

spolehlivá paměť respondentů? Jak velkou roli bude ve vyprávění hrát časový odstup mezi 

jednotlivými interview?  Bude na vyprávění mít vliv osoba výzkumníka, kterému budou svůj 

příběh respondenti vyprávět? Budou respondenti jinak popisovat skutečnost osobě známé a 

jinak cizí, jinak osobě jiné národnosti a jinak členu své skupiny? Budou mít na vyprávění 

respondentů vliv jazykové znalosti výzkumníka, které jim umožní nebo naopak neumožní 

volit si samostatně jazyk vyprávění a např. v průběhu vyprávění měnit jazykový kód? Jaký 

vliv bude na vyprávění respondentů mít formulace výzkumného cíle: budou svá vyprávění 

upravovat podle úvodní otázky anebo se nechají unášet vlastními představami? A jaké druhy 

poznatků můžeme vlastně jazykově (auto)biografickou metodou získat? 

Nabízí se ještě mnoho dalších otázek, které je nutno zodpovědět, abychom měli jasno, jak 

se získanými daty nakládat. Nad některými z otázek se už pozastavovali odborníci ve svých 

dřívějších výzkumech, na další je teprve potřeba najít odpověď. 

                                                             
147 Viz např. Ewick, P. – Silbey, S. S.: Subversive Stories and Hegemonic Tales: Toward a Sociology of 

Narrative. Law & Society Review 29 (2), 1995, s. 197–226. 
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Spolehlivost, věrohodnost a objektivita získaných dat – Na první pohled se může zdát, že 

jsou jazykové biografie v přílišné míře subjektivní na to, aby je šlo brát jako východisko 

výzkumu, ale dřívější výzkumy ukazují, že jazykové biografie jsou v rozumné míře spolehlivé 

a lze z nich tudíž čerpat data nejen k ověření poznatků získaných jinými metodami, ale i zcela 

samostatně.148 Například několikaletý Nekvapilův výzkum jazykových biografií českých 

Němců (Nekvapil 2001), který probíhal v letech 1995-1998 a v němž byli za účelem zjištění 

vlivu časového faktoru na stabilitu vyprávění titíž respondenti interviewováni zhruba po 

jednom roce, ukázal, že časový faktor na stabilitu zkoumaných vyprávění nemá podstatný vliv 

– respondenti vyprávěli „v zásadě totéž“. Samotná formulace stability vyprávění „v zásadě 

totéž“ poukazuje na skutečnost, že vyprávění nebyla zcela shodná, ale nelišila se nijak 

významně. Přesto Nekvapil upozorňuje na skutečnost, že tato stabilita vyprávění je 

pravděpodobně daná také relativně stabilní aktuální společenskou situací v době výzkumu: 

vzhledem k tomu, že do autobiografického vyprávění se tato společenská situace také 

promítá, pokud by byl výzkum prováděn v době společensky nestabilní, pravděpodobně by 

společenské změny ovlivnily také vnímání a reflexi svého života jednotlivými respondenty. 

Osoba výzkumníka – Na výsledky každého kvalitativního výzkumu, kde dochází 

k přímému kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem, má ve větší nebo menší míře vliv 

také samotná osoba výzkumníka, jeho znalost zkoumaného prostředí, zda se s respondenty 

znal už před výzkumem anebo jde o jejich první setkání, věkový rozdíl výzkumníka a 

respondenta, jejich sociální postavení, jde o studenta nebo zkušeného badatele, jak je 

výzkumník respondentem vnímán, chová se formálně/neformálně, přímo či nepřímo 

prezentuje nějaké názory atd. „Během terénního výzkumu vždy vstupujeme do velmi 

komplexního kontextu, ve kterém se nejsme bezezbytku schopni adekvátně orientovat a 

chovat. Tuto kompetenci získáme až prostřednictvím dlouhodobějšího pobytu, popř. díky 

opakovaným kontaktům. Podle našeho chování (např. i podle toho s kým jsme v lokalitě 

komunikovali jako s prvním, nebo u koho bydlíme) jsme zařazeni do určitých kategorií a 

jejich prostřednictvím jsme „čteni“ domorodci.“ (Lozoviuk, 2005: 28) Pokud je výzkumník 

členem zkoumané skupiny a zná ji „zevnitř“, respondenti budou pravděpodobně svá 

vyprávění koncipovat jinak nežli v případě „cizího“ výzkumníka, neboť nebudou cítit potřebu 

zmiňovat nebo dokonce vysvětlovat mnohé detaily svého vyprávění – budou předpokládat, že 

výzkumník tyto skutečnosti zná z vlastní zkušenosti. V nejlepším případě na různé 
                                                             

148 Např. Ritchie (2003:26) konstatuje, že orální historie je stejně spolehlivá (či nespolehlivá) jako každá jiná 

výzkumná metoda – žádné informaci jakéhokoli druhu nelze v tomto případě zcela důvěřovat a všechny zdroje 

musí být ověřeny za použití dalších metod nebo pramenů. 
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skutečnosti jen poukážou. Anebo naopak některé skutečnosti záměrně vynechají nebo budou 

prezentovat/argumentovat jinak, protože se budou snažit tazateli přizpůsobit, vyhovět mu.149 

„Narativní kompetence může být negativně ovlivněna například obavami, že se vypravěč před 

ostatními aktéry platformy jednání, o kterou jde, nebo před veřejností reprezentovanou 

výzkumníkem obnaží. Stejně negativně mohou na informanta působit obavy z určitých typů 

biografických vztahů, a to tehdy, pokud může být některý z jejich aspektů reaktualizován 

v sociálním vztahu informanta a výzkumníka; dále pak mohou na vypravěče působit takové 

faktory jako závislost na organizaci, jejímž je zaměstnancem, a na pracovní pozici, kterou tato 

organizace poskytuje (pokud situace interview přímo nevybízí k distancování se od této 

závislosti). (…) Schopnost vyprávět je utlumena také tehdy, domnívá-li se informant, že 

události, o kterých by měl vypovídat, nejsou vzhledem k výzkumnému tématu relevantní, 

nebo pokud o nich dokonce ani moc neví.“ (Schütze, 1999:47) 

V již výše zmíněném výzkumu Nekvapil (Nekvapil 2001) testoval také vliv etnické 

příslušnosti osoby výzkumníka na vyprávění respondentů: „týž respondent byl interviewován 

výzkumníkem českým a zhruba po jednom roce zase výzkumníkem německým (nebo 

naopak). Vliv etnické příslušnosti výzkumníka na vyprávění informantů byl prověřován proto, 

že etnicita výzkumníka je spojena s tím, zda interview koná příslušník majority (tedy Čech), 

nebo někdo jiný, zejména příslušník téhož etnika, k němuž náleží sám respondent (tedy 

Němec).“ (Nekvapil, 2001:67) V středoevropském prostoru je navíc s etnicitou vázáno také 

užívání určitého jazyka, které může mít symbolickou hodnotu. V Nekvapilově výzkumu se 

ale vliv etnické příslušnosti výzkumníka ani vliv jazyka vyprávění na stabilitu vyprávění 

neprokázala. Ukázalo se ale, že etnicita výzkumníka může vést respondenta k tomu, aby kladl 

větší důraz na některé aspekty svého života, jako je typicky právě příslušnost k některé 

národnosti nebo ovládání některého jazyka. 

Osoba výzkumníka většinou určuje také jazyk, v němž bude interview s respondentem 

probíhat – a přestože volba jazyka nemusí výrazně ovlivnit vyprávěné skutečnosti, 

pravděpodobně bude mít výraznější vliv na samotný průběh a způsob vyprávění, zvláště 

                                                             
149 Rozhovor je „složitým, i když vůbec ne chaotickým vyjednáváním o faktech mezi oběma stranami. (…) 

Během takového rozhovoru obě strany chtě-nechtě předvádějí určité diskursivní kompetence a snaží si „udržovat 

tvář“.“ (Konopásek, 1999: 91) – O významu „zachování tváře“ (face work) v biografickém interview viz také 

Hájek, Havlík, Nekvapil: „Ohledem na tvář respondenta lze objasnit i to, že tazatel některé relevantní otázky 

raději nevysloví; respondent zase z důvodu zachování své tváře někdy vysvětluje své jednání v minulosti, 

případně se ve vyprávění nějakému relevantnímu jednání či relevantním událostem vyhne.“ (Hájek, Havlík, 

Nekvapil, 2014:36) 
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pokud výzkumník a respondent nebudou zcela sdílet jazykový kód a respondent bude nucen 

se soustředit také na jazykové prostředky, které bude ve vyprávění užívat. Záležet bude také 

na tom, jakou komunikační strategii výzkumník zaujme vůči respondentovi jako interakčnímu 

partnerovi: strategii akomodační (bude se snažit svoje jazykové, prajazykové a neverbální 

rysy vyjadřování modifikovat anebo adaptovat, aby se připodobnil svému interakčnímu 

partnerovi), divergenční (bude se snažit odlišit) nebo komplementační (svým vyjadřováním 

bude zdůrazňovat sociolingvistické rozdíly mezi účastníky konverzace)150 – a jak respondent 

na takový postoj výzkumníka zareaguje. 

U faktorů času a osoby výzkumníka je nutné uvědomit si také další efekt, který může 

vzniknout při opakovaném vyprávění téhož příběhu témuž výzkumníkovi. „Jde o to, že při 

opakovaném vyprávění se informant může řídit postojem, který lze radikálně zformulovat 

jako „to už jsem přece vyprávěl, to už přece víte“.“ (Nekvapil, 2001:70) Při každém 

vyprávění se totiž řídíme nutností výběru důležitých detailů a zároveň omezování se na ně, při 

dodržení ucelenosti vyprávění.151 Při opakovaném vyprávění tak může respondent vynechat 

řadu detailů, neboť předpokládá, že už jsou známé, ale zároveň řadu detailů přidat, aby se 

neopakoval, což přispívá k zdánlivé nestabilitě vyprávění.  

Formulace výzkumného cíle – Bude mít na vyprávění respondentů vliv formulace 

výzkumného cíle v úvodu interview? A bude možné získané vyprávění využít také k jinému 

účelu, nežli bylo v jeho úvodu stanoveno? Podle metodologie (auto)biografického narativního 

interview, rozpracované především Fritzem Schützem (1977, 1984, 1999), je obvykle 

respondentovi ponechána značná vůle v tom, jak životopis pojme, co do něj zahrne a jak bude 

různé aspekty svého života interpretovat, čili necháme vypravěče mluvit o těch rysech 

událostí, které on sám vyhodnotí jako relevantní152 a neměli bychom tyto relevance 

                                                             
150 Ke komunikačním strategiím viz více Shepard, C. A. – Giles, H. – Le Poire, B. A.: Communication 

accommodation theory. In: The New Handboook of Language and Social Psychology, eds. W. P. Robinson – H. 

Giles, Chicheser a.i., John Wiley & Sons 2001, s. 33-56.  
151 K narativně konstitutivním aktivitám viz více Kallmayer – Schütze, 1977. Ke kognitivním figurám, 

konkrétně nositeli událostí a řetězení událostí (nedramatická prezentace událostí, dramaticko-scénická prezentace 

událostí a tzv. Schwunstufe, zapojení události, kterou vypravěč „odbyde“ jen jednou replikou) a k základním 

životopisným procesům (životopisná schémata jednání, průběhové křivky a procesy změny) viz také Hášová, 

1999. 
152 Problémem relevance, čili otázkou, proč se něco v některém okamžiku stává pro člověka důležité nebo 

významné, proč se v celém komplexu věcí zajímá právě o tuto konkrétní, se zabýval Alfred Schütz v rámci 

fenomenologické sociologie. Ve svém díle rozlišil tři typy relevancí, které se objevují v realitě žitého světa 

(lebenswelt): tematickou, interpretační a motivační. (více viz Schütz, Alfred: Collacted Papers I. The problem of 
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ovlivňovat (vypravěč během svého vyprávění odhaduje, co všechno ještě může být pro 

tazatele relevantní a co už ne153). Podle výzkumu Nekvapila (2001) přitom ani formulace 

výzkumného cíle neměla na vyprávění, která se týkala osvojování a užívání jazyků, výrazný 

vliv. Respondenti tematizovali jazyk ve svém vyprávění podle svého uvážení, někteří méně, 

jiní více v poměru k dalším zmiňovaným tématům – dle vlastního úsudku, jak velkou roli 

v jejich životě hrál. Vyprávění tak lze využít i ke zkoumání jiných témat. Na druhou stranu je 

ale potřeba poznamenat, že „takové interview nelze použít k výzkumu tématu, které vypravěč 

– sám od sebe, bez předchozího zvýznamnění výzkumníkem – za relevantní součást své 

biografie nepovažuje nebo považovat nechce nebo které se s autobiografií vypravěče 

tematicky překrývá jen částečně.“ (Hájek, Havlík, Nekvapil, 2014:31) Formulace 

výzkumného cíle tedy může vést respondenty k zaměření se na konkrétní témata, která by 

v obecněji nebo jinak formulovaném účelu životopisného vyprávění ponechali z různých 

důvodů stranou. Hájek, Havlík a Nekvapil označují tuto strategii jako problém relevance: „v 

narativním interview dochází podle okolností k určitému průniku systému relevancí tazatele a 

respondenta a klíčovou otázkou je, jak tento průnik učinit co největší.“ (2014:31) – navrhují 

explicitní stanovení tématu rozhovoru, čili metodu tematicky orientovaného biografického 

interview.154 Např. formulace tématu jazyka tak pravděpodobně povede respondenty k líčení 

                                                                                                                                                                                              
social reality, The Hague 1962.) – Hájek, Havlík, Nekvapil (2014) při studiu orálněhistorických biografických 

interview vydělují více typů relevance: historická, biografická, interpretační, identitní, motivační a další. 
153 Nejistota o relevanci a žánru „vyprávění života“ ale někdy vede také k dotazování tazatele respondentem, 

co ho ještě zajímá a jestli je některá skutečnost pro něj zajímavá nebo ne. 

Z hlediska klasické sociologie, která vychází z dotazníkové techniky sběru dat, je logické, že se napřed 

tazatel (sociolog) ptá a následně respondent odpovídá – tazatel má tak kontrolu nad získávanými daty. 

Biografické interview je ale v tomto směru velmi problematické, neboť kontrolu nad daty nemá tazatel, ale 

respondent: „respondent napřed povídá a sociolog teprve potom, nad přepisy magnetofonových záznamů, hledá 

otázky, na něž dotyčný svým vyprávěním odpovídal. Datum-biografie je během svého vzniku interpretačně 

profilováno či kontrolováno mnohem více ze strany vypravěče než ze strany sociologa.“ (Konopásek, 1998:74)  
154 V tematicky orientovaném biografickém interview se „tazatel snaží bez zjevného nátlaku dosáhnout 

průniku svého systému relevancí se systémem relevancí respondenta (vypravěče), aby získal výpovědi relevantní 

pro své výzkumné téma, ale zároveň zachytil v co největší míře respondentovu vlastní (emickou) perspektivu. 

Respondentova biografie v tomto ohledu slouží výhradně k zajištění jedinečného a autentického vyprávění, sama 

o sobě nemá pro výzkumníka zvláštní význam.“ (Hájek, Havlík, Nekvapil, 2014:52) – Příklady využití tematicky 

orientovaného biografického interview můžeme najít v domácích i zahraničních výzkumech, např. Andrle, V.: 

Muži na svem mistě: Legitimizačni temata v autobiografickém vyprávění elitních podnikatelů s minulosti 

‚starých struktur‘. Biograf 6, 1996, s. 17–27.; Andrle, V.:  Nepotopitelná třída: Rodinné zázemí v sebeprezentaci 

českých postkomunistických podnikatelů. Biograf 18–19, 1999, s. 41–60.; Palečková, D.: Takovi normalni 
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akcí s ním spojených a osob a jejich vlastností, s nimiž mají daný jazyk spojený – postoj 

k osobám spojeným s určitým jazykem se pak může odrážet i v samotném postoji k danému 

jazyku, a tím i k volbě událostí, které budou ve vyprávění upřednostněny a zmíněny. 

 

Přestože by bylo potřeba prověřit ještě další faktory, celkově lze konstatovat, že při 

zohlednění určitých skutečností jsou (auto)biografie relativně stabilní a v rozumné míře 

spolehlivé, abychom je mohli brát jako zdroj dat ke zkoumání různých skutečností. Naopak 

ve srovnání s kvantitativními metodami mají i některé silné stránky, mezi které „patří 

především zvuková a obrazová podoba, která umožňuje mnohem přesněji rekonstruovat 

zkoumanou událost, protože všechna slova zachycená na záznamu lze podrobit širší kritice a 

do analýzy zahrnout také společenské a kulturní pozadí daného jevu, resp. osobnost 

vypravěče, jeho aktuální duševní rozpoložení, způsob vyjadřování, okolní vlivy a další prvky, 

které mohou ovlivňovat objektivnost sdělení.“ (Hlaváček, 2012:12-13) 

Nabízí se pak otázka, jaká data můžeme vlastně z jazykových (auto)biografií získat a 

k čemu je lze využít? Při analýze dat bychom neměli podléhat představě, že vyprávěné 

příběhy jsou holými fakty, že se věci skutečně udály tak, jak jsou nám vyprávěny. Jak už jsme 

zmínili výše, v čase vyprávění už totiž respondent vnímá to, o čem vypráví, s časovým 

odstupem (navíc vypráví v určitém společensko-historickém kontextu) a prizmatem 

zkušeností, které od té doby získal. Zároveň se snaží o vytvoření smysluplného, koherentního 

textu, takže je možné, že do svého vyprávění některé prvky přidá, jiné nedořekne, anebo své 

zážitky prezentuje o něco jinak, než se udály (ať už z důvodu, že zapomněl, jak se skutečně 

odehrály, nebo je chce podat srozumitelněji a přijatelněji pro posluchače, nebo se snaží je 

logicky a lineárně uspořádat). Slovy Konopáska (1998:69) tak to, „co je sociologicky 

zajímavé, není to, o čem se vypráví, ale to, že a jak se vypráví.“ 

V literatuře se podle toho objevují tři přístupy k biografickým vyprávěním, která 

korespondují se třemi druhy poznatků, které můžeme z jazykových (auto)biografií získat: 

1. jak „věci“ byly, jak události probíhaly (poznatky z oblasti „reality života“), 

2. jak respondenti „věci“ a události prožívali (poznatky z oblasti „reality subjektu“), 

                                                                                                                                                                                              
buddhisti… Biograf 22, 2000, s. 25–45.; Havlikova, J.: Přechod do dospělosti dlouhodobě nezaměstnaných 

absolventů učebních oborů z Brna a okolí. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46 (1), 2010, s. 73–

99.; Andrews, M.: Shaping History. Narratives of Political Change, Cambridge – New York – Melbourne – 

Madrid – Cape Town – Singapore – Sao Paolo, Cambridge University Press 2007.; aj. 
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3. jak respondenti o daných „věcech“ a událostech vyprávějí (poznatky z oblasti „reality 

textu“). (podle Nekvapil, 2001: 71)155 

Otázkou je, jak máme s těmito poznatky naložit? Lze získané poznatky brát jako fakta (s 

ohledem na to, že fakta, čili poznání reality jsou to, co sociolingvistiku především zajímá)?  

V literatuře se setkáme s různými přístupy k řešení biografií: 

1. můžeme k životopisnému vyprávění zaujmout realistický postoj – v tom případě 

můžeme prostě akceptovat to, co nám respondenti vyprávějí, jako „realitu života“; 

2. pokud k životopisnému vyprávění budeme přistupovat tak, že se z nich nedozvídáme, 

jak se věci udály, ale spíše to, jak byly prožívány, zaměříme se na „realitu subjektu“; 

3. vzhledem k tomu, že vztah mezi vyprávěním a tím, o čem se vypráví, problematizuje i 

samotný akt vyprávění a vyprávěcí konvence, které jsou součástí kultury, můžeme výzkum 

zaměřit také na „realitu textu“.156  

I když někteří výzkumníci se rozhodují pro jeden z těchto přístupů, anebo se o to alespoň 

pokouší, není nutné se vyhranit pro jeden z nich (v některých případech je ani není možné od 

sebe oddělit, čili jde spíše o ideální typy přístupů). Mnoha výzkumníky od sebe naopak 

oddělovány nejsou. Důležitější je spíše dokázat rozlišit, kdy jsou vyprávěna holá fakta (např. 

historické události), kdy subjektivní zkušenost a hodnocení respondenta, a kdy promlouvá 

samotný biografický text.157 O který druh poznatků výzkumníkovi jde, závisí také na jeho 

epistemiologických východiscích a na výzkumných cílech (obojí může také souviset). 

 

Po ujasnění si všech metodologických odpovědí přistupuje výzkumník k sestavování 

samotných jazykových biografií respondentů, individuálních nebo typizovaných pro určitou 

                                                             
155 Konopásek (1998:70-71) zde vytváří velice názornou paralelu mezi pojmenováním „autobiografie“ a 

třemi skupinami klíčových teoretických a metodologických kategorií: auto / bio / grafie, čili self-life-writing. 

„Já“, „život“, „psaní“ tak mohou být definovány ze tří perspektiv: z perspektivy „Já“ (já které je, já které bylo a 

já které píše), z perspektivy „života“ (život jak je zakoušen, život jak je žit a život jak je vyprávěn) i 

z perspektivy „psaní“ (psaní jako sebevyjádření, psaní jako vylíčení toho, co se stalo, a psaní jako extenze textu. 

 Podobně např. u Denzina, který rozlišuje „life as lived, life as experienced, life as told“ – život žitý, život 

prožitý a život vyprávěný (Denzin, 1989:30). 
156 Podrobněji viz např. Nekvapil 2001, Denzin 1989, Konopásek 1998. Podobně Miller rozlišuje tři přístupy 

k biografiím: realistický, (neo)pozitivistický a narativní, které se v zásadě shodují s třemi výše uvedenými. 

(Miller 2000) 
157 Více viz např. Konopásek 1998:75. 
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skupinu158. Při sestavování jazykové biografie daného jedince můžeme vycházet z různých 

zdrojů – pluralita metod a zdrojů zde nepůsobí negativně, pokud jsme schopni zvládnout 

jejich analýzu, naopak jejich vhodnou kombinací a triangulací se obohacuje a zkvalitňuje 

sociální výzkum (viz Silverman, 2005):  

a) jazykově-biografické a další informace získané od respondenta o sobě samém,  

b) jazykově-biografické informace o respondentovi získané od členů jeho rodiny, 

příbuzných, spolupracovníků,   

c) transkripce audio a video nahrávek každodenních rozhovorů respondenta (přirozeně 

probíhajících interakcí) a jejich rozbor, 

d) analýza publikované i nepublikované písemné komunikace respondenta (deníků, 

korespondence, mailů, chatů, (auto)biografie, románů, kronik, cestovních záznamů, soudních 

dokumentů atd.), 

e) vyhodnocení dat získaných dotazníky, 

f) vlastní znalost respondenta, reálií z jeho života a jazykové situace, 

atd. 

Výzkum je možné zahájit např. formou dotazníků, které mají výhodu jednoduchého 

zpracování a získání rychle velkého množství respondentů, základní metodou získávání 

informací k jazykové biografii bude ale pravděpodobně strukturované, polostrukturované 

nebo nestrukturované kvalitativní interview159, k nimž může dotazník posloužit jako dobrá 

úvodní sonda i následně podnět k rozvyprávění respondentů. V prvních dvou uvedených 

typech interview jde o rozhovory řízené výzkumníkem, který se systematicky vyptává na roli 

jazyka, jeho osvojování a užívání v jednotlivých fázích života respondenta.  

V nestrukturovaném, tzv. narativním interview výzkumník sází na informantovu 

přirozenou schopnost vyprávět160 – mluvčímu, na jehož promluvu je analýza zaměřena, je 

dopřáno co nejvíce prostoru a času, mluvčí není zbytečně přerušován, odváděn od tématu, 

většinou je mu jen na začátku rozhovoru položena nějaká velmi všeobecná a široká otevřená 
                                                             

158 O sestavení typizované jazykové biografie českých Němců narozených ve 20. a 30. letech 20. století se 

pokusil např. Nekvapil, 2001. 
159 Přestože terminologie je poměrně ustálená, setkáme se v literatuře i s dalšími názvy, např. dle Millera, 

2000, jde o interview s minimální a maximální účastí na společné produkci příběhu, z nichž druhý uvedený se 

blíží běžnému rozhovoru. Dle Konopáska, 1999, jde o nestandardizovaný a polostandardizovaný výzkumný 

rozhovor. 
160 Schütze předpokládá, že je informant, jakožto příslušník určitého kulturního společenství, vybaven tzv. 

komunikačními schématy. Společně s W. Kallmeyerem rozlišuje komunikační schémata vyprávěcí, popisovací a 

argumentační (Kallmeyer – Schütze, 1977). 
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otázka. Úkolem badatele, člověka, který narativní interview získává, je především poslouchat, 

povzbuzovat mluvčího, podporovat ho, přitakávat a vést ho k co nejsouvislejšímu 

vypravování vlastního příběhu, pokusit se mluvčího „rozpovídat“, probudit v něm chuť 

k znovu-rozvzpomínání se. V ideálním případě se výzkumník stává čistým posluchačem, 

který průběh vyprávění ovlivňuje co nejméně a jen v případech, kdy respondent ukončí své 

vyprávění, vhodnými otázkami ho podnítí k pokračování.161 Schütze definuje narativní 

interview jako „zvláštní formu otevřeného či hloubkového rozhovoru“, v němž je „informant 

povzbuzován k tomu, aby ve spontánním vyprávění zprostředkoval, spolu se svými osobními 

životními prožitky, i kolektivně-historické biografické události s jejich konkrétními 

situačními průběhy.“ (Schütze, 2000:33) Spontánní zde označuje rozhovor na téma předem 

nepřipravené, i když je možné, že respondent tyto příběhy už dříve někomu vyprávěl, nyní je 

ale musí stavět do nového kontextu, připomínat si prožité události a tím i znovu navozovat 

jejich prožitek – nyní v novém světle. Z tohoto vyprávění i z dalších získaných informací pak 

výzkumník sestavuje jazykovou biografii respondenta, případně čerpá další poznatky, při 

čemž samozřejmě musí mnohé informace selektovat, vypustit, generalizovat, integrovat 

atd.162, neboť respondent neomezuje vyprávění jen na svoji osobu a data důležitá pro tazatele, 

ale přirozenými nositeli událostí ve vyprávěních se stávají i další osoby nebo kolektivy 

                                                             
161 Také zde se samozřejmě předpokládá dodržování Griceových principů a maxim kooperace (Grice 1975), 

nelpí se ale na jejich důslednosti a tyto principy jsou dodržovány jen v určité míře. Pro výzkumníka je totiž 

vyprávění respondenta zpravidla natolik důležité (jako zdroj dat), že nelpí na dodržování maxim způsobu, 

kvality ani kvantity (zejména dodržování stručnosti a nerozvláčnosti vyprávění) – vše se podřizuje maximu 

relace („Mluv k věci, buď relevantní“). – Více viz Hájek, Havlík, Nekvapil, 2014.  

Narušování Grieových maxim kooperace ale podle všeho vnímá i vypravěč, který se zároveň potřebuje 

ujistit, že mu tazatel rozumí a je s ním v souladu (tedy že jeho vyprávění je úspěšné), využívá tudíž různých 

strategií, kterými se snaží do interview tazatele více zapojit (vtáhnout ho) a zvýšit tak dialogičnost interview, 

např. ujišťováním se a dožadováním se souhlasu, vysvětlováním, vyprávěním v 2. osobě, využitím inkluzivního 

plurálu nebo kladením otázek (na které nemusí být očekávána odpověď), příp. přímým oslovením tazatele a 

udílením rad. Dialogičnost a živost (převážně) monologického interview zvyšují vypravěči také reprodukcí 

přímé řeči (výroků jiných osob nebo rozhovorů s nimi). (Kubáčková 2005) 
162 K práci s textem viz např. van Dijk, T. A.: Textwissenschaft. Eine interdisziplinäre Einführung, München, 

Deutscher Taschenbuch Verlag 1980. Metody textové analýzy shrnují např. Hájek, Havlík, Nekvapil (2012), kde 

rozlišují strukturalistický, hermeneutický a interakcionistický přístup k vyprávění. Dále viz S. Titscher, R. 

Wodak, M. Meyer a E. Vetter v knize Methoden der Textanalyse, Opladen, Wiesbaden, Westdeutscher Verlag 

1998. Příklady sestavení jazykové biografie z rozhovorů nabízí např. Nekvapil, 2001, Piškorec, 2006. 
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(rodina, přátelé, zájmové kroužky), kterými respondent např. ilustruje různé vlastnosti, nebo i 

neživé objekty.163 

Narativní interview má také svá omezení, např. (vedle již dříve zmíněného faktu) že 

respondent bude vyprávět jen o událostech, které on sám vyhodnotí jako důležité, vhodné, 

zajímavé… pro dané téma – zbylé bude jen letmo zmiňovat, případně je z vyprávění zcela 

vynechá. Navíc je schopen reflektovat jen skutečnosti ve spojení s osvojováním a užíváním 

jazyka, které si sám uvědomil a případně i ohodnotil, eventuálně kroky v rámci jazykového 

plánování, které se mu podařilo nebo nepodařilo uskutečnit.164 Kromě toho je třeba si 

uvědomit, že vyprávění respondentů je ovlivněno vyprávěními, která slýchali po celý svůj 

život z různých stran, jejich vyprávění tedy obsahují nejen autobiografické rysy, ale i rysy 

kolektivní, sdílené společností, v níž vyrůstali a pohybovali se, a zároveň sledují určité 

typické modely prezentace biografie („patterns of language-biography narrative“).165 

Vzhledem k některým jmenovaným důvodům je pak dobré při rekonstrukci individuální 

jazykové biografie informace získané v rámci narativního interview srovnat s informacemi 

z dalších zdrojů a doplnit je o ně.166 

Narativní interview se tak jeví jako dobře aplikovatelné „tam, kde se dá vyprávět příběh; 

tam, kde sociální jev má alespoň částečně procesuální charakter prožitého a tam, kde je tento 

procesuální charakter informantovi zřejmý. Tím bývají vyloučeny ty sociální události, které 

obvykle leží pod prahem každodenní pozornosti členů společnosti.“ (Schütze, 1999:38) Je 

vhodné pro „empirické zkoumání, které z hlediska sociologické teorie popisuje relevantní 

mechanismy procesů, jejich narušení, konfigurace vlastností, sociálních podmínek a 

                                                             
163 Dle Schützeho může být nositelem těchto událostí „i vlastní auto, vlastní dům, působivý obrázek, tedy 

neživé objekty, které si zachovávají jistou hodnotu v proudu zkušeností vypravěče a vstupují s ním tak do 

symbolické interakce.“ (Schütze, 1984:84) 
164 Dostáváme se zde k styčnému bodu jazykových biografií a teorie jazykového managementu (language 

management), jak ji definovali Björn H. Jernudd a Jiří V. Neustupný. K teorii jazykového managementu viz 

např. Neustupný, J. V.: Sociolingvistika a jazykový management. Sociolingvistický časopis 4, 2002, s. 429-442.; 

Neustupný, J. V.: Gengo kanri riron no rekishiteki ichi: appude-to [The historical position of language 

management theory: An update]. Language Management in Contact Situations, III, Reports on the Research 

Projects, 104, 2004, 1–7. 
165 Tyto skutečnosti jsou naopak velice přínosné v případě, že bychom se snažili o vytvoření jazykové 

biografie typizované, protože mezi různými biografiemi bude jednodušší najít styčné body. 
166 Mezi negativy narativního interview se někdy uvádí také jeho časová náročnost, ať už ve fázi sběru dat, 

pořizování přesného přepisu zvukového záznamu, nebo ve fázi vlastní analýzy rozhovoru (viz např. Schütze, 

1999:39). 
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sociálního rámce socio-historických procesů“ (Schütze, 1999:45) Naopak není vhodné pro 

případy, kdy chceme nějaký jev vyhodnotit kvantitativně. 

 

 

3.3 Sociální sítě 

 

Vzhledem k tomu, že lze předpokládat přímý vztah mezi jazykovým chováním jedince a 

jeho okolí, tedy lidmi, s nimiž se dostává do kontaktu (tento předpoklad byl doložen různými 

studiemi), při zkoumání jazykových biografií hrají podstatnou roli také sociální sítě 

respondenta, čili neomezujeme se jen na zkoumaného jedince, ale také na lidi, s nimiž se 

dostává do interakce. Zkoumá se jeho začlenění do společenských sítí, neboť je velmi 

pravděpodobné, že je členy své sociální sítě (nejen) jazykově ovlivňován a členové vybrané 

skupiny se budou jazykově projevovat jinak nežli jedinci, kteří do této skupiny nepatří. 

Protože je ale pojem sítě ve společenských vědách užíván v různých významech, různých 

kontextech, s pozitivními i negativními konotacemi – v souvislosti se způsobem organizování 

práce a uspořádání firem, v souvislosti s vazbami vzájemné pomoci a podpory, neformálně se 

hovoří o sítích příbuzenských a přátelských vztahů, ale i o (skrytých) sítích moci a vlivů, 

sítích komunikačních, obchodních, technických, distribučních atd. – je potřeba si nejdříve 

tento pojem definovat. 

V sociologii je sociální síť (Social Network) definována jako „množina sociálních subjektů 

propojených směnnými vztahy. Subjekty jsou uzlovými body sítě, vztahy jsou vyjádřeny 

spojnicemi bodů.“ (VVS: 986) Sítě jsou v různých odvětvích lidské společnosti a jejího 

poznání přítomné od jejich počátků (v technice, medicíně atd.). V sociologii byl pojem 

sociálních sítí původně rozpracován na přelomu 50. a 60. let 20. st. v rámci sociální 

antropologie J. A. Barnesem. Sloužil k podchycení komunitních vztahů, které překračují 

uzavřené hranice skupin (rodin, spolků, organizací, sociálních vrstev). Společnost zde nebyla 

popisována jako souhrn různě seskupených entit s určitými vlastnostmi, normami a 

motivacemi jednání, ale jako struktura vztahů směny, moci a závislosti, která určuje toky 

vzácných zdrojů v sociálním systému. Hlavní motivací bylo umožnit popis těchto abstraktních 

struktur matematickými vzorci, což dřívější sociologické koncepce neumožňovaly. 

 I vzhledem k tomu, že takovýto popis společnosti nebyl zcela úspěšný, ale především také 

z důvodu velkých proměn ve společnosti, od 70. let 20. st. (a především v průběhu 80. a 90. 

let 20. st.) sociologové postupně ustoupili od snah popisovat společnost jako jeden celek a 

snah o vystižení mocenských vztahů (přestože jsou i dnes v popisu společnosti implicitně 
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přítomny) a přiklonili se k jednotlivci, ke studiu osobních sítí, resp. sítí určitých sociálních 

útvarů.167 Osobní sítě v tomto pojetí tvoří vztahy jednotlivce k jiným osobám a institucím 

v jeho sociálním okolí, které je popisováno jako „snadno dostupný a volně přístupný prostor, 

ve kterém se usnadňuje a urychluje výměna užitečných informací mezi dvěma a více 

navzájem zcela rovnými a nezávislými partnery.“ (Keller, 2010:12) Tyto sítě bývají 

charakterizovány na základě velikosti (počet členů), hustoty, dosažitelnosti (průměrný počet 

spojů nutný k tomu, aby se spojil každý s každým), homogenity atd., zároveň se zde využívají 

termíny síly, frekvence směny, doby trvání, symetrie směny, intimity apod. Takovýto popis 

sociální sítě umožňuje poměrně snadno zjistit jednotlivcovo místo ve společnosti, ale 

především má dle sociologů koncept sociálních sítí v dnešní době sloužit jako symbol 

překonání všudypřítomné nejistoty a jako opora: „V situaci, kdy selhávají všechny dřívější 

pojistné mechanismy, vyzývá sociologie k tomu, aby se každý proměnil ve správce svých 

osobních sítí. Známosti a konexe, které navazujeme a udržujeme, tvoří prý naše hlavní 

bohatství, náš sociální kapitál. Díky fungujícím sítím a díky sociálnímu kapitálu, který se 

v nich postupně akumuluje, můžeme prý pohlížet do budoucna s důvěrou.“ (Keller, 2010:9) 

Výzkumný přístup k sociálním sítím byl rozvinut v teorii sociálních sítí (theory of social 

networks), koncepci popisu a analýzy sociálních sítí, která se primárně soustřeďuje na dva 

okruhy témat: 1. na sociální vazby různé intenzity a hustoty a na trvalé kontakty, které 

vznikají v průběhu sociální interakce a komunikace mezi lidmi; a 2. na morfologické 

charakteristiky vyjadřující hustotu, intenzitu a prostorovou koordinaci sociálních vazeb a 

kontaktů. Teorie sociálních sítí se tedy snaží o vyložení komplikovaných vztahů, které se 

vytvářejí v průběhu sociální interakce a výkonu společenských činností, popis jejich 

základních tvarů a charakteristik a jejich vliv na chování lidí v sociální síti. Základní 

premisou této teorie je teze, že sociální vztahy jsou skutečností sui generis, která je 

nepřevoditelná na aktéry, jejich činnosti a interakční a komunikační akty – pojem sociální sítě 

se tím stává fundamentálním pojmem moderní sociologie. (VVS: 1308-1310) 

Teorie sociálních sítí vychází především z německé tzv. formální sociologie (např. práce 

Georga Simmela), nechává se ale také inspirovat ekonomickou teorií racionální volby, která 

                                                             
167 Důvodem je především restrukturalizace společnosti, spojená s rozvojem nových informačních a 

komunikačních technologií – v ekonomice vede k restrukturalizaci firem (pyramidální uspořádání vztahů je 

nahrazeno síťovým), v politice k nahrazení masových stran řadou menších sociálních hnutí, ve společnosti mizí 

klasická sociální strukturace v podobě tříd a vrstev a posiluje se individuálnost (někteří autoři mluví o nástupu 

radikálně individualizované společnosti (viz Beck, U.: Riziková společnost, Praha, Sociologické nakladatelství 

2004; Bauman, Z.: Tekutá modernita, Praha, Mladá fronta 2002). 
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je založená na předpokladu, že racionálně jednající jedinec usiluje o maximalizaci svého 

vlastního užitku (společnost je chápána jen jako suma navzájem izolovaných individuí, kteří 

se rozhodují nezávisle na sobě podle vlastních preferencí). Pojem sociálních sítí najdeme i 

v pracích F. Tönniese, M. Webera a dalších.168 

Koncept sociálních sítí byl původně užíván k výzkumu komunity a rodiny, později byl 

využíván také v politologii, antropologii, sociologii vědy a kultury, ekonomii, geografii, 

epidemiologii, lingvistice atd. 

 

Pro potřeby zkoumání jazykové situace v určitém společenství se většinou sociální síť 

jedince definuje jako souhrn vztahů, které má sjednané s ostatními. Jde tedy o relativně 

propojenou skupinu lidí, kteří určitým způsobem ovlivňují jedince. Tato skupina je otevřená, 

neohraničená, rozpíná se skrze sociální a geografický prostor a spojuje mnoho jedinců, někdy 

i na dálku. (Holečková, 2010:31; Milroyová – Gordon, 2012:122) Sociální síť jednotlivce 

tedy tvoří všichni lidé v jeho bližším i vzdálenějším okolí, s nimiž se dostává do kontaktu. 

Patří sem jednak rodinní příslušníci a kamarádi, ale také širší okolí jednice (např. úředníci, 

obchodníci, učitelé atd.), kteří zdánlivě nemají na jedince takový vliv jako jeho nejbližší 

okolí, ale komunikace s nimi probíhá na základě určitého stereotypu, jehož porušení 

způsobuje potíže (jedinec si tento stereotyp musí osvojit a dodržovat, aby mohl ve společnosti 

bez obtíží fungovat).  

V literatuře jsou obvykle rozlišovány síťové vazby prvního řádu (primární sítě), tj. přímé 

kontakty jednice, a vazby druhého řádu (sekundární sítě), které jsou nepřímé. V rámci sítí z 

oblasti prvního řádu je pak důležité dále rozlišovat mezi „silnými“ a „slabými“ vazbami 

každodenního života, tj. mezi vazbami, které spojují rodinu nebo přátele, a vazbami, jež 

propojují známé. Vazby z oblasti druhého řádu jsou naopak důležitým prostředkem, jak získat 

informace, výrobky a služby. (Li Wei, 1994:118-119; Milroyová – Gordon, 2012:122) 

Podrobnější popis typů sociálních sítí najdeme např. u Li Weie s Milroyovou (1994:118-

119), kteří ve shodě s Milardem (1988) rozlišují typy sítí výměnných a interaktivních, k nimž 

přidali třetí typ sítě – pasivní, a upozornili tak na jeho důležitost v některých případech. Tyto 

typy sítí v zásadě odpovídají uvedeným sítím silným, slabým a sítím druhého řádu: 

1. výměnná síť (exchange network) – tvoří ji přátelé a rodinní příslušníci, mezi kterými 

probíhá častá a do značné míry také spontánní a neformální komunikace, jde o komunikaci 
                                                             

168 Sociologové, kteří se zabývají studiem sociálních sítí, se v mnohém neshodnou. V současnosti se tak 

můžeme setkat hned s několika způsoby chápání konceptu sociálních sítí. Přehled teorií a teoretiků sociálních sítí 

viz např. M. Petrousek in VVS: 1308-1310; nebo Keller, 2010:20-33. 
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především soukromou – v komunikaci s tímto typem sítě se jedinci dostává největší zpětné 

vazby; 

2. interaktivní síť (interactive network) – zde je komunikace založená na určitém 

stereotypu, mluvčí k členům tohoto typu sítě nechová žádné citové vztahy – jde o komunikaci 

veřejnou, neosobní a do značné míry formální (v obchodech, na úřadech, v zaměstnání, ve 

škole atd.) – zpětná vazba je v této komunikaci poměrně nízká, ale zároveň není přijatelné 

vybočení ze zažitých stereotypů jednání, které je společností odsuzováno; 

3. pasivní síť (passive network) – není založena na pravidelném, častém a přímém 

kontaktu, tvoří ji geograficky vzdálení příbuzní a přátelé, s nimiž jedinec není ve fyzickém 

kontaktu, mohou být ale pro jedince významní, protože pro něj představují určitou morální 

podporu, fixaci na kulturu a jazyk členů pasivní sítě. Tento typ sítě se tak zdá být obzvlášť 

důležitý u migrantů, přistěhovalců, obecně osob, které žijí v jiném prostředí, než kde vyrůstali 

– a přestože předmětem výzkumného zájmu obvykle bývají jen první dva typy sociálních sítí, 

třetí typ může tvořit důležitý prvek retence jazyka. 

 

Síťový přístup poskytuje soubor metod pro zkoumání malých skupin, v nichž mluvčí 

nejsou odlišeni a odlišitelní podle žádného kritéria z hlediska sociální třídy – zkoumány byly 

např. menšinové etnické skupiny, venkovské populace, ostrovní společenství na jihovýchodě 

Spojených států, migranti, populace v neindustrializovaných společnostech a další. Zároveň 

síťový přístup nabízí metodu, jak zkoumat variantnost mezi jednotlivými mluvčími, nikoli jen 

mezi skupinami, vytvořenými na základě předem dané sociální kategorie – mnohé výzkumy 

tohoto typu proběhly v 80. a 90. letech 20. století.169  

                                                             
169 Sociální sítě v jednojazyčných společnostech zkoumali např. Milroyová v Belfastu (Milroy, L.: Language 

and Social Networks, Oxford, Blackwell, 1987.), Russellová v Mombase v Keni (Russell, J.: Networks and 

sociolinguistics variation in an African urban setting. In: Sociolinguistics Studies in the Speech Community, ed. 

S. Romaine, London, 1982, s. 125-140.), Schmidtová zkoumala australskou aboriginskou mládež (Schmidt, A.: 

Young People’s Djirbal, Cambridge, Cambridge University Press,1985.), Bortoniová-Ricardová zkoumala 

změny v jazyce venkovských migrantů v Brazílii (Bortoni-Ricardo, S. M.: The Urbanization of Rural Dialect 

Speakers: A Sociolinguistic Study in Brazil, Cambridge, Cambridge University Press 1985), Edwardsová 

zkoumala jazyk britské černošské mládeže (Edwards, V.: Language in a Black Community, Clevedon – Avon, 

Multiligual Matters 1986) atd. Situace v dvojjazyčných/vícejazyčných společenstvích zkoumal např. Gumperz 

(slovinsko-neměcký bilingvismus v Rakousku – Gumperz, J. J.: Social Network and language shift. In: J. J. 

Gumperz: Discourse Strategies, Cambridge, Cambridge University Press 1982), jazykový posun v průběhu tří 

generací u přistěhovalců do jinojazyčného prostředí sledovali Galová (Gal, S.: Varioation and chase in patterns 

of speaking: Language shift in Austria. In: Linguistic Variation: Models and Methods, ed. D. Sankoff, New 
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Analýza sociálních sítí vychází ze dvou postulátů: 

1. jedinci si vytvářejí osobní společenství, která jsou složena z interpersonálních vazeb 

různého typu a různé síly, aby měli oporu při řešení problémů každodenního života (Mitchell, 

1986: 74) 

2. strukturní a obsahové rozdíly mezi sítěmi mají zásadní dopad na to, jak se jedinci 

chovají: pokud je osobní síť relativně hustá (tj. mnoho z těchto vazeb spojuje jedince 

vzájemně) a pokud se rovněž skládá zejména ze silných vazeb, které jsou zároveň silně 

provázané nebo multiplexní, pak má tato síť kapacitu podporovat své členy jak prakticky, tak 

symbolicky.170  

Druhý postulát je důležitý především pro odborníky, kteří chtějí svůj výzkum zaměřit na 

uchování jazyka ve společnosti anebo naopak jeho změnu, neboť právě pevné vazby, či 

naopak jejich oslabení vytvářejí vhodné podmínky pro setrvání nebo naopak změnu jazyka. 

„Síťová analýza tak může být užitečná pro vysvětlení toho, proč si určité společenství 

uchovává jazykový systém, (…) a proč se jiný systém externím vlivům brání méně, 

respektive proč je vůči nim vstřícnější.“ (Milroyová – Gordon, 2012:123) Souvislost změny 

sociálních sítí a jazykového chování jedince zaznamenaly také Harding-Esch – Riley 

(2008:79-80), kteří popisují případy, kdy změna jazykové sítě vedla až ke změně 

dominantního jazyka jednotlivce. Podobné případy podle nich nejsou neobvyklé. 

Všechny dosud zmíněné výzkumy byly ale v zásadě zaměřené na nemobilní jedince a 

společnosti, u nichž se navíc předpokládá určitá uzavřenost vůči vnějšímu světu. Teprve 

v pozdějších letech se objevují snahy o zkoumání jedinců a společenství v širším kontextu, 

tedy jedinců a společenství, kteří jsou otevření a mají široké sociální sítě, jejichž velkou část 

mohou v případě jedinců tvořit sítě pasivní – příkladem takového jedince může být 

migrant.171 Vedle důležitosti pasivních sítí se zde také ukázalo, že mobilita jedince a 

oslabování sociálních vztahů podporuje jazykovou změnu. Milroy a Milroyová jdou ještě 

                                                                                                                                                                                              
York, Academic Press, 1978, s. 227-238.), Li Wei a Milroy (čínští přistěhovalci v anglicky mluvícím prostředí – 

Milroy, L. – Li Wei: A social network approach to code-switching. In: One Speaker, Two Languages, ed. L. 

Milroy – P. Muysken, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, s. 136-157.) a Zentellová (Portoričané 

v New Yorku – Zentella, A. C.: Growing up Bilingual, Oxford, Blackwell 1997.). 
170 Zároveň ale takto pevná síť může pro své členy představovat také nechtěné a stresující omezení. 
171 Viz např. Milroy, L.: Bringing the micro-macro gap: Social chase, social network and bilingual 

repertoires. In: Theories on Maintenance of Minority Languages: Towards a More Integrated Explanatory 

Framework, ed. J. Klatter-Folmer – P. Van Avermaet, Münster – New York, Waxmann Verlag, 2001, s. 39-64. 
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dále, když konstatují, že tyto volné vztahy utvářejí velmi často mobilní mluvčí střední třídy, 

kteří se tak stávají důležitými původci jazykové změny. (Milroyová – Gordon, 2012:134) 

 

Rekonstrukce sociální sítě jedince v daném okamžiku, ale i v průběhu celého jeho života, 

není klíčová jen z hlediska sledování změn ve společnosti, ale také z hlediska procesu 

formování jedincova idiolektu. Idiolektem zde ve shodě s Marií Krčovou míníme soubor 

vyjadřovacích prostředků jednotlivých jazykových rovin vlastní jednotlivci (individuální 

výběr slovní zásoby, gramatiky, výslovnosti atd.). Obvykle bývá chápán jako individuální 

jazyková kompetence ve smyslu schopnosti aktivního užívání jazyka, v širším významu 

k idiolektu náleží i pasivní znalost jazyka (jazyků), čili schopnost vnímat texty různé úrovně a 

adekvátně jim rozumět. (ESČ:175) Koncepce idiolektu vychází z představy, že jedinec 

v průběhu socializace i dalšího života ve společnosti od svého okolí (rodiče, učitelé, 

kamarádi, životní partner, kolegové v práci) přejímá jazykové chování i postoje k jazyku, čili 

že mluva jedince odráží všechny vlivy, jimž byl v průběhu osvojování jazyka vystaven. Podle 

Murphyho (1998:38) jazyk „slouží také k označení toho, kdo jsme, neboť to, jakým jazykem, 

a často i jakým způsobem, mluvíme, je prvotním znakem naší sociální identity.“ Sociální 

identita, neboli to, do jaké sociální skupiny jedinec patří, tedy úzce souvisí s jazykem, kterým 

mluví, a se způsobem, jak jazyk používá. 

Z hlediska osvojování si jazyka, formování idiolektu, se obvykle vymezují tři období 

formování, v nichž se orientujeme na různé řečové vzory: v prvním období (dětství) je to 

rodina a spolužáci ve škole, v druhém období (dospívání) se snažíme co nejvíce zapadnout 

mezi lidi stejného věku, v třetím období (dospělosti) se projevuje tzv. marché linguistique, 

což by šlo volně přeložit jako „trhový (tržnicový) dialekt“ – jde o období, kdy je náš jazyk 

formován zaměstnáním, které vykonáváme, které vyžaduje dodržování profesních norem 

jednání. (Chambers dle Sloboda, 2004b:25) Je patrné, že mluva jednotlivce se v průběhu 

života proměňuje podle vývoje samotného jedince, ale i podle toho, jak se obměňují lidé 

v jeho okolí, kteří ovlivňují jeho názory, čili jak se proměňuje jeho sociální síť. Jedinec navíc 

neužívá stejný jazyk a způsob vyjadřování se všemi členy své sociální sítě, už podle toho, 

jestli jde o členy výměnné sítě, s nimiž komunikuje převážně neformálně, anebo jde o členy 

sítě interaktivní, s nimiž komunikuje dle přesně stanovených norem jednání – je tudíž vhodné 

v rámci idiolektu jednotlivce vydělit jeho menší části, tzv. subidiolekty (způsob vyjadřování 

jednotlivce v určitém typu situace). 

Idiolekt a idiolektové sítě (čili dynamické sítě (sub)idiolektů, které se vzájemně ovlivňují) 

jsou koncepce, které často nejsou přijímány lingvisty z hlediska strukturalistického, při 
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pohledu na člověka jako na jedince žijícího a fungujícího ve společnosti, který ovládá více 

jazyků a více jazykových útvarů, které užívá v různé formě s různými lidmi, nám ale může 

poskytnout mnohem konkrétnější a přesnější obraz jeho jazykového jednání i jeho jazykové 

kompetence. Zvláště vhodná se tato koncepce jeví při popisu mluvy příslušníků jazykových 

menšin, u nichž dochází k (záměrnému i nezáměrnému) míšení jazyků a při popisu jejich 

jazykové kompetence z hlediska strukturalistického by jejich jazykové ani komunikační 

kompetence nevyznívaly moc dobře.172  

Abychom tedy byli schopni rekonstruovat idiolekt jedince a proces jeho formování, 

musíme nejdříve rekonstruovat jedincovu sociální síť a jeho síť idiolektovou.173 Protože ale 

nejsme schopni být přítomní u všech interakcí v průběhu celého života jedince (což by bylo 

nutné k zachycení všech jeho subidiolektů), je nutné využít některou z retrospektivních metod 

bádání. Jako vhodná k poznávání a rekonstrukci idiolektové sítě a řečových vzorů konkrétní 

osoby se jeví již výše představená jazykověbiografická metoda, u níž můžeme transkripty 

vyprávění využít i k jazykové analýze. Informace získané transkripty můžeme pro 

rekonstrukci idiolektové sítě navíc doplnit informacemi z dotazníků, zápisků z pozorování, 

spolkových kronik, místních časopisů, záznamů na obecním úřadu, vědeckých studií atd. 

 

 

3.4 Jazykové biografie v české, chorvatské a zahraniční literatuře 

 

Biografická metoda se ve vědách jako je sociologie, historie (především v rámci tzv. orální 

historie), psychologie, etnologie atd. užívá už několik desetiletí. A přestože se i 

v sociolingvistickém a kontaktovolingvistickém diskursu první studie, v nichž byla uplatněna 

jazykověbiografická metoda, objevily už v 80. a 90. letech 20. století (srov. G. 

Reershemius174, W. Wildgen175, A. Betten176, J. Fünfschilling177), její rozmach je patrný až na 

                                                             
172 Srov. Slobodův pohled na jazyk Slováků v Chorvatsku, 2004b. 
173 Sociální síť a idiolektová síť jedince se nemusí shodovat, neboť četnost komunikace s určitou osobou 

nemusí znamenat zároveň jeho silné působení po jazykové stránce, naopak např. člen pasivní sítě může být 

velice výrazným jazykovým vzorem. Idiolektovou síť totiž konstituují jazyková fakta, zatímco sociální síť fakta 

sociální – je ale možné obě sítě korelovat. 
174 REERSHEMIUS, G.: Jiddischsprecher in Israel – Untersuchung einer biographischen Erzählung. OBST 

38, 1987, s. 173-190. 
175 WILDGEN, W.: Bremer Sprachbiographien und die Verdrängung des Niederdeutschen als städtische 

Umgangssprache in Bremen. In: Niederdeutsch und Zweisprachigkeit. Befunde – Vergleiche – Ausblicke, Leer, 

Schuster, 1988, s. 115-135. 
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přelomu století (srov. R. Franceschini178, K. Meng179, T. Keller – F. Raphael180, K. Adamzik – 

S. Büchi181, B. Treichel182, R. L. Miller183). Takovýmto soustavným vydáváním publikací o 

jazykových biografiích se postupně vyprofilovala nová jazykovědná disciplina – německy 

Sprachbiografieforschung.184 Zatímco zpočátku se k biografiím přistupovalo z realistického 

hlediska, dnešní věda se sice věnuje otázkám, jimiž se tradičně zabývá sociolingvistika, 

sociologie jazyka a kontaktová lingvistika, ale v zásadě k nim přistupuje prostředky z oblasti 

analýzy diskursu a konverzační analýzy. Důležitou roli hrají metody kvalitativních způsobů 

                                                                                                                                                                                              
176 BETTEN, A.: Das Deutsch der 20er Jahre in Israel. Berocht über ein Forschungsprojekt. Sprachreport 4, 

1996, s. 5-10. 
177 FÜNFSCHILLING, Johanna: Spracherwerb als Teil der Biographie: Zur Versprachlichung von 

Erwerbserinnerungen in narrativen Interviews. Acta Romanica Basiliensia 8, 1998, s. 65-79.  
178 FRANCESCHINI, Rita: Sprachbiographien randständiger Sprecher. In: Biographie und Interkulturalität: 

Diskurs und Lebenspraxis, ed. R. Franseschini, Tübingen, Stauffenburg Verlag, 2001, s. 111-125.; 

FRANCESCHINI, Rita: Der „Adjuvant“: Die Figur der Stützperson im sprachbiographischen Interview 

mehrsprachiger Sprecher. In: Biographies au pluriel / Biographien im Plural, ed. T. Keller – F. Raphaël, 

Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2001, s. 227-238.; FRANCESCHINI, Rita – 

MIECZNIKOWSKI, J. (ed.): Leben mit mehrer Sprachen /Vivre avec plusieurs langues – Sprachbiographien / 

Biographies langagieres, Bern u.a., Lang, 2004.  
179 MENG, Katharina: Russlanddeutsche Sprachbiographien: Untersuchungen zur sprachlichen Integration 

Aussiedlerfamilien, Tübingen, Narr 2001. 
180 KELLER, T. – RAPHAEL, F.: Biographies au plurál. Interculturalité, couples, mise en scene, 

Strasbourg, Presses Universitaires des Strasbourg 2001. 
181 ADAMZIK, K. – BÜCHI, S. (ed.): Biografie linguistiche. Bulletin ASLA/VALS 76, 2002. 
182 TREICHEL, B.: Die linguistische Analyse autobiographischen Erzählens in Interview sund die 

Anwendung narrationsanalytischer Erkenntnisse auf Probleme von Studienkarrieeren, Tübingen, Narr 1996.; 

TREICHEL, B.: Identitätsarbeit, Sprachbiographien und Mehrsprachigkeit. Autobiographisch-narrative 

Interviews mit Walisern zur sprachlichen Figuration von Identität und Gesellschaft, Grankfurt a.M. u.a., Peter 

Lang 2004. 
183 MILLER, Robert L.: Researching Life Stories and Family Histories, London, Thousand Oaks, New Delhi, 

Sage 2000. 
184 Piškorec navrhuje překlad názvu do chorvatštiny jako „jezična biografistika“ (Piškorec – Zelić, 2006). 

Překlad do češtiny není vžitý. 
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zkoumání a jejich uplatnění v biografiích (srov. F. Schütze185, J. S. Bruner186, N. K. 

Denzin187, J. Quigley188, A. Pavlenko189).  

Vyšla také řada autobiografií lidí, převážně migrantů, kteří popisují, jak se v životě 

vyrovnávaly se svými jazykovými znalostmi po ocitnutí se v novém prostředí (např. 

Rodriquez190, Hoffman, Kaplan, Canetti, Ogulnick, Dorfman, Stavans).191 

 

Nejen zahraniční literatura k jazykovým biografiím je poměrně rozsáhlá, i v české vědě má 

biografická metoda poměrně pevné zázemí. Biografie mají pevné místo v sociologii (od roku 

1994 vychází časopis Biograf, původně s podtitulem Časopis pro biografickou a reflexivní 

sociologii, nyní s podtitulem Časopis pro kvalitativní výzkum) a v historii (od roku 2000 

v rámci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR existuje samostatné oddělení Centrum orální 

historie; od roku 2011 vydává Středisko orální historie při Katedře historie Západočeské 

univerzity v Plzni Memo – časopis pro orální historii) – v předchozí kapitole již zazněla 

                                                             
185 SCHÜTZE, Fritz: Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien, Hagen, Fernuniversität-

Gesamthochschule Hagen,1987.; SCHÜTZE, F.: Narativní interview ve studiích interakčního pole. Biograf. 

Časopis pro biografickou a reflexivní sociologii 20, 1999, s. 33-51. 
186 BRUNER, J. S.: Life is narrative. Social Research 54, 1987, s. 11-32. 
187 DENZIN, Norman K.: Interpretive Biography, Newbury park – London – New Delhi, Sage Publications, 

1989. 
188 QUIGLEY, J.: The Grammar of Autobiography. A Developmental Account, Mahwah, Lawrence Erlbaum 

Associates 2000. 
189 PAVLENKO, Aneta: Narrative analysis.  In: The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism 

and Multilingualism, ed. Li Wei  –  M. G.  Moyer, Malden, Oxford, Carlton, Blackwell  

Publishing, 2008, s. 311–325. 
190 RODRIGUEZ, Richard: Hunger of Memory: The Education of Richard Rodriguez, New York, Ban-tam 

1982.; HOFFMAN, Eva: Lost in Translation: A Life in a New Language, New York, Penguin 1989.; KAPLAN, 

Alice: French Lessons: A Memoir, Chicago, Chicago University Press 1993.; CANETTI, Elias: Zachráněný 

jazyk: Přiběh jednoho mládí, Praha, Nakladatelství Hynek 1995.; OGULNICK, Karen: Onna rashiku (Like a 

Woman): The Diary of a Language Learner in Japan, Albany, SUNY Press 1998.; DORFMAN, Ariel: Heading 

South, Looking North: A Bilingual Journey, New York, Farrar, Strauss & Giroux 1998.; STAVANS, Ilan: On 

Borrowed Words: A Memoir of Language, New York, Penguin 2002.  
191 V tomto případě nejde o odborné studie a často je ani nepsali lidé s filologickým vzděláním, ale přesto 

mohou nabízet množství informací ohledně zdarů a nezdarů s osvojováním jazyků, zkušeností s jejich užíváním. 

Vzhledem k tomu, že tyto biografie psali lidé, kteří se nad svým životem s více jazyky opakovaně zamýšleli, 

nabízejí také mnoho postřehů k výhodám znalostí více jazyků jako je nejen schopnost se domluvit s více lidmi a 

větší dostupnost zdrojů, ale také větší kulturní, komunikační a sociální vnímavost a senzitivita, tvořivější a 

pružnější uvažování atd. 
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jména některých českých badatelů, kteří biografickou metodu využívají, např. Michal 

Pavlásek, Hana Pelikánová, Andrea Preissová Krejčí a Václav Kočí a další. 

V sociolingvistických kruzích se jazykově-biografickou metodou zabývá především Jiří 

Nekvapil se spolupracovníky Martinem Hájkem, Martinem Havlíkem a Mariánem Slobodou. 

Cílem prací Jiřího Nekvapila o jazykových biografiích německé komunity v České 

republice192  bylo jednak „obecně ukázat, co mohou sociolingvisté očekávat od jazykové 

biografie jakožto metody poznání jazykových situací, jednak (…) konkrétně ilustrovat, co s 

pomocí této metody lze říci o jazykové situaci“ (Nekvapil, 2001:65) konkrétní skupiny lidí. 

Nekvapil představuje také postup vytváření individuální a typizované jazykové biografie. 

Téma jazykových biografií prizmatem jazykového managementu rozvedl v přednášce 

Language Biographies and Management Summaries , přednesené na Chiba University v roce 

2003 a publikované v roce 2004.193 Společně s Martinem Hájkem a Martinem Havlíkem se 

Nekvapil v rámci projektu Grantové agentury ČR, zaměřeným na studium biografických 

vyprávění pamětníků reálného socialismu, zabýval přístupy k narativní analýze 

v sociologickém výzkumu a problémem relevance v tematicky orientovaném biografickém 

interview.194 Marián Sloboda zkoumal biografie a idiolektové sítě Slováků v chorvatském 

Iloku.195 Později se k tématu biografií vrátil při psaní doslovu k autobiografii Iva Vasiljeva 

Život s více jazyky196, který je snad zároveň jedinou česky psanou autobiografií zaměřenou 

jazykově. 

                                                             
192 NEKVAPIL, Jiří: Z biografických vyprávění Němců žijících v Čechách: jazykové biografie v rodině pana 

a paní S. Slovo a slovesnost 1, roč. 61, 2000, s. 30-46.; NEKVAPIL, Jiří: On Non-Self-Evident Relationships 

between Language and Ethnicity: How Germans Do Not Speak German, and Czechs Do Not Speak Czech. 

Multilingua, roč. 19. 2000, s. 37-53.; NEKVAPIL, Jiří: Jazykové biografie a analýza jazykových situací: 

k osudům německé komunity v České republice. Časopis pro moderní filologii 2, roč. 83, 2001, s. 65-80. 
193 NEKVAPIL, Jiří: Language Biographies and Management Summaries. In Language Management in 

Contact Situations, III, Report on the Research Projects, 104. Chiba, Chiba University, Graduate School of 

Humanities and Social Sciences, 2004, s. 9–33. 
194 HÁJEK, Martin – HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří: Narativní analýza v sociologickém výzkumu: 

přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2, roč. 48, 2012, s. 199-223.; 

HÁJEK, Martin – HAVLÍK, Martin – NEKVAPIL, Jiří: Problémem relevance v tematicky orientovaném 

biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů. Sociologický časopis / Czech 

Sociological Review 1, roč. 50, 2014, s. 29-56. 
195 SLOBODA, Marián: Jazyk národnostnej menšiny, idiolektné siete a biografie (Slováci v chorvátskom 

Iloku). Slovenská reč 1, roč. 69, 2004, s. 15-36. 
196 SLOBODA, Marián: Doslov. Jazyková autobiografia ako osobná výpoveď, inšpirácia a metóda. In: 

Vasiljev, Ivo: Život s více jazyky. Jazyková autobiografie, Praha, NLN, 2011, s. 276-288. 
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Biografickou sociologií a interpretativním výzkumem se zabývá sociolog z Fakulty 

sociálních věd, a zároveň zakladatel a editor časopisu Biograf, Zdeněk Konopásek.197 

Lucie Jílková, roz. Hašová z Ústavu pro jazyk český AV ČR se několik let zabývala 

analýzou autentického životopisného vyprávění, zkoumala především biografie příslušníků 

maďarské a romské menšiny v Česku.198 Na prvky dialogu, především zapojení (vtahování do 

vyprávění) osoby tazatele a reprodukci přímé řeči, v narativně-biografickém interview se 

zaměřila antropoložka z Ústavu pro jazyk český AV ČR Patricie Kubáčková. Na příkladu 

první generace českých emigrantů do USA sledovala sociální rysy jazyka, nedokonalé 

zvládnutí jazyka a neanglické jméno jako znak stigmatizace.199 Skandinavistka a hispanistka 

Vendula Hingarová využila jakové biografie jako metodu zkoumání života Skandinávců 

v Česku, jejich integrace do českého prostředí a potřeby naučit se česky.200 

V chorvatských lingvistických kruzích je metoda jazykových biografií k poznávání 

jazykové situace určité skupiny velice málo uplatňovaná, využívá ji především germanista 

z Filozofické fakulty v Záhřebu Velimir Piškorec201 se spolupracovníky převážně z řad 

                                                             
197 KONOPÁSEK, Zdeněk: Estetika sociálního státu, Praha, G plus G, 1998.; KONOPÁSEK, Zdeněk: 

Horníci a problém prostředí: ideologie, ekologie, sociologie. Biograf 20, 1999, s. 85-98. 
198 HAŠOVÁ, Lucie: O nepřipraveném autobiografickém vyprávění. In: Varia VIII, Bratislavská 

jazykovedná spoločnosť při SAV, 1999, s. 190-199; HAŠOVÁ, Lucie: Obraz romského etnika v běžném 

rozhovoru. In: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře, ed. M. Čechová – D. Moldanová, Ústí n. Labem, UJEP 

1999, s.122-128.; HAŠOVÁ, Lucie: K otázce korekcí v narativním interview. Jazykovědné aktuality – zvláštní 

číslo, roč. 37, 2000, s. 28–36.; HAŠOVÁ, Lucie: Obraz sebe a druhého v narativním interview. In: Naše a cizí v 

interetnické a interpersonální komunikaci, Ostravská univerzita, Filosofická fakulta, 2001, s. 121-127.; 

HAŠOVÁ, Lucie: Eine mitteleuropäische Sprachbiografie. In: Leben mit mehreren Sprachen – Vivre avec 

plusieurs langues: Sprachbiografien – Biographies langagieres, ed. R. Franceschini – J. Miecznikowski, Berne, 

Peter Lang, 2004, s. 173–186. 
199 KUBÁČKOVÁ, Patricie: Dialogičnost narativně-biografického interview. In: Oratio et ratio. Sborník 

k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR, 2005, s. 219-235.; KUBÁČKOVÁ, Patricie: Vojna 

zelená – i černobílá. Jak se vzpomíná na vojnu. In: Obyčejní lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. 

Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Sv. 1. Studie, ed. Miroslav Vaněk, Praha, 

Academia, 2009, s. 133–161.; KUBÁČKOVÁ, Patricie: Protože já jsem otevřela pusu a řekla yes a už se mě 

ptali ‘odkuď jste‘?: Jazyk jako sociální informace na příkladu biografických vyprávění československých 

přistěhovalců do USA. Biograf 56, 2011, s. 7–31. 
200 HINGAROVÁ, Vendula: Skandinávci  v Praze  a jejich jazyková integrace do českého prostředí. 

Migrace online, 2006. Dostupné z 

http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/VHingarova_Skandinavci_v_Praze.pdf 
201 PIŠKOREC, Velimir – ZELIĆ, Marina: Jezičnobiografski aspekti usvajanja njemačkoga u izbjeglištvu. 

Strani jezici 3, 2006, s. 277-290.; PIŠKOREC, Velimir: Narativni identitet u jezičnobiografskim intervjuima. In: 
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studentů. V rámci projektu Hrvatsko-njemački jezični dodiri se formou jazykových biografií 

zaměřuje na Chorvaty, kteří přechodně emigrovali do Německa z důvodů ekonomických nebo 

jako utečenci před válkou na území bývalé Jugoslávie. Společně s Kristianem Novakem 

zachytil také jazykové biografie záhřebských studentů germanistiky. Kristian Novak 

samostatně se pokusil na základě publikovaných i nepublikovaných psaných pramenů ve 

všech jazykových útvarech, které využívali, rekonstruovat jazykové biografie členů Ilyrského 

hnutí a vyvodit tak nové poznatky o multilingvismu a užívání jazykových útvarů za 

Rakouska-Uherska.202 V rámci stejného, chorvatsko-německého projektu Aleksandra 

Ščukanec uplatnila jazykověbiografickou metodu ke zkoumání identity burgenlandských 

Chorvatů.203  

  

                                                                                                                                                                                              
Jezik i identiteti, ed. Jagoda Granić, Zagreb – Split, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007, s. 457-

467.; PIŠKOREC, Velimir – NOVAK, Kristian: Sprachbiographien Zagreber Germanistikstudenten, In: Deutsch 

in Südost- und Mitteleuropa : Kommunikationsparadigmen im Wandel, ed. Z. Glovacki-Bernardi, Zagreb, 

Odsjek za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011, s. 105-120. 
202 NOVAK, Kristian: Što jezičnobiografska istraživanja mogu otkriti o višejezičnosti u Habsburškoj 

Monarhiji? Studija slučaja o pripadnicima ilirskoga pokreta. Jezikoslovlje 13(2), 2012, s. 395-417. 
203 ŠČUKANEC, Aleksandra: Identity (trans)formation in Croatian community in Burgenland. Jezikoslovlje 

13 (2), 2012, s. 513-532.  
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4. JAZYKOVÉ BIOGRAFIE MENŠINOVÝCH RODIN NA ZÁKLADĚ 

AUTOBIOGRAFICKÝCH VYPRÁVĚNÍ 

 

Za účelem poznání života a fungování české menšiny v Chorvatsku a jazykových biografií 

a sociálních sítí jedinců z českých a smíšených, česko-chorvatských rodin, žijících v prostředí 

české menšiny v Chorvatsku, které by následně případně umožnily poznávat také další 

aspekty menšiny a jejího života, byl prováděn systematický výzkum metodou sběru 

jazykových biografií formou narativních interview.  

Výzkum probíhal v lokalitách města Daruvaru a vesnicí Daruvarský Brestov a Mezurač 

(chorvatsky Daruvarski Brestovac a Međurić), které se nacházejí v západní části Slavonie, 

tedy na severu Chorvatska. Část rozhovorů proběhla i mimo tyto lokality, z nichž respondenti 

pocházeli, např. v městě Garešnica. Většina rozhovorů proběhla u respondentů doma, 

případně v zaměstnání nebo v kavárně. 

Terénní výzkum ve zmiňované lokalitě byl prováděn opakovaně v průběhu několika let 

(2010-2016), kdy byly každoročně uskutečněny minimálně dvě cesty (obvykle v letních 

měsících a v období vánočních a novoročních svátků) dohromady ročně v rozsahu čtyř až 

šesti týdnů. Cesty byly financovány z vlastních zdrojů. 

Výzkum byl zaměřen na jazykové biografie členů tří krajanských rodin, jejichž volba byla 

stanovena klíčem: jedna rodina ze samotného střediska české menšiny, města Daruvaru 

v Bjelovarsko-bilogorském županství (dále označena jako rodina A), druhá z vesnice v okolí 

Daruvaru (rodina z Daruvarského Brestova – dále označena jako rodina B) a třetí z osady 

mimo Daruvarsko (osada Mezurač, odkud třetí rodina pochází a kde žije, se nachází cca 45 

km od Daruvaru, v sousedství města Kutina v Sisacko-moslavinském županství – rodina je 

dále označena jako rodina C). Zároveň šlo o rodiny, o nichž bylo z různých zdrojů známo, že 

jsou české, případně že se k češství aktivně hlásili alespoň příslušníci starších generací. 

Výzkum byl zaměřen vývojově, aby zachytil životní zkušenosti minimálně tří generací (tj. 

prarodičů, rodičů a jejich dětí), případná čtvrtá generace (vnuci) se vzhledem k věku 

respondentů většinou účastnila výzkumu jen prostřednictvím vyprávění dalších členů rodiny. 

Předpokladem výzkumu bylo, že zachycení biografií členů rodiny v průběhu tří-čtyř generací 

by mělo umožnit vysledovat jazykové procesy jako je asimilace nebo separace rodiny od 

jejího okolí, retence nebo naopak výměna jazyka, a hlavně faktory, které na tyto procesy 

působí. Dále předpokládám, že zachycení situace v několika rodinách by mělo umožnit 

srovnání této situace v různém prostředí, srovnání míry působení jednotlivých vlivů a tím i 
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vysledování nejdůležitějších faktorů, působících na zachování jazyka a tím i setrvání 

existence celé národnostní menšiny.  

Rodina A čítá 10 členů, rodina B také 10 a rodina C 12 členů – celkově tak byly sledovány 

jazykové biografie 32 lidí. S každým členem rodiny byla nahrána minimálně 2 interview (s 

některými respondenty proběhly rozhovory tři204), vždy v rozmezí dvou let. Nahrávání 

vyprávění trvalo několik hodin, s každou osobou jednotlivě i s členy jednotlivých rodin 

společně – což tazatelce umožnilo ověřit si v praxi některá z tvrzení respondentů, třeba o tom, 

v jakém jazyce s kterou osobou, ze svého okolí (především s členy rodiny) komunikují. 

Zaznamenána byla tudíž nejen vyprávění respondentů, ale i některé situační a spontánní 

rozhovory, které dokreslují celkový obraz jazykového jednání respondentů. V těchto situacích 

do rozhovorů vstupují také další osoby z okolí respondentů, s nimiž nebylo ve výzkumu 

původně počítáno – vzhledem k tomu, že ale jde o osoby, které patří do sociálních sítí 

respondentů, lze jejich vstupy vnímat jako doplnění obrazu jazykové biografie respondentů o 

další zdroj informací, a tím jako obohacení výzkumu. 

Během výzkumu bylo použito několik různých výzkumných metod: zúčastněné 

pozorování, vedení řízených i neřízených rozhovorů (nestrukturovaných a 

polostrukturovaných) a studium materiálů (primární, sekundární, audio, video a textové 

prameny). Základní metodou získávání informací byla ale právě (v předchozí kapitole 

popsaná) nestrukturovaná a polostrukturovaná narativní interview s jednou otevírací otázkou: 

mohli byste mi vyprávět o svém životě, jakými jazyky jste mluvil/a a v jakém prostředí jste 

dané jazyky používal/a? Respondentům byl dopřán velký prostor pro souvislá vyprávění – 

v ideálním případě šlo o tzv. narativní interview (Schütze 1999). Mohli se tedy sami 

rozpovídat na téma dle vlastního výběru, takže jsou životopisy proloženy vyprávěními 

příběhů ze života, které se ne vždy týkají role jazyka v životě respondentů, ale i příběhy 

dalších lidí z jejich okolí, kterými dokreslovali své zážitky a své jednání (zároveň se tím ale 

projevila možnost zkoumat také další aspekty vyprávění, nejen otázky týkající se jazyka, čili 

zjistit, které aspekty svého života vnímají respondenti jako relevantní). Další otázky, pokud je 

bylo v průběhu interview nutné klást, sloužily pouze k rozpovídání respondentů a případnému 

doplnění biografických informací z jejich strany – převážně byly kladeny až při opakovaném 

                                                             
204 Původní představu, že budou se všemi respondenty nahrána tři vyprávění v pravidelném časovém 

rozestupu, neumožnily vnější skutečnosti, především zdravotní stav některých respondentů nebo jejich pracovní 

vytížení, úmrtí některých respondentů, případně úmrtí dalších blízkých členů rodiny, kteří nebyli do výzkumu 

zahrnuti, atd. Z těchto důvodů se, i přes poměrně značný čas strávený v terénu, nepodařilo vždy dohodnout s 

respondenty plánovaná interview. 
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interview. Zatímco osoby z první a druhé generace respondentů většinou reagovaly ochotně a 

v průběhu rozhovoru nebylo potřeba jakýmkoli způsobem vstupovat do vyprávění, 

povzbuzovat je nebo je usměrňovat, neboť jejich vyprávění bylo souvislé a konzistentní, 

především u příslušníků mladších generací se projevil nezvyk vyprávět příběh svého života 

nebo dokonce potíže s tím vůbec formulovat souvislý příběh. Je možné, že tyto potíže 

pramení i ze skutečnosti, že se dosud neměly potřebu nad svým životem, způsobem, jakým 

nakládají se svými jazykovými znalostmi a kompetencemi, ani tím, co je v životě ovlivňovalo 

a usměrňovalo, zamýšlet. Určitou roli zde ale mohla hrát také osoba tazatelky, s níž se někteří 

znali od dětství, případně nepochopení smyslu celého rozhovoru. 

Při opakování interview, čili druhém a (případném) třetím rozhovoru, se u některých 

respondentů projevil efekt opakovaného vyprávění, čili postoj, který formulovali jako „to 

jsme ti už přeci říkali“. Další rozhovory se tak spíše omezily na doplnění aktuálních informací 

o skutečnostech, které se udály od posledního rozhovoru, případně na doplnění informací, 

které dříve nebyly sděleny, čili jejich prohloubení. U žádného z respondentů se v 

opakovaných rozhovorech neprojevily prvky, které by narušovaly stabilitu a věrohodnost 

vyprávění – jedinou výjimkou, kdy byly zaznamenány rozdíly ve vyprávěních získaných 

s časovým odstupem, bylo vyprávění dcery z rodiny A při jejím líčení komunikace s vlastními 

dětmi: v prvním interview uvedla, že s dětmi komunikovala česky i chorvatsky, nikdy ale 

jazyky nemíchala – v druhém rozhovoru naopak uvedla, že na děti vždy mluvila oběma 

jazyky paralelně: „Třeba když DD byla úplně jako béba, tak sem jim to, možná je to směšný, 

sem jí ukazovala a mluvila jako paralelně. Nevím, co si z toho zapamatovala. (…) Takže když 

sem řekla cvjetić, tak sem řekla i kytička.“ „Tak spíš jako chorvatsky sem mluvila, ale aby ta 

čeština nezůstala stranou, tak sem často i paralelně. Ale víc chorvatsky bylo.“   

Respondentům byla nabídnuta možnost, aby sami volili jazyk, v kterém interview 

proběhne. Vzhledem k tomu, že ale většina z nich má tazatelku spojenou s českým prostředím 

a tazatelka všechny, o nichž věděla nebo předpokládala, že česky umí, v prvním okamžiku 

oslovila česky,205 většina volila jako jazyk rozhovoru češtinu. Jen někteří se z různých důvodů 

                                                             
205 Chorvatsky byli osloveni respondenti, o nichž měla tazatelka předchozí informaci od příslušníků jejich 

rodiny, případně z dalších zdrojů, že česky nemluví a případně ani nerozumí – z dvaatřiceti respondentů šlo o 11 

lidí, ve všech případech o příslušníky třetí a čtvrté generace, z nichž část patřila k rodině A a většina k rodině C. 

V rodině B proběhly všechny rozhovory česky, dokonce i s těmi členy rodiny, kteří jsou samotnou rodinou 

vnímání jako „nečeští“ (např. otcův otec, kterého celá rodina vnímá jako Srba a příslušníci mladších generací 

dokonce ani netušili, že česky mluví, neboť v posledních letech komunikuje pouze chorvatsky, případně 
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rozhodli jazyk rozhovoru změnit a vyprávět a odpovídat chorvatsky, buďto z důvodu 

přítomnosti další osoby, které se jazykově přizpůsobovali206, nebo z důvodu neschopnosti 

česky plně formulovat a vyjádřit myšlenky. Tento druhý uvedený důvod byl ale v některých 

případech dle mého názoru a možnosti posoudit i jazykové kompetence respondentů pouze 

domnělý. 

Informace získané od respondentů byly zaznamenány na diktafon a následně přepsány. Z 

dalších rozhovorů, situačních, v převážné většině nebyl pořízen zvukový záznam, zůstávají 

tak zachovány jen v poznámkách tazatelky. Veškeré informace byly následně podrobeny 

srovnání s informacemi získanými z dalších zdrojů – především ze studia pramenů a 

z pozorování tazatelky. Během výzkumu samotného i během následného vyhodnocování 

získaných informací bylo prostudováno značné množství audio, video i písemných materiálů 

o české menšině v Chorvatsku – primární i sekundární literatura. Mezi primární prameny se 

řadí knihy z krajanského prostředí, vydané Novinově-vydavatelskou institucí Jednota 

v Daruvaru, a dále týdeník Jednota, ročenka Český lidový kalendář, různé pracovní materiály 

Svazu Čechů v RCh, NVI Jednota a Českých besed, krajanské vysílání Radia Daruvar atd. 

Mezi sekundární materiály můžeme zařadit odborné práce autorů z řad krajanů i z řad českých 

odborníků, které se věnují tématu české menšiny v Chorvatsku, případně studentské 

závěrečné práce, které vznikly na základě výzkumů prováděných v české menšině 

v posledních 10 letech (Tůma, Turk, Hodačová aj.).207 K interpretaci získaných dat přispěla 

také vlastní znalost menšinového prostředí, jehož byla tazatelka dlouhou dobu součástí. 

Dosud se do tohoto prostředí pravidelně vrací, je součástí komunity a takto ji také většina 

                                                                                                                                                                                              
dvojjazykově – v případě tazatelky se jen na začátku rozhovoru ujistil, kdo je, odkud přichází a jestli ovládá taky 

chorvatštinu, neinicioval ale změnu jazyka rozhovoru). 
206 Tato skutečnost se projevila např. u dcery a syna rodiny A: První rozhovor s dcerou se konal v přítomnosti 

jejího bratra a jeho manželky – přestože šlo o vyprávění, a ne o rozhovor, dcera se jazykově přizpůsobila 

přítomnosti synovy manželky, která česky nemluví, a celé vyprávění proběhlo v chorvatštině. Druhé a třetí 

interview, při němž byla dcera s tazatelkou jen v přítomnosti svých dětí, proběhla v plynulé češtině, byť 

v některých okamžicích bylo znát, že dcera hledá správné výrazy. 

Rozhovory se synem probíhaly chorvatsky, vždy v přítomnosti také dalších členů rodiny nebo alespoň 

synovy manželky – syn uváděl, že je mu jedno, v kterém jazyce bude rozhovor probíhat, ale dával přednost 

chorvatštině s odůvodněním, aby rozuměla jeho manželka. V průběhu vyprávění pak opakovaně přepínal do 

češtiny (pravděpodobně z důvodu, že má tazatelku spojenou s českým prostředím), vždy se ale okamžitě vracel 

do chorvatštiny, jakmile byla přítomná jeho manželka, která v průběhu vyprávění několikrát na chvilku opustila 

místnost. Sám syn toto přepínání mezi jazyky komentoval slovy: „To je automatika. I dosta je to izmješano.“ 
207 Viz kapitola 2.4 – Reflexe menšiny v odborné literatuře. 



110 
 

krajanů vnímá,208 přestože už řadu let větší část roku pobývá mimo komunitu. Během 

výzkumných pobytů mezi krajany měla možnost zúčastnit se také řady krajanských akcí, na 

nichž měla možnost pozorovat respondenty a jejich jednání s okolím, i vést s nimi neřízené 

rozhovory – např. Dožínkové slavnosti v Mezurači a Kutině v roce 2016, oslava výročí České 

besedy v Daruvarském Brestově v roce 2016 atd. 

Nahraná interview byla transkribována podle konvencí vypracovaných v konverzační 

analýze (viz např. Psathas 1995:70; Nekvapil, 2001:68; Nekvapil, 2004:30; Sloboda, 2004:34; 

Hášová, 1999:198; Hášová, 2001:127; atd.). Pravopis transkriptu se shoduje s českým nebo 

chorvatským pravopisem (podle jazyka vyprávění), s některými výjimkami, např. protetické 

v a j se uvádějí, jen pokud byly vysloveny. Vzhledem k tomu, že pro potřeby této práce 

nebylo nutné uvádět přepsaný text se všemi transkripčními zvyklostmi, transkripční konvence 

byly v některých bodech zjednodušeny (není zaznamenáváno např. zdůraznění slova nebo 

slabiky, prodloužení hlásky aj.). Ukázky jsou v textu vždy uvedeny v uvozovkách a odlišeny 

od ostatního textu kurzívou.209 Jazykově ukázky nejsou upravovány, jsou tedy uváděny 

v jazyce/jazykovém útvaru, který respondent sám volil k vyprávění, neboť i volba jazykového 

kódu spolu s důvodypodmiňujicími tuto volbu může být konstitutivním prvkem ajyzkové 

biografie. Lze v nich tudíž sledovat nejen jazykový projev respondentů, ale i přepínání kódů, 

výpůjčky atd. 

Použité transkripční znaky: 

A-M: označení repliky respondenta – první písmeno zkratky označuje rodinu, ke které 

respondent patří, za spojovníkem je uvedeno označení konkrétního respondenta (viz tabulka 

níže) 

T: označení repliky tazatelky 

(text v závorce) ne zcela srozumitelné, pravděpodobně řečené 

(text v závorce italikem) vysvětlení/komentář autorky 

. klesavá intonace (melodém ukončující klesavý) 

                                                             
208 Skutečnost, že tazatelka je identifikována respondenty jako člen menšiny, ovlivnilo v některých ohledech 

také průběh interview – většinou především v tom ohledu, že respondenti spoléhali na sdílené zkušenosti a 

znalosti a neměli tudíž potřebu veškeré skutečnosti sdělovat a vysvětlovat. V některých případech osoba 

tazatelky ovlivnila také volbu jazyka, v němž proběhlo interview. Ne se všemi respondenty se ale znala předem – 

cca polovinu respondentů poznala až v průběhu výzkumu a s většinou dalších se před zahájením výzkumu znala 

jen zběžně, její přijetí respondenty této situaci také odpovídalo. 
209 V jazykových biografiích jednotlivých členů rodin, uváděných v přílohách práce, jsou citace vyprávění 

respondentů uváděny pouze v uvozovkách, bez kurzívy. 
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? otázka (melodém ukončující stoupavý) 

, pokračovací intonace (melodém neukončující) 

… neukončená výpověď, pauza k řeči 

(…) vynechaná část transkriptu 

[smích] komentáře přepisovatele 

hra- přerušení či neukončení konstrukce 

ee hezitační zvuky 

 

Z důvodu zachování osobních údajů respondentů jsou jejich vlastní jména v citacích v 

biografiích nahrazena označením zkratkou člena rodiny (viz následující tabulka). Jména 

dalších zmiňovaných osob jsou v citacích označena iniciály. Konkrétně tedy výzkum zahrnul 

tyto osoby:  

 

Rodina Člen rodiny Rok narození Zkratka 
A matka 1951 M 
A otec 1949 O 
A matka matky 1925 MM 
A dcera 1977 D 
A syn 1974 S 
A dceřin manžel 1973 DM 
A dceřina dcera 2005 DD 
A dceřin syn 2008 DS 
A synova manželka 1978 SM 
A synova dcera 2008 SD 
B matka 1960 M 
B otec 1958 O 
B matka matky  MM 
B otcův otec 1937 OO 
B starší syn 1982 SS 
B mladší syn 1986 MS 
B manželka staršího syna 1988 MSS 
B první dcera staršího syna 2011 DSS1 
B druhá dcera staršího syna 2014 DSS2 
B přítelkyně/manželka 

mladšího syna 
1988 MMS 

C matka 1954 M 
C otec 1953 O 
C dcera 1975 D 
C syn 1976 S 
C dceřin manžel 1969 DM 
C dceřin syn 1998 DS 
C dceřina první dcera 1999 DD1 
C dceřina druhá dcera 2003 DD2 
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C dceřina třetí dcera 2008 DD3 
C synova manželka 1983 SM 
C starší synův syn 2006 SS1 
C mladší synův syn 2011 SS2 

 

Z přepsaných rozhovorů byly následně utříděním, výraznou selekcí informací a jejich 

částečnou parafrází vytvořeny jazykové biografie respondentů, z nichž jsou zřetelně čitelné 

také jejich sociální sítě. K vyprávěním respondentů byl zvolen realistický postoj – s částečnou 

kontrolou srovnáním získaných informací a jejich případným doplněním210 daty získanými 

z jiných zdrojů (v první řadě opět s vyprávěními dalších respondentů), tak byla získaná data 

akceptována jako fakta. Zároveň se ale nebudeme vyhýbat ani poznatkům z oblasti reality 

subjektu, které nám mohou pomoci odhalit i některé osobnější relevance respondentů – např. 

jejich vnímání mateřského jazyka, vlastní identity atd. 

Jazykové biografie jsou ve vyprávěních respondentů neustále zpřítomňovány, a to 

minimálně ve dvou rovinách: respondenti jednak mluví o jazycích a jazykových útvarech, s 

nimiž přišli do kontaktu, jednak všechny tyto jazyky a jazykové útvary různou měrou 

pronikají do jejich promluv, což se projevuje častým míšením jazykových kódů, přepínáním 

kódů a zapojováním výpůjček z jiných kódů. (srov. Hášová 2001) Při sestavování jazykových 

biografií jsme se soustředili na jazyk především jako na téma vyprávění – stranou tak zůstává 

to, jestli respondenti mluvili česky, chorvatsky nebo některým dalším jazykem, nebo některou 

varietou těchto jazyků, a jak dobře tento jazyk ovládají, přestože v některých místech je tato 

skutečnost zmiňována, neboť i volba jazykového kódu může být konstitutivním prvkem 

jazykové biografie. Popisu jazyka je navíc v této práci věnována samostatná kapitola.211 

Respondenti většinou prezentují téma jazyka v úzké souvislosti se svou obecnou biografií 

(přestože se v jejich vyprávěních objevují také prvky, které nejsou z hlediska tématu jazyka 

vůbec relevantní, a často tak nejsou respondenty ani prezentovány).  

 

 

 

                                                             
210 Doplňování informacemi z jiných zdrojů (v první řadě z vyprávění dalších členů rodiny) muselo být 

voleno především v případech, kdy byli respondenti komunikačně méně kooperativní, což již bylo zmíněno ve 

spojení s některými respondenty třetí a čtvrté generace. Naopak se mezi respondenty objevili i tací, kteří 

disponovali mimořádnou narativní kompetencí, neměli téměř žádné formulační problémy a od tazatelky 

vyžadovali jen minimální reakce. 
211 Viz kapitolu této práce 2.3 Jazyk. 
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4.1 Rodina A 

 

V době zahájení výzkumu byla rodina A složená z příslušníků čtyř generací, v průběhu 

výzkumu ale zemřel jediný příslušník nejstarší generace (matka matky). Rodinu tvoří matka 

s otcem, matka matky, dcera, syn, dceřin manžel, dceřina dcera a dceřin syn, synova 

manželka a synova dcera. Dohromady deset členů. 

Rodina A žije v městě Daruvaru a nežije pospolu, všichni ale žijí nedaleko od sebe, v jedné 

části města, jsou v pravidelném, každodenním kontaktu, denně se vzájemně navštěvují a navíc 

se každý víkend scházejí u matky matky. Tato setkání pokračují i po úmrtí matky matky 

v jejím domě, kde především přes léto tráví hodně času matka s otcem a vnoučaty, téměř celá 

rodina se také každou neděli schází na rodinných obědech. 

Základ rodiny tvoří matka s otcem – matka z uvědomělé menšinové rodiny a otec ze 

smíšené rodiny, v níž se už česky nemluvilo. Česky se tak učil po seznámení s matkou 

(otcovo zvládnutí českého jazyka bylo dle vyprávění matky stanoveno jako podmínka, aby 

mohl požádat o její ruku) a proto, aby mohl nastoupit jako učitel v české škole v Daruvaru, 

kde následně většinu života pracoval. I přesto, že se česky naučil poměrně slušně, češtinu celý 

život využíval pracovně a jako česky mluvící je vnímán i svým širším okolím, s matkou 

komunikuje chorvatsky a jako chorvatský prvek je vnímán i svými dětmi, které s ním odmítají 

česky mluvit (A-D: „Ja ne mogu s njim pričat češki i ne volim kad on meni priča češki. Ne 

mogu to opisat ni objasnit.“). 

Syn i dcera vychodili českou základní školu a následně chorvatskou střední 

školu/gymnázium, po které odjeli studovat do Záhřebu. Po studiích se vrátili do Daruvaru, 

kde se usadili, našli zaměstnání a založili rodinu. Oba si za partnery vybrali příslušníky 

většinové, chorvatské národnosti, kteří (přesto, že vyrůstali v jazykově smíšeném prostředí 

Daruvaru) česky nemluví a údajně ani nerozumí. Zapůsobili tudíž jako silný chorvatský prvek 

v životě syna i dcery, kteří ani dosud nejevili o češství a činnost v českých spolcích velký 

zájem. Syn i dcera uvádějí, že převážně komunikují v chorvatštině, lépe a jednodušeji se 

v chorvatštině vyjadřují a chorvatsky taky uvažují. Dcera dokonce nepřímo formuluje 

rozpolcenost mezi jazykem a národnostní identitou, které jsou jí odmala vštěpovány okolím, a 

svými skutečnými pocity: „To mně je těžký, tak sem ňák na půl půl. Protože vodmalička se mi 

to dává do hlavy, že sem Češka, že se to má... mám ty i český kořeny, že se to musí jako na tom 

jazyku dělat, a přeci žiju tady, v Chorvatsku, takže...“ Tato rozpolcenost se do určité míry 

odráží i v jejich výchově dětí, s nimiž nyní komunikují převážně chorvatsky, zároveň je ale 

dali do české mateřské a základní školy, neboť (i přes nevoli svých partnerů) chtějí, aby se 
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děti naučily česky (A-D: „Stalo mi je da nauče češki. Smatram da prvi jezik njima treba biti 

hrvatski. Ali češki moraju naučit pošto poto. Tog sam stajališta.“), sami už ale do této 

skutečnosti neinvestují mnoho energie.   

Většina členů rodiny je tedy aktivně bilingvní, tj. ve své každodenní komunikaci používají 

češtinu a chorvatštinu, případně i další jazyky: matka a otec využívají češtinu i chorvatštinu 

pravidelně nejen v neformální komunikaci, ale i k vykonávání svého zaměstnání. Jejich děti 

k vykonávání zaměstnání češtinu nepotřebují, vedle chorvatštiny ale využívají znalosti 

angličtiny a případně i dalších jazyků. Češtinu tak využívají jen v soukromé komunikaci 

s matkou, s některými známými a občas s dětmi. Všechna vnoučata chodí do české základní 

školy, kde se učí oba jazyky – společně se ale většinou baví chorvatsky. 

Aktivní česko-chorvatský bilingvismus se však netýká partnerů dcery a syna, kteří nejen že 

češtinu neovládají aktivně, ale navíc k ní mají poměrně vyhraněné postoje: odmítají se tento 

jazyk učit a přestože jim je jedno, jak jejich partneři v jejich nepřítomnosti komunikují 

s různými lidmi i s vlastními dětmi, často jim vadí, když se česky mluví v jejich přítomnosti. 

Jejich postoje se v průběhu výzkumu postupně mírní, což je patrné například ze skutečnosti, 

že souhlasí s tím, aby jejich děti byly zapsány do české školy – o čemž zpočátku nechtěla 

především synova manželka ani uvažovat. Jejich zájem o češtinu, ani postoj ke komunikaci 

jiných lidí v češtině v jejich přítomnosti, se ale nemění. 

Většina členů navíc aktivně nebo pasivně ovládá také další jazyky (především angličtinu a 

němčinu), nepoužívají je ale ve své každodenní komunikaci.  

V rodině lze sledovat poměrně přesně stanovený jazykový management s ohledem na 

jazyk komunikace mezi jednotlivými členy rodiny (např. dcera a syn komunikují česky 

s matkou a chorvatsky s otcem) a s ohledem na přítomnost/nepřítomnost dalších lidí, neboť 

všichni členové rodiny vyjadřují nutnost jazykově se přizpůsobovat lidem, kteří komunikaci 

v některém z jazyků nerozumí. Bavit se v cizím jazyce před lidmi, kteří daným jazykem 

nemluví, vnímají jako neslušné. Mezi členy rodiny taky běžně probíhá dvojjazyková 

komunikace, tedy taková, v níž každý z účastníků komunikace používá svůj vlastní jazyk.212  

                                                             
212 Dvojjazyková komunikace je takový komunikační proces, v kterém účastníci komunikace používají dva 

jazyky, tj. každý mluví svým jazykem, ale vzájemně si rozumí. Většinou jde o dva blízce příbuzné (více nebo 

méně) vzájemně srozumitelné jazyky, např. dva jazyky slovanské, jejichž podobnost umožňuje mluvčím 

domluvit se, i když každý mluví jiným z jazyků (k česko-slovenské dvojjazykové komunikaci viz 

např. Budovičová, 1974, 1984; Nábělková, 2008; Večerka, 2016). S termínem dvojjazyková komunikace 

korespondují pojmy receptivní bilingvismus/multilingvismus, semikomunikace, polyglotní model komunikace 

dialog aj. (viz Sloboda, 2004c, 2016; Nekvapil, 2007:31; Golubović – Gooskens, 2015:352; Nekvapil - 
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Přestože rodina žije v Daruvaru jako středisku české menšiny a matka je dokonce 

zaměstnancem menšinové ústřední organizace, při odhlédnutí od některých skutečností je u 

celé rodiny poměrně patrný posun od češství a českého jazyka k chorvatštině (výsledkem 

tohoto posunu je právě rozpor, který je nejvýraznější ve třetí generaci, u dcery a syna). 

Paralelně můžeme sledovat také zapojení členů rodiny v menšinových spolcích a 

organizacích: velice aktivní v menšině byl otec matky – matka následně byla v činnosti 

menšiny zapojena svým zaměstnáním a v menší míře se zapojovala i přímo do spolku – dcera 

a syn o aktivní zapojení do činnosti spolků v podstatě nejeví zájem, občas jen tyto akce 

navštěvují jako diváci – jedna z vnuček je zapojena do dětského folklorního souboru, který 

působí při základní škole. 

V rodině se projevily faktory výběru životního partnera, který u různých generací působí 

zcela protikladně: zatímco otec se naučil česky, aby si mohl vzít matku (počešťuje se), dcera a 

syn se jazykově přizpůsobují svým partnerům a česky přestávají mluvit. Dále můžeme 

pozorovat vlivy znalosti učitele na volbu školy pro děti a další faktory, k nimž se vrátíme 

později. 

Jazykové biografie jednotlivých členů rodiny A, podle toho, jak vyplynuly z jejich 

vyprávění anebo z vyprávění dalších členů rodiny, jsou uvedeny v příloze č. 2. Biografie jsou 

doplněny citáty z vyprávění jednotlivých členů rodiny a rozhovorů s nimi – jména 

jednotlivých členů rodiny jsou (ve shodě s výše uvedenou tabulkou) v citacích nahrazena 

zkratkami M (matka), O (otec), MM (matka matky), D (dcera), S (syn), DM (dceřin manžel), 

DD (dceřina dcera), DS (dceřin syn), SM (synova manželka) a SD (synova dcera). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Sloboda, 2016). Dvojjazyková komunikace však může fungovat i šíře, u bilingvních mluvčích se může jednat 

také o typologicky odlišné jazyky (např. o maďarštinu a slovenštinu, Lanstyák, 2004:429).  

Pro vzájemné porozumění a možnost uskutečnění dvojjazykové komunikace v slovanských jazycích není 

podstatná jen blízkost jazyků, ale i vůle mluvčích vzájemně si porozumět a často taky širší kulturní kompetence, 

tedy znalost reálií společenství, které užívá druhý jazyk. Česko-chorvatská rodinná dvojjazyková 

komunikace, které se účastní příslušníci české menšiny v Chorvatsku, představuje specifickou část širší 

problematiky dvojjazykové komunikace v česko-chorvatském kontextu (k otázce vzájemné srozumitelnosti 

češtiny a chorvatštiny srov. Golubovic, 2016:133-152).  
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4.2 Rodina B 

 

Rodina B byla v době zahájení výzkumu složena z příslušníků tří generací, brzy po 

zahájení výzkumu se rozšířila o generaci nejmladší, čtvrtou, naopak zemřel jeden z 

příslušníků nejstarší generace. Tvoří ji matka s otcem, matka matky (která se už výzkumu 

účastnila pouze prostřednictvím vyprávění dalších respondentů, neboť z důvodu náhlého 

onemocnění a velice rychlého postupu nemoci už neproběhlo dohodnuté interview), otcův 

otec, starší a mladší syn, manželka staršího syna a dvě vnučky (dcery staršího syna, které se 

narodily v průběhu výzkumu – první hned po zahájení výzkumu, druhá o tři roky později). 

Velice blízká rodině je taky přítelkyně mladšího syna, která s rodinou v době zahájení 

výzkumu nežije, je s ní ale v pravidelném kontaktu a poměrně výrazně ovlivňuje jazykové 

chování jejich členů – proto byla také už od počátku výzkumu zahrnuta mezi její členy. Dva 

roky po zahájení výzkumu se mladší syn odstěhoval k přítelkyni do Daruvaru a před koncem 

výzkumu si ji vzal za manželku, nyní očekávají prvního potomka. 

Rodina žije v rodinném domě s hospodářstvím v Daruvarském Brestově, vesnici s 

národnostně smíšeným obyvatelstvem, vzdálené asi 15 kilometrů od městečka Daruvaru. 

Rodina žije pohromadě, s výjimkou obou prarodičů, tedy otce otce a matky matky, a synovy 

přítelkyně. Otec otce žije v sousedství, o dva domy dále, matka matky žije v sousední 

většinově české vesnici Končenice, a synova přítelkyně žije v Daruvaru, původem je ale z 

Brestova. Všichni členové rodiny se ale pravidelně navštěvují a při návštěvách v domě rodiny 

se také dostávají do interakce oba prarodiče. Po odstěhování mladšího syna k přítelkyni do 

Daruvaru, nejsou s přítelkyní se zbytkem rodiny v každodenním kontaktu, i když se 

pravidelně navštěvují. 

Na nahrávkách se objevují také další osoby, které neplánovaně vstoupily do rozhovorů – 

nejsou ale zapojeny do tématu, většinou jen oslovují členy rodiny, kteří s nimi odcházejí řešit 

dané záležitosti a vzdalují se od probíhajícího rozhovoru. Proto taky tyto osoby zůstávají 

stranou zkoumání, i když jejich vstup do rozhovoru odráží a dokresluje, tzn. potvrzuje nebo 

vyvrací sebereflexi vlastní komunikace s okolím jednotlivých členů zkoumané rodiny. 

Základ rodiny tvoří matka s otcem – matka z české rodiny a otec z rodiny smíšené, v níž se 

komunikovalo chorvatsky, češtinu ale ovládal díky jazykově smíšenému obyvatelstvu rodné 

vesnice. Oba odjeli na studia do chorvatského prostředí hlavního města, následně se ale vrátili 

do Daruvarského Brestova, kde se usadili a založili rodinu. Zpočátku žili u otcových rodičů, 

kde se mluvilo chorvatsky, což do značné míry určilo jazykové zvyklosti komunikace 

v rodině, které se přenesly i do nového domu, kde už rodina žila sama: členové rodiny 



117 
 

komunikovali mezi sebou převážně chorvatsky, občas česky komunikovala s ostatními členy 

matka. Zároveň ale všichni komunikovali česky v přítomnosti dalších lidí, matčiny rodiny 

nebo známých. Oba synové vychodili chorvatské školy a i přes zapojení v činnosti místního 

českého spolku, jejich prvním jazykem byla chorvatština. Jazyková situace v rodině se časem 

postupně mění působením několika vlivů: prvním z nich byla změna zaměstnání matky – 

přechod z chorvatského kolektivu do českého a potřeba používat češtinu při výkonu práce se 

stala výrazným impulsem, který ji vedl k celkové změně jazyka každodenní komunikace. 

Začala více komunikovat česky také doma a změna zaměstnání matky tak měla výrazný vliv 

na jazyk komunikace celé rodiny, v níž se začalo komunikovat česky nebo dvojjazykově. 

Druhým silným impulsem změny jazykového managementu členů rodiny byly české 

partnerky obou synů. Starší syn začal vedle české partnerky sám mnohem více komunikovat 

česky, nejen s partnerkou, ale s celým okolím – na konci výzkumu češtinu užívá více než 

chorvatštinu, říká, že je mu bližší a dokonce ji označuje za svůj mateřský jazyk. Podobný vliv 

české partnerky můžeme pozorovat taky u mladšího syna, který si ale tuto skutečnost příliš 

nepřipouští. Z jeho výpovědí i výpovědí dalších členů rodiny však vyplývá, že i přestože 

s partnerkou komunikuje mladší syn více chorvatsky, jejím prostřednictvím se dostává často 

do české společnosti, kde sám užívá češtinu. České partnerky obou synů výrazně ovlivnily 

jazyk celkové komunikace v rodině. Vedle faktoru soužití v jedné domácnosti, zaměstnání a 

volby životního partnera můžeme v rodině pozorovat faktory zapojení se v českých spolcích, 

vliv učitele na volbu školy pro vzdělávání dítěte a další, k nimž se vrátíme později. 

V biografiích jednotlivých členů rodiny je tedy patrný vývoj v jejich nakládání s jazyky, 

které ovládají, i faktory, které je v jejich rozhodování ovlivňují. Rodina jako celek se 

v průběhu generací přesouvá od jednoho jazyka (češtiny) k druhému (chorvatštině) a zase 

zpět, působením mnoha vlivů, které působily na jednotlivce i na rodinu jako celek. Všichni 

členové rodiny jsou aktivně bilingvní, tj. aktivně ve své každodenní komunikaci používají 

češtinu a chorvatštinu, i když většinou s různými lidmi a v různém prostředí. Aktivní 

bilingvismus nejen vyplývá z jejich výpovědí, ale projevovalo se to i v jejich projevech, 

v nichž se v různé míře objevovaly interference z druhého jazyka. Střídání jazykových kódů 

považují za naprosto obvyklou a automatizovanou záležitost, kterou si většinou ani 

neuvědomují. Ve výpovědích ji opakovaně komentovali slovy jako: „Ani to neregistruješ, to ti 

je prostě normální.“ „Nemůžeš to přecházení mezi jazyky vysvětlit proč, to ti jednostavně 

příde samo vod sebe.“ „To je ňákej zvyk.“ Mezi členy rodiny taky běžně probíhá dvojjazyková 

komunikace, zvláště v komunikaci otcova otce s dalšími členy rodiny, nebo případně otce 

např. s matkou. Z výpovědí všech členů rodiny vyplývá, že by si znalost obou jazyků nejen 
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rádi udrželi, ale taky ji rádi postoupili do další generace. Zvláštním případem je otcův otec, 

Srb, který se česky naučil od svého českého prostředí, s rodiči nikdy česky nemluvil, a záleží 

mu na udržení češtiny v daném prostředí. Projevuje se zde výrazně sociálněpsychologický 

faktor, tedy rozhodování každého jedince o jeho jazykovém managementu a etnicitě. 

Aktivně nebo pasivně ovládají členové rodiny B také další jazyky. Míra jejich ovládání 

každého z jazyků se ale dost různí, což si více nebo méně uvědomují.  

Jazykové biografie jednotlivých členů rodiny B, sestavené dle jejich vyprávění, jsou 

uvedeny v příloze č. 3. Biografie jsou doplněny citáty z vyprávění jednotlivých členů rodiny a 

rozhovorů s nimi – jména jednotlivých členů rodiny jsou (ve shodě s výše uvedenou tabulkou) 

v citacích nahrazena zkratkami M (matka), O (otec), MM (matka matky), OO (otcův otec), SS 

(starší syn), MSS (manželka staršího syna), DSS1 (první dcera staršího syna), DSS2 (druhá 

dcera staršího syna), MS (mladší syn) a MMS (přítelkyně/manželka mladšího syna). 

 

 

4.3 Rodina C 

 

Rodina C žije v Mezurači (chorvatsky Međurić) – vesnici vzdálené asi 45 kilometrů od 

Daruvaru, střediska české menšiny v Chorvatsku. V osadě vedle většinového chorvatského 

obyvatelstva žijí také Češi a Slováci a obě menšiny jsou zde organizované ve spolcích. Češi 

se na toto území přistěhovali především z území Moravy a moravské rysy jsou dosud 

dochovány v jazyce i zvycích zdejších Čechů. 

Rodina se skládá z příslušníků čtyř generací – tvoří ji matka s otcem a jejich dvě děti, dcera 

a syn s vlastními rodinami: dceřin manžel, syn a tři dcery, synova manželka a dva synové, 

nejstarší generaci zastupuje otcova matka, která se ale výzkumu neúčastnila (z důvodu 

přetrvávajícího velice špatného zdravotního stavu se nepodařilo uskutečnit žádné 

z dohodnutých setkání). Přestože všichni členové rodiny žijí v jedné vesnici, nežijí v jedné 

domácnosti – syn s rodinou si zařídil patro domu u rodičů, dcera s manželem si postavili 

vlastní dům na konci vesnice. Všichni jsou ale v pravidelném kontaktu a vzájemně se 

navštěvují.  

Základ rodiny tvoří matka s otcem – matka z české zemědělské rodiny, otec z česko-

německé těžařské rodiny, v níž se sice mluvilo česky, školy ale vychodil chorvatské. Matka 

byla celý život v domácnosti a věnovala se dětem a zemědělství. Když to bylo možné, 

zapojovala se do činnosti mezuračské České besedy, kde hrála divadla a pomáhala, s čím bylo 

potřeba. Otec pracoval jako těžař a mnoho času trávil mimo domov, často i v zahraničí, kde se 
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setkával s cizinci a byl nucen osvojit si alespoň základy další jazyků (angličtiny, albánštiny, 

maďarštiny aj.). Ve volném čase se s matkou snažili cestovat, jezdili do České republiky 

k příbuzným nebo k moři. Nyní jsou oba v důchodu, starají se o vnoučata a volný čas 

využívají k cestování.  

Dcera vystudovala třídní výuku v Záhřebu. Po studiích se vrátila do Mezurače, kde získala 

zaměstnání a založila rodinu. Vzpomíná na různé zážitky ve spojení s jazykem, příjemné i 

nepříjemné, na to, jak se za svou jazykovou odlišnost styděla na druhém stupni základní 

školy, jak na ni byla naopak hrdá v době studií, atd. Naučit se správně česky se snažila určitou 

dobu, kdy češtinu využívala v zaměstnání, učila český jazyk podle modelu C – naopak 

v následujících letech přestala česky mluvit proto, aby čeština neovlivňovala její chorvatštinu, 

v níž učila (od češtiny k chorvatštině se tak odklonila vědomě z důvodů profesních). Dceřino 

zaměření v zaměstnání se vždy odrazilo také v komunikaci v rodině: jednu dobu na děti 

mluvila česky, mladší děti, narozené později, naopak češtinu doma téměř nezaslechly. Jazyk 

komunikace v rodině ovlivnilo také soužití s manželovými rodiči, kteří česky nemluvili, 

v prvních letech manželství. Dcera v rozhovorech opakovaně zdůrazňuje, jak je pro ni 

důležité, aby lidé kolem ní neměli pocit, že před nimi něco skrývá, když mluví jazykem, 

kterému nerozumí – takže se celý život jazykově přizpůsobuje lidem ve svém okolí. 

V posledních letech mluví česky velice málo, chorvatsky se často obrací i na své rodiče, a 

dokonce se stydí mluvit česky na veřejnosti, protože si uvědomuje, že jí chybí komunikační 

kompetence a má malou slovní zásobu. Z tohoto důvodu i jako jazyk vyprávění vždy volila 

chorvatštinu, přestože se mimo interview s tazatelkou bavila i česky. Kromě chorvatštiny a 

češtiny ovládá dcera také němčinu, kterou dokonce určitou dobu učila, a pasivně angličtinu a 

latinu. 

Dceřin manžel je z chorvatské rodiny, vyrůstal ale se slovenskou babičkou, která se svým 

okolím komunikovala převážně česky, takže ovládal oba jazyky. Po vojně a válce, kterou 

přežil v první bojové linii, začal dceřin manžel podnikat v zemědělství, což ho nutí cestovat a 

komunikovat s cizími lidmi. Přestože mu jazyky údajně nejdou, se spolupracovníky je nucen 

užívat různé jazyky. Opakovaně zdůrazňuje důležitost znalosti jazyků anebo alespoň 

obklopování se lidmi, kteří další jazyky ovládají. Sám ale aktivně komunikuje téměř výhradně 

chorvatsky, při volbě jazykového kódu volí cestu nejmenšího odporu. 

Dceřiny děti vyrůstaly v dvojjazykovém prostředí Mezurače a slýchaly češtinu i 

chorvatštinu také doma, dceřin syn a první dcera ale komunikovali česky také se svou 

matkou, zatímco mladší dvě dceřiny dcery už s rodiči komunikovaly pouze chorvatsky a 

připadá jim i neobvyklé, když slyší některého ze svých rodičů mluvit česky. S češtinou se ale 
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všechny děti setkávají mimo domov a u matky a otce, takže pasivně česky rozumí, odpovídají 

ale chorvatsky. Aktivní zájem o češtinu má především první dceřina dcera, která také jako 

jediná česky mluví a je zapojená v besední činnosti, ráda se chlubí svým českým původem a 

znalostí češtiny. Dceřin syn využívá vedle chorvatštiny spíše angličtinu, kterou používá 

v pracovní komunikaci rodinného podniku se zahraničím. 

Syn vyrůstal v české rodině, ale už v dětství se setkal s požadavkem, aby komunikoval 

chorvatsky, což mu činilo potíže, začal tak komunikovat více chorvatsky celkově. Změnu 

jazykového kódu dovršil odchod do chorvatského prostředí na studia. Po návratu domů už i 

s nejbližšími členy rodiny komunikoval téměř výhradně chorvatsky a chorvatštinu v jeho 

životě posilovala také chorvatská manželka. Vše se začalo měnit po znovuzapojení se do 

činnosti České besedy, kam se postupně zapojila celá synova rodina. Syn se nyní snaží vrátit 

se k češtině, více tímto jazykem komunikovat a lépe ho zvládnout. Česky se (byť jen pasivně) 

učí také jeho manželka, která se s češtinou poprvé setkala až v rodině svého manžela, ale 

český jazyk i kultura ji nadchly, a do Besedy a na hodiny češtiny ve škole chodí také synovy 

dvě děti. 

Většina členů rodiny C je ve větší nebo menší míře bilingvní, i když aktivně bilingvní jsou 

jen matka s otcem, syn a dceřina první dcera, kteří češtinu i chorvatštinu používají 

každodenně v běžné komunikaci. Kdysi byla aktivně bilingvní také dcera, která ale 

v posledních letech česky téměř nekomunikuje. Syn se naopak k aktivnímu bilingvismu vrací. 

Česky v rodině komunikuje především matka s otcem, většina ostatních členů rodiny užívá 

chorvatštinu a chorvatsky odpovídá také matce s otcem, v rodině tudíž běžně probíhá 

dvojjazyková komunikace.  

Syn a dcera si ale za partnery zvolili příslušníky většinové, chorvatské národnosti, kteří 

česky nemluví (byť dceřin manžel češtinu ovládá přinejmenším pasivně od dětství). Přestože 

postoj obou českých partnerů k češtině a češství je kladný, výrazně se liší jejich zájem o 

zapojení se do místního českého spolku i zájem vést děti k osvojení si češtiny. A stejně 

výrazně se liší i postoj syna a dcery: syn je sám zapojený do České besedy, vede k češství 

také své děti a do Besedy přivedl i svou manželku, zatímco dcera se spolkového života téměř 

neúčastní a i svým dětem předala další jazyk jen v omezené míře, dokonce i v rámci jedné 

rodiny/domácnosti některé její děti vyrůstají jako bilingvní (česky i chorvatsky komunikují 

s matkou, prarodiči i svým okolím, případně komunikují dvojjazykově) a některé převážně 

jako monolingvní (češtinu jako jazyk komunikace s matkou už nezažily a pouze ji občas 

slýchají od prarodičů, jejich znalosti češtiny se tak omezují jen na nejzákladnější slovní 
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zásobu). Hodnotu českého jazyka rodina vnímá jako hodnotu jakéhokoli dalšího jazyka, nejde 

(jen) o jazyk předků ani jazyk mateřský.  

Někteří členové rodiny vedle chorvatštiny a případně češtiny pravidelně komunikují také 

v dalších jazycích, např. dceřin syn, který ovládá angličtinu téměř na úrovni rodilého 

mluvčího, řeší za rodinný podnik komunikaci se zahraničím a anglicky komunikuje i 

s některými zaměstnanci. Další členové rodiny ovládají další jazyky aktivně nebo pasivně, 

nepoužívají je ale ve své každodenní komunikaci. 

Biografie jednotlivých členů rodiny rekonstruované podle jejich vyprávění a vyprávění 

dalších členů rodiny jsou uvedeny v příloze č. 3. Biografie jsou doplněny citáty z vyprávění, 

vlastní jména jednotlivých členů rodiny jsou v nich ale nahrazena zkratkami: M (matka), O 

(otec), D (dcera), S (syn), DM (dceřin manžel), DS (dceřin syn), DD1 (nejstarší dceřina 

dcera), DD2 (prostřední dceřina dcera), DD3 (nejmladší dceřina dcera), SM (synova 

manželka), SS1 (starší synův syn) a SS2 (mladší synův syn). 

 

 

Ve všech třech krajanských rodinách je patrný jazykový posun v průběhu generací i 

některé z vlivů, které na změnu jazykových zvyklostí jednotlivců i rodin působí. Výrazný 

jazykový posun je patrný především u rodiny A, která se v průběhu dvou-tří generací 

přesouvá od češtiny a češství k chorvatštině a chorvatské národnosti. Pozorovat ho můžeme 

také u rodiny C, zvláště v případě rodiny dcery. Naopak u rodiny B je zřejmé zvrácení 

asimilační tendence působením několika faktorů, z nichž nejspíš nejdůležitějším se jeví volba 

českých partnerek obou synů.  

V následujících kapitolách se pozastavíme u jednotlivých vybraných bodů z vyprávění 

respondentů a pokusíme se vysledovat obecnější faktory, které působí na jazykové a 

národnostní zvyklosti příslušníků české menšiny v Chorvatsku. 
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5. REFLEXE JAZYKA A KOMUNIKACE VE VYPRÁVĚNÍCH RESPONDENTŮ 

 

V předchozí kapitole jsme si uvedli, že jazykové biografie jsou ve vyprávěních 

respondentů neustále zpřítomňovány minimálně ve dvou rovinách: respondenti o jednotlivých 

jazycích a jazykových útvarech a jejich užívání mluví, a zároveň tyto jazyky/jazykové útvary 

užívají k vyjádření svých myšlenek a názorů. Druhé zmíněné rovině jsme se věnovali 

v kapitole 2.3, v níž jsou přímo uváděny příklady z vyprávění respondentů, nyní se 

pozastavíme u první zmíněné roviny a poukážeme na některá témata, která se ve vyprávěních 

jevila respondentům (napříč rodinami i generacemi) jako relevantní. 

 

 

5.1 Jazyk komunikace a přepínání kódů 

 

Většina respondentů reflektovala, že jsou pro ně dva jazyky (nebo více jich) běžnou 

součástí života a většinou vůbec neuvažují nad tím, který jazyk v které situaci užívají, čili co 

působí na jejich rozhodování se mezi jazyky. Při pokusu zamyslet se nad svým jazykovým 

chováním ale ve vyprávěních respondentů vyplynulo několik rozhodujících bodů.  

Kdo nebo co určuje jazyk, v němž proběhne daná komunikace? 

Jazyk komunikace určuje osoba, která zahájí komunikaci: 

„Já sem se kolikrát musel smát. Závisí vod situace. Jestli začneme já i J vypravovat, 

začneme česky, všichni se uključujou i mluvěj česky. Jestli začne M vypravovat, tak se 

vypravuje chorvacky. Všechny pak mluvíme chorvacky.“ (B-O) 

Jazyk komunikace je určen tématem, o němž se mluví: 

„Moji kluci, teďka sem si všimla, že uměj spolu i česky. Ale když sou sami dva a týká se to 

nogometu, nigdy v češtině. Nevím proč. A všimla sem si, že když sou holky s nima, mluvěj mezi 

sebou česky všechny. Teď když byly, ještě než MSS vodešla do nemocnice i MMS když se 

vrátili z Německa, tak sme povídali vo tom všim, voni vypravovali, jak to tam bylo, na 

Kanárech, jak to vypadalo i uplně normálně všechno mluvili v češtině. I kluci se jim připojili, 

zapojili. A jak se votočí na nogomet, hotovo. Nevim, nigdy sem vo tom ani nerozmýšlela, proč 

je to tak. Snad jim je to lehčí.“ (B-M) 

„Tak jsem si to uvědomila, Například, že nám je téma důležitá, můžeme i během 

konverzace změnit jazyk, například, jesi budeme vypravovat vo škole něco, nebo vo ňákém 

předmětu nebo vo úkole. (…) Pa řikám škola, škola česky.“ (A-D) 
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„Recimo kad govorim sa svojom sestričnom, kad govorimo privatno, govorimo češki. Jer 

sam učila njezino dijete. Ako govorim tu i želim reći nešto vezano uz školu, ja govorim 

hrvatski. Ali ja to ne razmišljam, ja ne znam. Ona mi se smije. Kaže, a zašto si sad prebacila 

jezik? Ja ću te razumjet i na češkom da mi kažeš. – T: Znači škola ti je vezana na hrvatski. – 

C-D: Da. Ne znam gdje je klik.“ (C-D) 

Téma může být určujícím pro jazyk komunikace i vzhledem k tomu, že účastníci 

komunikace neznají k tématu v jednom z jazyků slovní zásobu:  

„Někdy přecházíme na jiný jazyk, protože mluvíme o tématu, které v daném jazyce 

neumíme slova. To se taky stává. To se stává řekněme u počítače, moc věcí nevědí, jak by to 

řekli, tak prostě ta chorvatština je přitáhne, protože nevědí, že třeba stik je fleška a já nevím 

co. To tady 90 % lidí, jistě.“ (B-M) 

„Možná sou některý témy jednodušší v chorvatštině. Jestli je ta chorvatština bliší.“ (A-D) 

Mnozí respondenti uvedli, že mají jazyk spojený s určitými lidmi a většinou si ani 

nedokážou představit, že by s danou osobou komunikovali v jiném jazyce, než jsou zvyklí: 

„První záleží, kdo kde je, třeba přes cestu máme taky míchané manželství, R je Srbka a 

manžel je Čech, s ním mluvíme česky, obrátíme se na ní, automaticky přecházíme na 

chorvatštinu – to je zajímavý – bez ohledu, o čem se povídá, jestli se otočím a řeknu s K-em 

něco, co si už povídáme, otočím se na R-u a já jí to řeknu chorvatsky. A to samý dělá řekněme 

manžel O, to samý dělá řekněme, když jsme tady doma jako rodina a třeba má tady OO a 

prostě sou tu H-ovi (pozn. autorky: rodina matky) jako rodinný posezení, tak povídá s mojí 

maminkou (MM) česky, otočí se k tatínkovi (OO) a dořekne mu to v chorvatštině. Je to 

zajímavý, ale to je vlastně takový automatizam, protože von s ním mluvil jenom chorvatsky, 

třebaže pantáta (OO) mluví česky taky, umí.“ (B-M) 

„To je nejvíc zvyk k nákej osobě. S někým je navyklej vypravovat chorvatsky. S tátou sem 

nikdy nevypravoval česky, málokdy, to je takovej zvyk, a s mámou mluvíme česky. Takže to je 

zvyk vod jednej osoby k druhej.“ (B-MS) 

„Protože když se vidím s někym, kdo umí česky, já – automaticky se mluví česky.“ (A-D) 

„Ali to je to, nešto vezano uz djetinjstvo, obitelji koje znaš, jednostavno s nekim ljudima 

nikad ne bih govorila hrvatski. Znam da ne bih. Evo jučer na tim dožinkama. Recimo gospođa 

VČ – ne znam u životu da sam njoj nešto rekla na hrvatski. Ona je osoba kojoj se obraćam na 

češkom jeziku. I to su sve ljudi koji su vezani za onu najraniju fazu djetinjstva, i koje ja 

prepoznajem kao češke obitelji, koje sam čula da tako govore, i u dućanu ovdje u Međuriću. 

Znači, postoji to, samo se prebacuješ.“ (C-D) 
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„Recimo kad govorim sa svojom sestričnom, kad govorimo privatno, govorimo češki. (…) 

A njezina kćer, kad ću joj se obraćati u igri, kad se dođe igrati na dvorište, dogodit će se 

situacija da ću DD3 reć hrvatski a J-i ću reć na češkom. Zašto? Ne znam. Zato što A i O-er 

pričaju češki. A je moja sestrična, O-er je njezin muž, ona se udala za Čeha. Ja znam da oni 

tako govore, i da s djecom govore, a jednostavno svoju djecu sam prebacivala na hrvatski.“ 

(C-D) 

„Napřiklad z mámou mluvim česky, to ti je tu někde ve hlavě, že ty nejseš svjesnej, tej 

z MM mluvim česky, i votočim se k OO i na něj mluvim chorvatsky. Zas se votočím k M, na ni 

mluvim česky, i votočim se k OO i mluvim chorvatsky, to je tak. Tak i tejka, u nas doma tejka, 

to je... to by bylo zajimavý, da to někdo snými i da to pak pusti, tak bysme se možná sami sobě 

smáli.“ (B-O) 

Pořekadlo, že zvyk je železná košile, se týká i jazyka komunikace – tento zvyk se mění jen 

stěží: 

„…vodmalička sme v Končenici vypravovali česky, i to je takovej zvyk, že dyž tam přídeme 

nebo dyž se potkáme někde nebo bilo kde, vypravujeme česky. Vím že někdy s bratrancem já 

furt vypravuju česky. Já ňák dyž s ním vypravuju chorvatsky, ňák mě to divný. Strašně divný. 

Takže já s ním ani nemůžu vypravovat chorvatsky. Takže my dyž se najdeme na kopanou nebo 

sme někde spolu nás asi pět šest, i bratranec tam mezi nima. Tak já s níma vypravuju 

chorvatsky, ale dyž s ním něco, tak česky. Takže je to baš ňákej zvyk.“ (B-MS) 

 „Je tam ten učitel z tělocviku, ale von umí česky. Ale já sem s ním v životě česky nemluvila. 

Jako pořád mluvíme chorvatsky. Kolik vypravujeme, protože když sem tam, von je tady. Ale 

takle mluví česky, protože sem ho slyšela, že mluví s ostatníma. Koukám na něj – ty umíš 

česky? Já řikám – proč my nemluvíme česky? Von řiká – ne budi smiješna, kak ću s tobom 

pričet češki. To jako obrat by to byl.“ (B-MMS) 

Právě zvyk – ve spojení s místem seznámení, čili okruhem lidí, v němž se poznali – uvedli 

jako určující pro jazyk komunikace i někteří partneři (viz další kapitola). 

Dokladem, že jsou pro krajany dva jazyky opravdu běžnou součástí života, nad níž se 

nepozastavují a neuvažují, je skutečnost, že si nejčastěji jazyk, kterým komunikují ani 

neuvědomují – je „jenom důležitý prostě se domluvit“ (A-D). 

„Ja ustvari nemam pojma kad se prebacujem i nemam pojma kako šta govorim. Jer ja 

znam da me oni razumiju.“ (C-D) 

Z rozhovorů vyplývá, že volba jazyka, kterou realizují – dle vlastních slov – často 

něvědomě, bývá někdy v běžné komunikaci zpětně tematizována. 
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„Ja něgdy řikám O, hele my celou dobu mluvíme chorvatsky a já si toho vůbec nejsem 

vědoma.“ (A-M) 

A neuvědomování si jazyka komunikace je nejspíš v některých případech také důvodem 

přepínání jazykového kódu v průběhu komunikace: 

„Víš, že kolikrát přídeme do Končenic i teďka sme tam všichni spolu, bavíme i povídáme i 

rozumíš, hodinu sme u H-ů i povídáme, všechno v pořádku i najednou se von votočí, de mně 

něco říct i začne chorvatsky. Já se začnu smát. Říkám: i proč tejka začínáš chorvatsky? Pa 

nevím. I řekne mně to potom v češtině. Nevím, jakej je to zvyk.“ (B-M) 

„Ani to neregistruješ, to ti je prostě normální. Nemůžeš to přecházení mezi jazyky vysvětlit 

proč, to ti jednostavně příde samo vod sebe.“ (B-O) 

Respondenti v rozhovorech upozornili také na existenci dvojjazykové komunikace, která 

mezi krajany probíhá často a kterou také vnímají za naprosto běžnou. Model dvojjazykové 

komunikace se uplatňuje u různých účastníků jazykové interakce v rámci stejné generace i 

napříč generacemi, často např. mezi prarodiči a jejich vnuky:  

„A táta umí česky. Češtinu normálně používá. Ale z devadesát procent s ním mluvíme 

chorvacky. I když teď na něj mluvíme česky, von nám vodpovídá chorvacky.“ (B-O) 

 „…moje máma ani česky nemluvila. Vona nebyla z Brestova. Byla z Imsovce. Pravoslávka 

z Imsovce, vdala se za mýho tátu... my to řikáme na horni konec. Ale spadá to do dolního 

konce. A přes cestu sme měli sousedi Č-ovy. Byla teta R. Voni byli tak, teta R byla možná 

trošku starší vod moji mámy, moje máma menovala se E, tak vona E, tak ji radila, jak má 

kvočnu nasadit a jak má papriku, paradajz, co já vím. Ty ženský práce. A víš, jak mluvily? 

Teta Růžena na ni mluvila česky, a moje máma na ni chorvacky. A tak se vobě dobře 

rozuměly. Tak si vypravovali rokama. Ta na ni chorvácky – voni dvě, když si sedly 

vypravovat, ta na ni česky, ta chorvácky. I tak se hesky rozuměly. Al to je zajímavý 

poslouchat.“ (B-OO)  

 „Ja například mám, ze Záhřebu, to, V, já na ní vypravuju česky, vona mě chorvatsky. Ale 

samy sme ve stáně. Já česky, vona chorvatsky. Že vona nemůže, že se tak naučila, že je tam ze 

Zářebu.“ (B-SS) 

„Na děti já všechno česky, na vňuci, že, všechno česky. Voni vám vodpovidaj chorvatsky. 

Vňuci dok dojdou, já na ně vypravuju česky. Von jesi vodpoví česky nebo chorvatsky…“ (C-

O) 

 

K přepínání kódů docházelo také v průběhu narativních interview ve vyprávěních 

respondentů, zde k nim ale spíše vedly vypravěče jiné důvody nežli je neuvědomování si 
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jazyka komunikace. Tyto důvody nám může osvětlit např. výzkum Bella (1984), který se 

zaměřil na střídání stylů jazyka komunikace v závislosti na různých faktorech a zjistil, že 

s různými faktory (osoba, téma, prostředí atd.) máme spojené různé jazykové styly, které 

uplatňujeme v komunikaci.213 Pokud Bellovu teorii uplatníme analogicky na dvojjazyčné 

prostředí české menšiny v Chorvatsku, v němž bilingvní osoby často používají různé jazyky 

obdobně jako styly, přepnutí do druhého jazyka např. při citování třetí osoby může 

signalizovat, že respondent s osobou, kterou cituje, používá/používal právě tento jazyk, do 

kterého přepnul. Obdobně může být spouštěčem přepnutí situace nebo prostředí, o němž 

respondent mluví. Čili v případě, že připomíná nějaké skutečnosti ze školy nebo pracovního 

prostředí, které má spojené s chorvatským jazykem, uvede je chorvatsky; nebo v případě, že 

cituje rozhovor s některou osobu, přepne do jazyka, v němž tento rozhovor probíhal. 

Kromě toho mohou k přepínání kódů vést také další důvody, jako je vliv osoby tazatele, 

postoje a pocity respondenta, které zaujímá k reprodukovaným situacím anebo může být 

změna jazyka jen narativní strategií a nemusí mít jednoznačný vztah k reprodukované události 

ani jejím účastníkům (viz např. Auer, 1998:273). 

Ve vyprávěních respondentů bylo možné vypozorovat mnohé z těchto důvodů, a to 

v četných případech – např. přepínání kódu z důvodu citování třetí osoby nebo rozhovoru s 

třetí osobou, který proběhl v jiném jazyce nežli je vyprávěný příběh. V jiném jazyce je 

citována buďto celá replika nebo jen její části, po níž se respondent vrací do původního 

jazyka vyprávění214:  

„A kamarádka byla tady u mě ze Slavonskýho Brodu, a vona řiká: Čovječe, ti nisi 

normalna. Pa ty mluvíš, řiká, chvilku mluvíš česky, pak se votočíš a mluvíš na tu chorvatsky, a 

                                                             
213 Jediným přiměřeným vysvětlením směru posunu neosobního stylu spočívá v jeho sdružení a odvození od 

posunu implikovaného posluchači. To znamená, že řečníci spojují třídy témat nebo prostředí s třídami osob. 

Takže mění styl, když mluví o těchto tématech nebo v tomto prostředí, jako by mluvili s adresáty, které spojují s 

daným tématem nebo prostředím. Témata, jako je zaměstnání nebo vzdělání, a prostředí, jako je úřad nebo škola, 

způsobují posun do stylu vhodného k oslovení zaměstnavatele nebo učitele. Podobně intimní témata nebo 

domácké prostředí vyvolávají řeč vhodnou pro důvěrné adresáty – rodinu nebo přátele. Základem všech posunů 

stylu v závislosti na neosobních faktorech spočívá tedy v stylovém posunu podle posluchačů. (Bell, 1984:186, 

překlad HS) 
214 Přepínání kódů u citování zmiňuje též Sloboda (2004:28) – z tohoto citování můžeme také odvodit, jak asi 

člověk s danou osobou komunikuje a odvodit z toho informace, které se nemusí slučovat s tím, jak respondent 

uvádí, že komunikuje. Přepínání kódu na úrovni slov či krátkých vět, např. při reprodukci cizí řeči, zmiňuje také 

Kubáčková (2011:10). 
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řiká já jsem tě nemohla vubec jako pochopit. Ne, řikám, já ti toho vubec nejsem vědoma. Jako 

automaticky přehazuju.“ (B-MMS) 

„SM ani trochu. Jen chorvatsky. Málo sem chodí, někdy zalítne, povidám SM, ti nisi bila 

kod mene jako dugo. Vidite bako da ne mogu. To je to.“ (A-MM) 

„Von mě doktor řek... ne bi si smio i to, al pak mně na kraji řek, to ti musim říct na 

chorvacky. Pa nemožeš ti živit pod staklenim zvonom. Tak mě žek doslovce, jebiga, budeš 

vidět, jak ti bude.“ (B-O) 

„Rozmejšlíš vo všemu, všelijak je ti, nejni ti lefko, pak jednostavně sem schvatil, i to mně i 

von řek: nemoj sad da se uvučeš u sebe, da sad praviš od toga scene. To je tak, v životě tak – 

a pak si přideš domu a rozmejšiš, pa máš tady ty děti, pa jebem mater jak je je, jen aj to bude 

dál dobře, a co tej, jak je je.“ (B-O) 

„Celej den jsme čistila chlív, máme velikej i malej. Já byla v tym malým, čepici, šátek na 

hlavě, najednou vona příde, já řikám: Sad da me nije srám Ž. Ja ti opće nebi išla. Reko i vi 

nama niste mogli reč. Vidim auto daruvarske registracije, meni to ništa ne znači. Ja cijelu 

dobu vani, O ani nechtěl. Říká a tej ti dojde říct.“ (C-M) 

V menší míře se ve vyprávěních objevila i přepnutí kódů při citování opačným směrem, 

čili v chorvatském vyprávění citování českého rozhovoru:  

„Došao je P druge subote, pitam kako je bilo: No ten tvůj manžel krásně mluví. Tako da mi 

je to jako jako lijepo iskustvo.“ (C-D) 

„Super mi je bila ova rečenica što je tvoja mama rekla, da je PT rekao: Pohlaďte se. Bylo 

to dobrý, pohlaďte se. To je on nama na seminarima. Kao je on održavao te seminare tamo u 

vašem češkom domu sad kad smo mi nešto – pohlaďte se, bylo to dobrý. To su bile te neke 

njegove fore.“ (C-D) 

U všech uvedených příkladů je patrné, že si vypravěči uvědomovali přepnutí kódu, na 

které měli potřebu explicitně upozornit slovesy mluvení. A k přepnutí docházelo poměrně 

pravidelně také u nadávek, které ale zde uvádíme jen v jednom případě. 

Přepínání jazykového kódu z důvodu prostředí se projevovalo především výpůjčkami, 

které označovaly skutečnosti spojené s daným prostředím, např. matka matky v rodině A 

vzpomíná na manželovo zaměstnání: „Děda byl jako inspektor ve škole. Tady nedělal, ale 

jezdil vokolo. I po dva tři dni se nevracel domu. Tady měl celej okrug a byl zavod za školstvo 

v Zářebu. Jen cestoval.“ (A-MM) – a svou práci na poště: „Já sem dělala nahoře, ne v šaltru 

než nahoře.“ (A-MM) 

Podobně dcera z rodiny C vzpomíná na dobu, kdy učila češtinu: „Ja mogu djeci čitati, ja 

mogu djeci prevesti, ja mogu s djecom pjevati, mogu i divadla, male kazališne predstave 
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raditi.“ (C-D) – „Ali mi je bilo užasno užasno teško svaki put, kad sam dobila poziv za 

sastanak schůzi u Daruvar.“ (C-D) 

Skutečnosti spojené s určitým prostředím nebo terminologie určitého oboru jsou také často 

důvodem přepnutí jazykového kódu:  

„To se stává, jak to tejka, nevěděl sem, jak se říká ten faks, menedžment, to sem nevěděl, 

tak pak přecházím, protože musím, protože sem neuměl říct (…) v češtině.“ (B-MS) 

„Struka mi nije uopće problem razumijeti. Ali kada idem nešto reć, neki pojam, trebo bi 

malo provrtjet film, kad ga ja pročitam ja točno znam o čem se to radi… Ima jako puno 

sličnosti, recimo kondenzator, napon, struja, dobrý, to je problem. Většinou je ty jako obecny 

pojmy všude víc míň kerej jazyk vemeš… jedno podsječá na drugo.“ (A-S) 

Druhý uvedený příklad zároveň dokládá vliv osoby tazatelky (a dalších přítomných osob) 

na přepínání kódu rozhovoru, který se nejvýrazněji projevoval právě u syna rodiny A – syn 

volil za jazyk vyprávění chorvatštinu z důvodu přítomnosti své manželky, která česky 

nerozumí („Ať SM rozumí tak chorvatsky.“), kdykoli ale manželka opustila místnost, byť jen 

na chvilku, přepínal do češtiny, neboť tazatelku má spojenou s českým jazykem:  

„Ja pričam onako, čak i znam pravo česku riječ, ali onda više zbog SD malo prilagodim. 

Jer pričam s njom češki. Ali neki pojam da uzme hrvatski… prvo da usvoji… znate jedan i 

drugi pojam, ima puno hrvatskih i čeških riječi. Trošku to přizpů- malo to prilagodim a onda 

ona prihvati jedan i drugi pojam bez problema. I zna ona i češki i hrvatski. Ali više hrvatski. 

(…) Ali one riječi koje koristimo bez problema razumije. Všechno rozumí. – T: Jak jste mluvili 

doma? – A-S: Pa takle: s mámou i tátou – s mámou česky, jenom česky, i dnes česky, a s tátou 

chorvatsky. Pořád. Velikou většinou. Takle – když jsme jeli na výlet do Čech, tak jsme 

vypravovali česky. Teď na zájezd, na seminář. Onda smo češki pričali. Bez problema, nije 

uopče problem, jer tata dobro zna stvarno dobro češki.“ (A-S) 

„A mi smo opet negdje onak, nismo baš neposredno, znaš… negdje pokraj, negdje možda 

nešt fizički odradit, a baš plesat, to mi nije, nikad nisam bio taj tip. Sad da bi pleso, recimo. 

Opet možda to što je VK radio. Zvukař, ne? Sa zvukome, recimo. Al opet, kad to nije vrsta 

muzike, koja opet nije moj đir, znaš? Tak da eto, to ti je. Tak nekak.“ (A-S) 

 

Většina krajanů má vytvořené poměrně pevné vzorce jazykového chování s lidmi tvořícími 

jejich sociální síť, často ale nejsou schopni tyto vzorce zachytit – např. otec rodiny B popisuje 

svou komunikaci s okolím slovy: „Tady s kamarádama jak s kym, s někerejma mluvíš 

chorvácky, s někerejma česky, vot spůsobu do spůsobu. Hodně kamarádů máme, který přídou 

k nám, mluvíme jen česky s nima, některý přídou, mluvíme jen chorvácky. Věčinou je to podle 
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toho, esi voni mluvěj česky nebo chorvácky. Ale některý, kerý mluvěj česky i chorvácky, 

mluvěj doma jak i my, pak někdy začneme mluvit česky a mluvíme česky, a něgdy začneme 

mluvit chorvácky a mluvíme chorvácky. A máš který nám přídou, který rozuměj česky, ale 

nemluvěj, s nima pak mluvíme chorvácky. Věčina taj rozumí česky, málogdo nerozumí.“ (B-O) 

Obdobně popisuje komunikaci jeho otec: „Míchaný to bylo to mluveni. Kdy jsme se s kym 

sešli. Jesli jsme se sešli s Čechama, tak jsme mluvili česky. Takže to bylo jedno. V jednim 

spoku se mluvilo dva jazyky. Jedny tak, jedny tak.“ (B-OO) 

Obdobně bývá i komunikace v rodině sice stanovena různými vzorci, které však bývají 

často narušovány. O stanovení tohoto vzorce se pokusili např. syn s manželkou v rodině A: 

„A-SM:  Nema nikakvog pravila, kak dođe. – A-S: Ma ima pravila. Ali miješamo. O isto 

miješa, hrvatski češki, kako dođe. Kad on dođe prvo počne hrvatski. Onda se prebaci s SD na 

češki. Skoro bi reko da i nema pravila…“ 

Opakovaně se v rodinách objevil vzorec „čeština doma – chorvatština mimo domov“, 

případně u mladších generací „čeština v domě rodičů – chorvatština ve vlastním/novém 

domově“: 

„Víc lidu, s kerejma já sem, že mluvěj česky. Takže sem s něma. Já mluvim chorvatsky 

například dok přidu do Daruvaru, v práci, ale to taky nemusí bejt jen čeština. Já chorvačtinu 

ňák, já myslím, že chorvačtina jazyk, kerej já používám dok jedu vodzdomova někam. Doma 

ho tedy nepoužíváme. Ale jak se hnu bilo kam, do dučánu, do Darováru, tak ňák chorvatsky. 

Tak já doživljavam.“ (B-MSS) 

„Na poště se jen chorvatsky mluvilo. A doma jenom česky.“ (A-MM) 

„Ali kad sam bila doma, kod svoje rodne kuće, onda smo od izlaska iz auta pričali češki. 

Kako smo se sparkirali tu (pozn. autorky: do vlastního domu), pričali smo hrvatski. Eto, to je 

bilo to. Nitko nije rekao da tako mora biti, a nikad nisam razmišljala zašto se tako ponašam.“ 

(C-D) 

 

 

5.2 Krajanská čeština a hodnocení vlastních znalostí jazyků 

 

Pravděpodobně vedení formulací výzkumného cíle se mnozí respondenti zamýšleli nad 

svými znalostmi jazyka (češtiny, chorvatštiny, ale i případných dalších jazyků), ale i obecněji 

nad podobou krajanské češtiny. K tématu se často opakovaně vraceli i v průběhu jediného 

rozhovoru a někteří uvedli, že se o tomto tématu baví i se svými známými nebo s lidmi z 
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Česka. Většinou si uvědomují, že krajanská čeština se liší od současného českého spisovného 

jazyka i jeho dalších útvarů. Komentovali to slovy: 

„Dobře, někdy máš těch výrazů, vidí se, že jazyk je živej. Vidiš u nás nebo slyšíš, že úplně 

má jinači výrazy, výslovnost, všechno jiný. My používáme možná víc těch starejch 

archaickejch výrazů. Myslím, že jazyk tady jako stagnuje. Nestagnuje, než je na jedny úrovni 

a nehejbá se.“ (A-M) 

„Rozlišuje se naše čeština. Když mluvíš s někým původním Čechem. Ale hlavně domluvíme 

se.“ (A-O) 

 „V Čechách sem byl. Štyrykrát-pětkrát. Neměl sem problémy. Jen když sme byli poprve, to 

sem byl baš maličkej, i lidi u kerych sme byli, ten se ptal esi chceme meloun. A ja jako ne. A 

pak von dones lubenici. A ja sem nevěděl co se von mě ptá. To sem byl pátá nebo šestá třída. 

(…) U nas tady už, to se napul vypravuje česky, to je víc haťalacky. To je hodně vymychaný, 

jak co ta lubenice, není šťáva, každej řekne sok i dost takových, je to vic napůl. Tejka když 

příde něgdo z Čech, musí dóbře poslouchat, ať nás rozuměj. (…) Když sme byli v Čechách zas 

trochu jinak se vypravuje než co my tady doma vypravujeme česky. Myslím že možná 

vypravujeme trochu jinak když mluvime s někým z Čech. Lidi když vypravujou, voni myslej že 

je to česky, že to je správně, znači sladoled jak co je i hromadu takových. Jako že to je 

zmrzlina. Čačkalica. Nevim, esi je správně (…) I tak nemá dlouho jak sme vypravovali, vloni 

nebo předloni to bylo, z Čech kamarádi jak sme se tym, vod moji ženy, pa šogorem – švagrem, 

byl von tady, i baš sme vypravovali vo tej řeči, tam maj mnoho řečí, kerý taj nigdo ani neví. 

Co tam voni maj kámoši, gde ste kámoši? koukáš, gde, co? Kamarádi. To je moderní čeština, 

i vo tom sme baš vypravovali. (…) I v tej češtině je teď hodně cizích slov. A to je i u nás taky 

tak, i germanizmu hodně, i anglickýho, ňáký řeči se seberou, pogotovo tej, vod okej i nije béd. 

To je tej ve všech jazycích. A mezi mladýma ještě víc. A nevím, vjerovatně i v Čechách maj 

rozdíly v těch, dijalektách, to je jako i u nás. Međimurci, Zagorci, Dalmatinci, to je jak da 

není stejnej jazyk.“ (B-SS) 

Mnozí krajané si v češtině často vypomáhají chorvatskými slovy a výrazy, které ale 

v převážné většině integrují do českého textu nejen morfologicky, ale i foneticky (ale my mezi 

sebou v dučáně…; jednostavně; sjedyště máme v Končenici, apod.). Právě na toto vkládání 

chorvatských slov do české promluvy upozorňují mnozí respondenti: 

„Rodiny, děti, když neuměj správnej výraz českej, tak užívá chorvatský. Jenom dá 

koncovku.“ (A-O) 

„Já bych chtěl řict, že kolik vim tak ze dlouholetý praxe. Když děti neuměj nějakej výraz, 

hned hoděj tam chorvatský. A někdy se až mluví fifty fifty. Pul pul. Půl česky pul chorvatsky. 
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Rodiny, kerý nečtou, ani Jednotu ani literaturu… Lidi z vesnice, když se zeptám co je novýho, 

tak dicky mě půl pul, tak polovičku česky, polovic… (do české věty dávají chorvatská slova) 

dej mi čašu.“ (A-O) 

„Kdo nemluví nebo si nedává pozor, nebo chorvatský má výraz, jen si tam dá háček na r. 

To je těžko, bez školy nebo když s tím jazykem nežiješ.“ (A-M) 

„Naše knihovnice taky hezky mluví. Když neví výraz, hned tam něco strčí. A může naučit. 

Ta používa půl česky a půl chorvatsky. Povídá, joooj, nevim, jak to, tup, chorvácky. Já vim, co 

řekla hned, i vím to slovičko, jak má říct. Vona se nepostará za to, aj si to sama najde někde. 

Teď složím pět vět, složim jich ať promluvím česky, ale bez ijedny chorvatsky.“ (A-O) 

„Já vypravuju chorvatsky, a některou řeč vůbec nevím, kerou nepoužívám, jenom tam 

uhodim chorvatsky, pak když přestanu vypravovat, se začnu smát. Ptám se, jel ste vi… viděla 

ste chybu? Já sem ti tam řekla chorvatskou, ve chorvatským zase českou, reko a ty nevidíš nic. 

Všechno sme ti rozuměli, mami. (…) My to takle, lechko nastavíme, pučime si ze češtiny tu 

řeč, a vůbec nerozmejšlíme vo tym, že jsme ji vzali z češtiny, nebo že jsme udělali nějakou 

chybu.“ (C-M) 

Respondenti měli většinou potřebu vyjádřit se i ke své vlastní znalosti jazyka, zvláště 

v případech, kdy pociťovali nějaké nedostatky ve svých znalostech – své jazykové 

kompetence nehodnotí nijak vysoce215: 

„Myslím, že ani dobře ani nemluvím česky, protože nevypravujem hodně. (…) Že se 

zhoršuje možná, nebo že by vypravoval možná česky, ty mě rozumíš, ale myslím, že ňáký řeči 

nejsou český, že sou vic chorvatský než český. Takže já ani nevim, kerý sou, jak to tejka, ani 

nevim, kerej je správně, ňáka řeč, ani nevim kerá je správně česká.“ (B-MS) 

„Já neumím ani psát ani číst na česky. Umím pročíst něco, trochu mi to dýl trvá, ale umím 

pročíst, ale psát neumím. Baš da umim ty, ňáký se douhej i, nebo tak něco, dlouhej a, 

gramatiku, to baš neumím. Takže takový věci mě chyběj. (…) Já, vypravovat česky můžu, ale 

neumím ho baš správně, takže to všechno, co my vypravujeme, to když přijdeme do Čech, že je 

to jinačí. (…) Chtěl bych naučit to jak voni vypravujou.“ (B-MS) 

                                                             
215 Protikladem k těmto reakcím respondentů jsou výsledky výzkumu Brkićové-Strejčkové (2012) o česko-

chorvatské dvojjazyčnosti žáků českých základních škol v Chorvatsku, z nichž vyplynulo, že dokonce 90 % 

respondentů se domnívá, že v češtině dobře nebo dokonce výborně ovládají čtyři základní jazykové dovenosti 

(porozumění, hovor, psaní a čtení). Sama autorka ale následně uvádí, že vysoké hodnocení vlastních znalostí 

žáků neodpovídá jejich psanému projevu. – Naopak ve výzkumu jazykových biografií v krajanských rodinách 

měli někteří z respondentů tendence svou jazykovu kompetenci zbytečně podhodnocovat. 
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„Jak sem starši tak mám vůbec problem mluvit a česky dost málo mluvím. Nemám skoro 

s kym. (…) Já už špatně mluvím, víc než napůl chorvácky, ty da neumíš chorvácky, ty bys ani 

nerozuměla. Někdy sem mluvil lepči. Čeština se u nás vytratila, vostalo jich málo, kerý uměj 

mluvit tak trošku lepči.“ (B-OO) 

„Velik je problem što češki ne koristiš recimo poslovno. I onda riječnik, nekakve riječi, 

naprimjer postelja ili tako nešto – pričaš češki i onda što neznaš češki, ubaciš hrvatski ili 

prijeđeš na hrvatski. Ali onda imam gore riječnik pa pogledam. Pa se sjetim. Ali drugi put, 

opet se ne sjetim. Al ne da mi je nepoznata riječ nego se jednostavno ne mogu sjetit tog 

trenutka. Nije mi onako – kak bi se reklo u radnoj memoriji.“ (A-S) 

„Danas (jezici) nekako u istoj ravnoteži. S tim da razmišljam na hrvatskom. I teže mi se na 

češkom izrazit. Imam manji fond riječi. Baš to razmišljanje na tom jeziku. Teže mi se izrazit i 

reći neku misao na češkom nego na hrvatskom. Možda nešto stručnije, možda neki obični 

razgovorni jezik. Negdje nešto bi kazala na češkom, dok vjerujem na hrvatskom ne bi. 

Nekakva šala i tako nešto.“ (A-D) 

Někteří respondenti si uvědomili, že nepoužíváním jazyka (nedostatečnými možnostmi 

jazyk užívat) jazyk postupně zapomínají.216 Matka rodiny C si uvědomuje, že zapomíná 

slovensky, ale že taky zapomíná pravidla českého pravopisu: „My jsme byli před tři roky ve 

Slovácku, to mě přišlo, že neumím vravet – neuměla sem baš všechno, rozuměla sem, ale sem 

neuměla odpovědět.  Psát nechci. Tej když se s nima slyšíme, já řikám O, teď jesi můžou 

upnout skajp, protože já nevim, jak bych to napsala. Už i česky těžko píšu. Protože já… jak to 

nevalá, že už se ani pohlednice nepíšou, ani psani, nežli jenom vypravuje přes skajp. Není to 

víc to. Už nevím ty hychykyrydytyny bylimipisivizí či ř.“ (C-M) 

Příběh své sousedky uvádí matka rodiny B: „Třeba sousedka tady teďka ze Zářebu, pokud 

měla maminku živou, na maminku mluvila česky. A na tatínka chorvatsky. Nikdy jinak, celej 

život. Teď jí maminka zemřela i vona votočila na mě jenom česky, ať na ní mluvím česky i 

nikdy jinak, protože říká, já tu češtinu zapomenu. I tak teďka vona, kdykoliv příde ze Zářebu, 

vona mě volá ze Zářebu i mluví na mě česky.“ (B-M) 

 

Několik respondentů zároveň uvedlo, že jsou si vědomi nejen vlivu chorvatštiny na 

krajanskou češtinu, ale stejně tak vlivu češtiny na většinový jazyk, chorvatštinu. Interference 

z češtiny se objevují ve všech jazykových rovinách, od fonetické až po lexikální: 
                                                             

216 Příklad zapomínání jazyka (angl. language loss) najdeme třeba také v jazykové biografii Ivo Vasiljeva, 

který po určité době, kdy nepoužíval angličtinu, tento jazyk zapomněl a musel si ho znovu oživovat. (Sloboda, 

2011:279) 
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„V Zářebu sem žádnej problém neměla. Akorát se mě hned všechny ptali vodkuď jsem, že 

mě tíž, že ňák mám, řikala mně ta jedna kamarádka, den dneska sme kamarádky, přicházíme 

si k sobě, já sem s ní potom i seděla, a vona mně řikala, že vodkuď já přicházim, jak to 

vypravuju. Že mně cejtili v jazyce něco. Jako že nemám ten přízvuk. Chorvackej. Pak jsem jí 

řekla, že sem Češka, no tak prostě vodkuď jako Češka, tak sem ji řekla že z Daruvaru, tak pak 

už to bylo jedno.“ (B-M) 

„Dobře, stane se až i někdy, že nějakou řeč – vypravuju chorvatsky, a ňákou řeč řeknu 

českou. Takže se i to umí stanout, ne? Nespomenu si, nebo ani nevim na chorvatsky. Někdy se 

stane, že ani nevim, jak se na chorvatsky řekne ňáká řeč, a umím na česky. Tejka nevim co 

sem... My jsme zvyklí u nás říct jako bolák. To je já myslím, že česky. No, já to neumím říct na 

chorvatsky. Já povidám furt, že mám bolák, nevim, jak by to řek, rana na chorvatsky, nebo 

jak. Takže tu mam ňákej zvyk říct bolák že mám. Na chorvácky nevim, jak by to řek vůbec.“ 

(B-MS) 

Dcera z rodiny C označuje české interference v chorvatštině mezuračských krajanů za 

zcela obvyklé a pravidelné: „Imala sam situaciju kad sam pomagala oko diplomskih i 

maturskih radnji, da u tim našim obiteljima u Međuriću, gdje se govori kući češki sve a djeca 

samo u školi koriste hrvatski jezik, imaju problema, unatoč tome što idu gimnazijski smjer, sa 

č i ć, ije, je, znaju im pobjeći češke riječi. Uopće nisu svjesni. To je taj nekakav plot. On misli 

da je to hrvatski. Točno vidim, red riječi je češki. Ili grubo brašno. Takve nekakve sitnice. I 

onda to meni bude smiješno. Nije to ništa loše, to je utjecaj drugog jezika. Ali na žalost tamo 

sjede, kad ideš taj diplomski predati – znaju zamjeriti. On mora bit perfektno hrvatski 

napisan. I onda oni rado dođu k meni, jer znaju da ja taj osjećaj imam.“ (C-D) 

A někteří se dokonce v životě potýkali s nedostatečnou jazykovou nebo komunikační 

kompetencí ve většinovém jazyce 

„…tejka (se mně) stává, že gdyž sme v partě něgde, chci něco říct, a já to slovíčko vím 

v češtině a nemůžu si vzpomenout, jak je v chorváčtině, tak já jim ho řeknu a voni všichni 

pochopěj, vo co de. To se mně stalo už několikrát. (…) Stává se mně tejka v poslední době, 

protože strašně hodně mluvím česky, takže některý slovíčko si nemůžu spomenout, 

v chorvaštině.“ (B-M) 

„Já řikám, víte co se mně stalo – já sem šla na školní zkoušku ze... dějiny, z historie, a já 

sem tam třebala napsat něco v chorvačtině, a já sem to neuměla. Tak sem to jednoduše 

napsala v češtině. A převedla jsem si – to bylo česko-chorvatský slovičko ňáký, to bylo hrozně 

zajímavý. Já sem namísto – bylo to sjednocení, já jsem napsala sjednoćenje. A učitel se z toho 

tak nasmál, a bylo mu to milý vlastně, protože... uznal mě to, řikal, já vím, co si ty myslela. Já 
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řikám, jo, ale já sem to neuměla v chorvatštině, víte, pod tym stresem a pod vším, já sem si to 

vubec nemohla vzpomenout. Všechno doposud sem psala v chorvatštině a potom najednou 

sjednoćenje. A koukám na to a vim že to nejni. Viš, ale umím to, ale neumím to v chorvatštině. 

To bylo strašně zajímavý.“ (B-MMS) 

 

 

5.3 Mateřský jazyk 

 

Zamýšlení se nad životem a fungováním se dvěma jazyky a ve dvou kulturách vedl některé 

respondenty k vyjádření jejich vztahu k oběma jazykům a k otázce mateřského jazyka. 

Mateřský jazyk je způsob, jakým vnímáme a interpretujeme svět, jeho prizmatem vnímáme 

svět a kategorizujeme ho – mluvit konkrétním jazykem tedy znamená osvojit si specifické 

vize světa (viz např. Vaňková 2001, 2003). Nejrozšířenější definice mateřského jazyka říká, 

že je to jazyk, ve kterém myslíme, zdají se nám sny, počítáme, nadáváme, vyjadřujeme silné 

emoce, promlouváme na zvířata nebo na nemluvňata, píšeme svůj deník a píšeme poezii. 

Většina lidí ve světě nemá potíže s určením svého mateřského jazyka, a proto se 

pravděpodobně nikdy nezamýšlí nad kritérii jeho definice, z hlediska různých společenských 

věd je ale mateřský jazyk vnímán nejednotně217 – a tato nejednotnost se projevila i v přístupu 

                                                             
217 Existuje více definicí mateřského jazyka, podle toho, které kritérium je považováno za nejdůležitější (více 

viz např. Skutnab Kangas, 1991:22-26; Stráníková, H. 2010): 

1. sociologie definuje mateřský jazyk na základě původu mluvčího, čili mateřština je jazyk, kterým mluví 

matka dítěte (nebo osoba, se kterou je dítě v pravidelné a trvalé komunikaci, čili naváže s ní první 

komunikační/sociální vztah), neboli jazyk, který si dítě osvojí jako první; 

2. lingvistika definuje mateřský jazyk na základě jazykové kompetence, čili mateřština je jazyk, který jedinec 

nejlépe ovládá. Toto vymezení mateřštiny je problematické především u jazykových menšin, v kterých děti často 

absolvují školy ve většinovém jazyce, a tudíž většinový jazyk mohou ovládat lépe nežli svůj mateřský. Anebo 

mají jazyky funkčně rozděleny, o soukromých věcech se budou častěji a jednodušeji bavit v mateřském jazyce, o 

služebních, právních a vědeckých záležitostech v jazyce, v němž získali vzdělání; 

3. sociolingvistika definuje mateřský jazyk na základě plnění své komunikační funkce, čili mateřština je 

jazyk, který jedinec nejvíce používá ve svém denním styku s jinými lidmi. Ani toto kritérium nelze zobecnit, 

neboť mnozí lidé jsou v zaměstnání nebo i v běžné komunikaci nuceni dorozumívat se jazykem, který neovládají 

nejlépe nebo který si osvojili až jako druhý nebo další v pořadí; 

4. sociální psychologie a psychologie jedince definují mateřský jazyk na základě postoje mluvčího, čili 

mateřština je jazyk, se kterým se jedinec ztotožňuje, identifikuje (vnitřní identifikace) – jde o jazyk, kterým si 

jedinec během socializace osvojil normy a hodnotový systém skupiny. Jiný aspekt kritéria identifikace 

představuje vnější identifikace, tj. vnímání jednotlivce jako člena nějaké společnosti a rodilého mluvčího 



135 
 

k mateřskému jazyku mezi respondenty, kteří většinou explicitně nebo implicitně 

vysvětlovali, proč zvolený jazyk vnímají jako svůj mateřský. Volba definice pojmu byla při 

rozhovorech ponechána na cítění respondentů. 

Jasno měla respondentka, která definovala mateřštinu jako jazyk, který nejvíc a nejraději 

užívá: „Češtinu. Nerozmejšlím. Já nevím, ale já když něco rozmýšlím, tak já pořád všechno 

v češtině. Já nevím, já když mluvím chorvatsky, tak já… Já radši mluvím česky.“ (B-M) A 

jako jazyk, který nejvíce užívá, definoval mateřstinu také další respondent: „…pa nevim. Tej 

jak je, situace jak se, jak vypravujem, tak bych řek česky. Vic jako vypravujem česky než 

chorvatsky.“ (B-SS)  

Další respondenti reflektovali rozpor mezi tím, co si myslí, že by měl být jejich mateřský 

jazyk (podle toho, co jim bylo vštěpováno od dětství nebo podle toho, v kterém jazyce získali 

vzdělání) a mezi skutečností: „To mně je těžký, tak jsem ňák na půl půl. Protože vodmalička 

se mi to dává do hlavy, že jsem Češka, že se to má... mám ty i český kořeny, že se to musí jako 

na tom jazyku dělat, a přeci žiju tady, v Chorvatsku, takže... (…) Jistější sem v chorvatštině.“ 

(A-D) 

„Jednostavně těško říct. Po pravom mě, tady chodil sem do chorvácky školy, ne, já sem 

završil tady osnovni, a tejka zapravo víc mluvim česky než chorvatsky. A jako materinji jazyk 

by mně třebal bejt chorvatskej. Protože sem chodil i do základní školy, chorvatský, i pak do 

střední školy chorvatský, a na kraji víc mluvím česky. I tady mezi sebou ve vesnici s klukama, 

napřiklad sejdu se se JH-ovým, ne, s kumem, já s nim mluvím česky věčinou. Nebo s našima, 

šogorem, ne, u H-u když přídeme, tam se se všema mluví česky. S pantátou do Končenic když 

přídeme, mluvíš česky. I tejka víc mám – mám víc příležitost mluvit česky než takhle. 

Chorvacky mluvim, když přídeme na futbal, al zas problem, přideme na futbal a my tam 

s polovičkou mluviš česky, s polovičkou chorvacky. Jednostavně nevíš, co ti je... materinji 

jezik by třebal bejt chorvatskej, ne. Po právu. Ale na kraji nejni. – T: Myslíte podle toho, do 

který školy jste chodil? – B-O: Da. Po tym by třebal bejt. Ale jak cejtiš, jak mluvíš víc, mluvím 

česky víc, mě ňák vic táhne mluvit česky než... ale chorvatsky zas, když přídeš někam...“ (B-O) 

                                                                                                                                                                                              
určitého jazyka jinými lidmi, tj. jeho okolím – ať už rodilými nebo nerodilými mluvčími daného jazyka. Toto 

kritérium uplatňuje sociální psychologie a opět sociologie. 

Narazit můžeme ale i na další definice, např. že mateřský jazyk je oficiální jazyk státu (tato teorie nepočítá 

s přistěhovalci, kteří třeba oficiálním jazykem státu nemluví, anebo aspoň není jejich prvním jazykem, kterým 

poznávají svět a komunikují v rodině), a Průcha – Walterová – Mareš v Pedagogickém slovníku mateřký jazyk 

definují jako vyučovací předmět zařazovaný jako povinný a nejdůležitější v učebních plánech základních a 

středních škol.  
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Nejvíce nad tématem mateřského jazyka zauvažovala dcera v rodině C, která za svůj 

mateřský jazyk označila češtinu (ve smyslu jazyka, jehož prostřednictvím poznávala svět a 

kterým komunikovala se svou matkou). Podle definice mateřského jazyka na základě 

jazykové kompetence (mateřština je jazyk, který jedinec nejlépe ovládá) a plnění 

komunikační funkce (mateřština je jazyk, který jedinec nejvíce používá ve svém denním 

styku s jinými lidmi) je ale dceřiným mateřským jazykem chorvatština, ke které se 

v posledních deseti letech odklonila od češtiny vědomě z důvodů profesních: „Kao jezik 

svoga djetinjstva osjećam češki. Ali jezik kojim se perfektno služim i koji fantastično i s 

lakoćom služim je hrvatski. I volim hrvatski jezik. Jako. I zanimljiv mi je i drag, ali na isti 

način mi je drag i češki, samo osjećam da ga trebam naučiti bolje. I da ga trebam razvijati. 

Da sam napravila veliki klik sada zadnjih desetak godina, zbog užurbanog načina života, da 

taj hrvatski govorim što bolje, točnije.“ (C-D) 

 

 

5.4 České školství a komunikace ve školách 

 

Se školstvím se ve vyprávěních respondentů pojilo několik témat, od důvodů, proč se 

rodiče rozhodnou dát nebo nedat své dítě na českou školu, po komunikaci ve škole a potíže 

v pokračování ve vzdělání na chorvatských školách. 

Zatímco rodiče, kteří sami vychodili českou školu a jsou aktivní v menšinových spolcích, 

si většinou přejí, aby jejich děti pokračovaly v jejich šlépějích (C-M: „Já taky nevím proč, ale 

myslím, že to záleželo od rodičů. Já dyž si to vrátím, tak všechny ty, co chodili do český školy, 

všechno bylo rodiče ve Besedě. Vod KN-ýho, všechno že to bylo ňáký, nevím to – ale jsme 

všechny divadlo hráli, všechno děti beseďáků.“), spatřují výhody např. zvládnutí dalšího 

jazyka (A-S: „Uglavnom je… dobro je… hrvatski se nauči u (defoultu), recimo. A opet plus 

još jedan jezik, ti nikad ne znaš, gdje će ti to dobro doć.“), jiní vnímají především větší rozsah 

učiva na českých školách (A-SM: „i djeci je bilo teško… to je bilo mučenje za djecu, učit više 

gradiva i terminologije“) anebo v učení se jazyka navíc nevidí smysl (A-M: „Pak sem šla do 

gymnázia do českého oddělení, nevím, kolik nás bylo, jenom čtyři sme zakončili. Jednoduše 

někomu to bylo těžký, tomu bylo nevím co, že to nebude potřebovat…“). 

Jako rozhodující faktor při rozhodování se, jestli dát dítě do české školy, se ve vyprávěních 

opakovaně objevil také učitel, který by měl dítě učit – znalost učitele může působit kladně (A-

M: „Sme rádi, že má učitelku, kterou má, to musíme říct, že to je LB-ová, i kuli ty výslovnosti, 

kuli všemu. Jednoduše sme rádi. Jinak bysme rozmýšleli. Takže myslím, že to je v pořádku, 
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naučej se jazyk.“), ale i záporně (B-M: „Kluci chodili do chorvatský školy, v té době byla 

v Brestově česká škola, ale učil tam… nenaučili se skoro nic… byl před důchodem a strašně 

pil. Takže jsme je dali do chorvatsky, kvůli učiteli.“). Někdy ale může rozhodnout i jen 

kamarádství rodiče s učitelem, jako v případě otce v rodině C, kterého, ač byl z české rodiny, 

zapsali rodiče do chorvatské školy: „C-O: Nevím, jak se to. Al byla česká škola. Česká škola 

byla, dok jsem šel do chorvatský. Nebo byly baš, B učila i F. – C-M: Já myslím že musela bejt 

matka dobrá, nebo bydlela přes vod školy a byla dobrá s tou B. I víte jak to: učitelka 

sugerírovala: víc bude umět, ne, když příde do ty Bánovy…“ 

Nejvíce se nad důvody, pro které rodiče volí školu pro své děti, zamýšlela manželka 

mladšího syna z rodiny B, sama v době rozhovoru učitelka na české škole. Zazlívá některým 

rodičům, že nechtějí dát své děti do české školy anebo že je po prvním stupni základní školy 

české dávají na druhý stupeň do školy chorvatské – neuvědomují si hodnotu jazyka, který 

může dítě získat navíc: „Právě se teď stalo to, že se moje tři čtvrťáky přepsaly do chorvatský 

pátý třídy. Já sem se chtěla zbláznit. Jako proč? Protože ta čeština jim šla. Ten klučiček měl 

pětku z češtiny a výborně psal, všechno výborný. Dítě má doopravdy intelekt a to může. Jako 

ne, my doma nemluvíme česky. Za co mně čeština v životě, já vůbec nechci mít s tím spojení... 

Já řikám, ale nikdy nevíš, já řikám, učíš se anglicky a německy, tak si to ber tak, jak da se učíš 

ještě česky navíc. Právě to sem jim říkala já. Nebo teď do první třídy: jój moje dítě nerozumí 

dobře češtinu, a jak já to, já nevim, a mámy se bojej vic než ty děti. A potom to přejde na ty 

děti. A vlastně sem to viděla i u štvrťáků, že voni vubec doma, já nevim, mluvěj tu češtinu a 

pak když přídou do školy, tu češtinu – proč by voni mluvili česky jesi nemusej. – T: Doma 

česky mluvěj... – MMS: A je to spíš že některý mluvěj jenom s babičkou a dědou, a máma a 

táta už si na tom nedaji záležet... Já řikám: kerý máte ale důvody, že přepíšete do chorvatský 

třídy? Vy musíte napsat, nějakou zamolbu tam musej napsat, že ho chtěl jako zapsat do 

chorvatský třídy, já řikám, ale proč, nemůžete tam napsat českej jazyk že vám je problém, 

když dítě mělo pětku a doposud všechno je v pořádku. Moje dítě nebude žádnej učitel češtiny, 

moje dítě nebude... Řikám, ale to tam nemůžete přece do papíru napsat. (…) Já taky pak 

řikám jim – já da neumím česky, da jsem nešla do český školy, já by tej neučila vaše děti. Já 

jim to řikám. Je to nevázaný za fakultu, ale zase... (…) Já řikám, helejte, málo je tady... jesi 

chcete ať čeština se dodržuje i dál, tak prosim vás, mluvte na ty děti česky a proč je vypisujete 

z ty školy a jako nerozumím. Ne, aj poslouchaj jenom češtinu, ten model ce. Tak jo, aj na to... 

ale proč by se voni učili dějepis v češtině. (…) ... nejvic ten dějepis. Nevim proč ten dějepis 

problémy dělá. Dějepis a zeměpis, proč by se ho učili v češtině. Řikám, pa teď se přírodu taky 

učili v češtině ve čtvrtý třídě. To sou taky už dějiny, to všechno se už zapojuje. Jako – my sme 



138 
 

se to nikdy neučili. My sme se učili v pátý třídě to, co se voni teď učej. Já řikám, to vubec není 

problém – tady to zvládli, zvládnou to i v pátý, v šestý, sedmý, jako co zvládnou angličtinu. 

Ne, ne, ne. Takže nevim.“ (B-MMS) 218 

Ve vyprávěních respondentů ale zazněla taky lítost těch, které rodiče nedali do české 

školy, že se tak nestalo: „Já by lepší chtěl mluvit česky. Nevim, já… vod malička… baš sem se 

něgdy ptal mámy proč mě nezapsala do český školy. Mně je hezkej ten jazyk, i Čechy jsou mně 

hezký, já když sem byl nějaká sedmá vosmá třída, pak sem řek, že když zakončím školu, že 

pujdu do Čech dělat. Že se mně tam líbilo.“ (B-MS); „Parkrát sem jí řek, proč sme nešli do 

český školy. Ten českej jazyk – naučili by ho i číst i psát. Já ho neumím ani číst ani psát. Číst 

– můžu já to pročíst, ale někerý věci nerozumím. Ale psát nevim, neumím. Voni maj ňáky 

dlouhý i nebo á, nebo jak to už de, ten ř jak se to – to by třebal baš naučit. To by nemoh psát. 

A možná by lepči se naučil vypravovat. Nevim, jesi by mně pomoh, kdyby se naučil, al MMS 

pomoh, baš kuli práce českej jazyk. Česká škola. Že tejka dělá v český škole, ne.“ (B-MS) 

 

Mnozí respondenti uváděli, v jakém jazyce se bavili se svými spolužáky na škole – a 

někteří se vyjadřovali také k tomu, jak se na českých školách děti baví dnes. Z většiny 

vyprávění vyplynulo, že se dříve děti na českých školách bavily spolu česky (A-D: „Já si 

pamatuju, že jsme my mluvili česky, i školka i škola.“), a na českou komunikaci mezi dětmi se 

kladl důraz219 – i přesto se mezi převážně česky mluvícími dětmi občas objevovaly i takové, 

které dávaly přednost chorvatštině: „V základní škole ve Zdenci vím že sme my mluvili česky. 

Mluvili sme i tady (pozn. autorky: v Daruvaru) hodně česky ve škole, vic než teď. Ale bylo pár 

holek, já nevím, který, kuli čemu, ale ta chorvatština za ně znamenala… jesli si mluvil 

chorvatsky, tak si byl něco lepšího. Nemužu ti napočítat kdo to byl, ale byly možná čtyři holky, 

který dycky myslely, že sou něco lepšího než sou ostatní. Takže voni vlastně ten chorvatskej 

jazyk forsírovaly, ale převážně se mluvilo česky a to ještě spíš děti z venkova mluvily česky. To 

jako ňákej trend byl, že ta chorvatština, ale jinak dřív to bylo dost přísně ve škole, jako dbalo 
                                                             

218 Zároveň ale přítelkyně mladšího syna chválí programy výuky v českých mateřských školách, které 

pozoruje prostřednictvím svých neteří a synovců, především z hlediska osvojování českého jazyka: „A vona 

chodí do český školky, a taky domu přináší krásný slova. Tuhle taky jsem vostala koukat, co to něco vyprávěla a 

co to řekla? Joj, ňáký slovičko, který vůbec nepoužívají v mojí rodině. Vubec. Přehlídnuto. Ja řikám – co si to 

řekla hezkýho? A vona řiká – co. Už to má v uchu. Vůbec jí to nejni něco – nenormálního. Řiká moje sestra – co 

mluvíš nenormálně česky. Takže já řikám, a vidíš, já vás ještě něco naučím. Že v ty školce mají super program, 

mě se zdá.“ (B-MMS) 
219 Mezi respondenty ale zazněl také názor, že dnes česká škola nemůže po dětech požadovat, aby se spolu ve 

škole bavily česky, jak to bývalo dříve obvyklé. (A-M) 
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se, aby se nemluvilo chorvatsky, to si pamatuju, že to bylo přísně.“ (A-M) Česky se spolu 

české děti bavily dokonce i na chorvatských školách, např. v Mezurači: „T: I když jste chodili 

do chorvatský školy, tak ste spolu mluvili česky? – C-O: Jo. I ve škole jsme my mluvili česky.“ 

Dnes je poněkud opačná situace a děti se i na českých školách baví spolu převážně 

chorvatsky: „Teď je problém, já myslím, že je to problém i ve škole, že děti komunikujou 

chorvatsky. Všechny. Já to vidím. Spolu. Já to vidím i u našejch. Voni i v třídě tak většinou 

mluvěj.“ (A-M); „Pa u češkoj školi oni međusobno na hodniku pričaju hrvatski. Malo kog 

čuješ da češki priča.“ (A-S) O některých z důvodů, které vedly ke změně jazyka komunikace 

mezi dětmi v českých školách, jsme pojednali v kapitole o českém školství (2.2.4). Velkou 

roli zde hraje změna složení dětí – do české školy přicházejí vedle dětí, pro které je čeština 

mateřským jazykem, také děti, které dosud česky s nikým nemluvily. „Není proto divu, že 

v daruvarské škole děti mezi sebou mluví česky zřídka, nebo jen určité skupinky, když jsou 

samy. Když se k nim přidá spolužák, který mluví tíž, všichni začínají mluvit chorvatsky. 

V Končenicích, v České základní škole Josefa Růžičky, tomu tak ještě není. Děti mezi sebou 

mluví česky.“ (Staňová Brdarová, 2014:128) Naopak manželka mladšího syna rodiny B, která 

učila na české škole v Končenicích uvádí, že i na této škole se děti nyní častěji baví 

chorvatsky a některé se v češtině ani nechtějí vyjadřovat: „Děti mezi sebou vic mluvěj 

chorvatsky. Kolik sem já to mohla vidět. Když je necháš aj si hrajou. Když si takhle vyprávěj 

něco, někery jako kdyby vubec nechtěli něco v češtině převyprávět. Řikaj – neumím ja to, to 

nechci, řeknou nechci, ale vidiš na nich jako: musím to v češtině? Ale máme hodinu češtiny, 

prosim tě, pokus se říct dvě jednoduchý věty. To taky bude plus. Né, ja to řeknu v chorvačtině, 

nebo to vubec neřekne. Ja řikám tak dobře, řekni to v chorvačtině.“ (B-MMS) Že se děti 

spolu většinou baví chorvatsky, i když dobře ovládají český jazyk, ukázal také výzkum mezi 

dětmi z českých škol, kde se učí podle modelu A (Brkićová-Strejčková, 2012:59-60). 

Děti, které by se totiž samy spolu bavily česky, přizpůsobují jazyk komunikace dětem, 

které češtinu neovládají dostatečně anebo nechtějí česky mluvit. A přizpůsobují se také 

chorvatským dětem mimo školu220, někdy i z toho důvodu, že se za menšinový jazyk stydí 

nebo se i setkávají s posměchem ze strany většinových dětí.221  

                                                             
220 „Iz Međurića djeca nisu sva pričala češki. Bilo je onih iz hrvatskih obitelji koji su iz tih nekakvih 

mješovitih brakova, bilo je znači djece, koja su govorila hrvatskim jezikom, i onda kad bi mi među sobom češki 

govorile, oni bi se… smatrali su da su to neke tajne koje mi ne želimo da oni znaju, onda smo mi to njima 

automatizmom preveli, i na neki način ih poučavale da mi ne želimo, da ne govorimo taj jezik da nas oni ne bi 

razumjeli, nego jednostavno je prirodno bilo ako se s nekim igraš kod kuće i pogledaš u njega da se prebaciš i 

kažeš mu češki. I tada kad si mali valjda ne razmišljaš da onaj koji pokraj tebe ne razumije. A u moj razred su 
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Někteří respondenti vzpomínali na hodiny českého jazyka a kultury na základní škole222, 

jiní jak se jim znalost češtiny hodila v dalším vzdělávání.223 Nejvíc se jich ale vyjadřovalo 

k přestupu z české na chorvatskou školu (buďto mezi prvním a druhým stupněm základní 

školy nebo mezi základní a střední školou), který některým působil potíže:   

                                                                                                                                                                                              
dolazila djeca iz Vukovija, tamo nema Čeha i oni se nikad nisu susreli sa češkim. I njihove mame su odlučile u 

početku da oni ne izaberu taj jezik. Oni s nama nisu bili na češkom. Onda smo se nekad radi njih trudili govoriti 

hrvatski da se oni ne osjećaju loše.“ (C-D) 
221 „Govorili smo češki kad smo se vozili biciklom do Banove. Mi iz Međurića, kad smo se skupljali, ali kad 

smo došli u Banovu više ne. A i znali su nam se rugati. Kad bih ja sa S-om si znala reći na češkom, onda bi: A 

opet vi Pemci, pemski. I to je bilo doba puberteta i ja sam,… nismo se mi ništa posebno dogovarale, ustvari 

prestale smo govoriti. U Banovoj. Govorili smo češki ovdje. Kad smo se kretali u Međuriću i na svom prostoru 

recimo. Mislim da je na taj način to funkcioniralo. Ispred crkve i tako, ali u Banovoj ne. Htjeli smo to izbjeći i 

onda smo recimo za dan škole trebali nastupati u tim nekim nošnjicama, vjerojatno smo se opet družili uz 

učiteljicu F-u van nastave. Ona nas je nekako okupljala i učila plesu. Ali se sjećam da su nam se rugali i zbog 

nošnje. Nama curama to možda i nije bio problem, ali sve manje i manje dječaka smo imali. I ustvari umjesto da 

se osjećamo ponosni i gordi što smo u tim nošnjama, ustvari se nismo tako osjećali. Nisu nam se rugali odrasli, 

nego ta djeca, a to je ta osjetljiva faza puberteta, tako da ja ne mogu reći da sam se osjećala sretna tamo. Tu da, 

u Međuriću, bilo gdje, na igralištu na Naše jaro, ali tamo ne. Mislim da se sada to promijenilo, ali tada je bilo 

tako.“ (C-D)  

Téma výsměchu dětem ve škole, že mluví menšinovým jazykem, který vede k tomu, že děti začnou 

komunikovat jazykem většinovým – a aby děti neměly potíže, začnou s nimi následně komunikovat většinovým 

jazykem také rodiče doma, zmiňuje také Sloboda (2004:27). 
222 „I sjećam se da sam učiteljicu najviše zapamtila po pričama o Honzi. I kad razmišljam o svojem 

školovanju, ne sjećam se hrvatskog, ne sjećam se matematike, sjećam se Zláte bráne, sjećam se tog Honze, 

sjećam se Červený šátečku, znači sjećam se samo tih čeških stvari. Pošto si mi rekla da ću govoriti o sebi, onda 

sam razmišljala o tome i shvatila sam da je to zato, što smo … češki jezik je bio tada kao izborni predmet, 

fakultativno. Znači sve ostalo sam ja imala na hrvatskom jeziku. Ja se sad ne mogu sjetit, da li se on ocjenjivao, 

ali mislim da čak i nisu bile ocjene isticane. I prisjetila sam se da smo ga imali subotom. U školu smo išli u 

subotu. To su bila dva sata odjednom, mi smo se cijele subote družili na češkom, pričali priče, igrali, plesali i 

pjevali. Pa sad kad to usporedimo sa onom nastavom od ponedjeljka do petka, gdje su se pisali ispiti i bile 

domaće zadaće, iz češkog domaće zadaće nisu bile, jasno je zašto se samo toga sjećam.“ (C-D) 
223 „Na fakultě, můžu říct, na fakultě v Záhřebu, měli sme my i dva český profesoři, voni nevěděli, že sem já 

Češka, ale tak sme se nějak dohodli, že sem já měla u nich přednost. Voni to ctili, že sem já Češka. Nemluvila 

sem, protože voni byli původem Češi, ale nemluvili, von rozuměl, ale nemluvil. To byl K, nevím jak sme na tu 

češtinu přišli, to sem byla na zkoušce nějak. Víc sme se bavili o českém jazyce, než sem odpovídala. Takže 

super, super mě to přišlo.“ (A-M) 
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„První čtyry třídy a pak sme šli do Banovy Jarugy. Tam sme chodili do osmiletky. Tam sem 

hned začala chorvatštinu. Jenom chorvatsky. A já všechny čtyry roky do český. Když sem 

přišla tam, tak první dva měsice mně bylo strašně těžko, to byl horor (?) protože sem neuměla 

mluvit chorvacky.“ (C-M) 

„Od petog do osmog razreda više nije bilo mogućnosti učenja češkog. To je u Banovoj. 

Onda smo otišli u Banovu i onda sam imala malo teškoća sa hrvatskim. Inače sam bila 

odlična učenica, ale je bio problem sa č i ć, đ i dž i onda je mama shvatila i svi su shvatili, 

Međurić je imao s tim problema, da je to ustvari problem češkog jezika. Gdje ne postoje. I 

onda sam ja strašno puno čitala. Odlučila sam da ću ja to naučiti, da ja to mogu i da to meni 

neće predstavljati problem, zbog čega bih imala slabiju ocjenu. I onda ne znam zašto, ali sam 

počela manje koristit češki.“ (C-D) 

„Osmiletku sem zakončila v Končenicích a pohybovala sem se všude, kde strašně málo se 

mluvilo chorvacky, strašně málo, jenom ve škole, a když sem přišla do gymnázia v Daruvaru, 

tak sem měla problémy s tím, že sem rozmýšlela česky a neuměla sem se vyjádřit 

v chorváčtině.“ (B-M) „Akorát že sem měla první, zezačátku trošku problémy pamatuju 

v gymnáziu. Jako první půlleti, ne první půlleti, první… maminka když přišla na první schůzi. 

Já sem měla z třináct předmětu jedničku snad. Ten přechod ňák sem nezvládla. Přechod do 

střední školy, ta čeština mě, pamatuju se že sme něco udělali – sem řekla v češtině, neuměla to 

říct v chorvatštině. Ale potom jako se to vyrovnalo a pak to bylo vůbec bez problému.“ (B-M) 

 

 

5.5 Komunikace v zaměstnání 

 

Většina respondentů ve svém vyprávění popisovala také komunikaci v zaměstnání. Zde se 

jejich vyprávění v lecčem lišila, i když převažoval názor, že se na pracovišti baví jazykem dle 

vlastní volby, aniž by se nad tím kdokoli pozastavoval: 

„Nigdy sem neměl problem mluvit česky nebo chorvacky. My zme až i v práci, v Dalitě, 

sem dělal ńákých patnáct let jako komercialista, tak sem měl kamarády, s některýma sem 

mluvil česky, s některýma jen sem se votočil chorvácky, ale nigdy nebyl ňáký problém. Ani 

před válkou, ani po válce. Nikomu to nevadilo. Gdyž sme se sešli my, kerý sme věčinou mezi 

sebou mluvili česky, my sme mluvili česky a ostatní procházeli, vůbec nereagovali na to, když 

sme začali s něma mluvit, mluvili sme na ně chorvácky. Nikomu to nevadilo.“ (B-O) 

„To dok sem pracoval tady ve dučanu dole tady, ve obchodě, tady ve Vega, jak se menuje… 

Mezi sebou… byl IT, von je Čech. I my jsme furt vypravovali česky. Málokdy tu a tam něgdy 
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chorvatsky, ale jinak česky. My sme spolu, já von i ješče jeho kamarád, von neuměl česky, ale 

my mezi sebou v dučáně nebo když něco – tak sme se furt česky. A lidi když přicházeli, některý 

nás poznali, pa věděli, že umime česky, pa vypravovali s námi česky. I vostatní chorvacky, 

ne?“ (B-MS) 

„Vím že tej na praci dok dělam, jak chleba rozvážim, tak už v ňákych dučanach, dok vim, 

že ty, co dělaj tam, ženský, jako vypravujou česky, tak já s něma normálně, jak sem slyšel i to 

– pak k nim přicházim i normalně na česky vypravujem, to nejni ňákej... A dok něgdo někde i 

chorvacky, protože normalně neuměj česky, takže to je...“ (B-SS) 

„Po fakultě jsem se rovnou vrátila sem, dělala jsem ve veterinářský stanici jako technolog 

a měla jsem na starosti výrobu konzumních vajiček, těch, konzumních nosnic. To ti bylo, to 

jsou převážně vesnice jako Střežany, vobjížděla jsem vesnice a většina kooperantů byli Češi. 

Takže jsem já jenom česky u nich mluvila. To byly Dolany, Střežany, Dežanovec, Lipovec, 

jedině Horní Borky, tam byli Srbové, i Končenici. S kolegama ne, byli všechno Chorvati. 

Dělala tam i ZN-á, takže kdo uměl česky, my jsme dvě jen česky mluvily. Hodně bylo tam 

dělniku, který uměli česky mluvit. Takže kdo tam uměl česky, s tím jsem mluvila česky, kdo ne, 

s tím chorvacky. Ale byla skupina, třeba ať nás je šest, a dva uměj česky, my jsme mezi sebou 

česky. S tim že zas na ně mluvíš chorvatsky. Takže ten jazyk úplně všechny vlasně rozuměli. 

To už je takovej zvyk. Jak někdo umí česky, tak na něj mluvíš česky. A všechny si rozuměli.“ 

(A-M) 

Často taky na pracovišti probíhala smíšená komunikace a jazyk určoval ten, kdo 

komunikaci zahájil: „Tejka v pekaře, my mluvíme. Je nás tam šest chlapů. J i J sou ze 

Končenic, i D, i tej my mluvíme česky. M všechno rozumí a tej už i mluví česky, tady náš 

soused. I my mluvíme česky i von se uključuje, i hromadu věcí už von umí českejch. A my mezi 

sebou, jednu chvíli mažeme česky jen se hulí, za chvíli všechny chorvatsky. Začne M 

vypravovat, začne vypravovat na chorvatsky, voni mu začínaj vodpovídat i pak všechny 

mluvíme chorvatsky. A jinak sme tam všichni Češi, kromě S-y, vedoucí, která mluví česky, i N-

a, ale von rozumí. Protože všechny zapracovaný sou Končeňáci a mluvěj česky.“ (B-O) 

Objevila se ale ve vyprávěních také pracoviště, kde zaměstnanci česky mluvit nemohli:  

„A co je hodně důležitý, my sme potom nemohli mezi sebou mluvit česky, protože jednalo 

se vo práci. Všichni kolem nás mluvili chorvatsky, tak sme i my. Jenom když sme vodešli na 

kafe nebo na svačinu, tak sme mezi sebou mluvili česky.“ (B-M) 

„..i tej, recimo na někerych rádných místach, když já přídu do Dapromu, tejka tam je pět 

lidu. Čeká na řadu. I tam dělá ta SK-ova, ne, Š-ova, já přídu i hned na ni začnu mluvit česky. I 

vona tej neví jak by co by uďála, protože tam sou lidi, kerý... a vona je na rádným místě, kde 
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by třebala mluvit chorvatsky. I tej vona, trochu – já na ni mluvím česky, vona chorvatsky. Pak 

já votočím taky na chorvatsky, pak dyž voni roz to... se, pak nastavíme česky. A vubec vo tom 

nekomentujem. Rozumíš. Myslím já se pak, sám sem to – trochu mi to prošlo kroz hlavu, i pak 

sem já votočil na chorvacky, i tej dyž ty lidi vodešli, kerý tam byli přede mnou, s kerejma vona 

chorvátila, normálně, i vona pak dál na mně začala mluvit česky, my sme dál začali mluvit 

česky. I vubec sme vo tom nekomentovali. Vona nic neřekla, já sem nic nespomínal, ale to mi 

přišlo do hlavy, čekej, kam, tady sou lidi, před kerejma, tej vypadne že my mluvíme a voni 

nerozuměj, nebo tak. Nemužeš, myslím to je – na radných mistach, maš radny místa, kde 

nedovolujou. Jojo, je radnych mistach, kde nemužou…“ (B-O) 

Případně je zaměstnancům některého podniku zřejmě nepříjemně, když je někdo osloví 

česky v přítomnosti jejich kolegů nebo dalších lidí: „Nebo dyš přídeš – pa i do obchodu. Přiď 

někde do obchodu i když je pár lidu. I u redu. Esi tě ta trhovkyně pozná, i ví že umíš 

chorvácky, nebude na tebe mluvit česky. Já někdy přídu ke kumě T-ovy, ne, do Merkatoru, i 

ajde, dyš sme sami dva, mluvíme česky. Al jak je tam eště něgdo, uš se votáči, už vona votáči 

na chorvácky. To je ňákej, co ja vím, to je ňákej... Já myslím, že jim to nigdo nebi bránil, da 

mluvěj česky, ale ňákej, nepřijemně je nebo co. Nevim proč. Baš sem se toho všim. To mně 

bylo baš zajímavý.“ (B-O) 

Někteří zaměstnanci se také jazykem komunikace přizpůsobují svým kolegům: „Radim u 

srednjoj školi u knjižnici. S kolegama koji znaju češki pričam češki isključivo ako i ostatak 

ekipe zna češki. Ako smo dvoje i pričamo češki, čim se ubaci treći a da ne zna, automatski se 

priča hrvatski. Jer je po meni nepristojno pričat na stranom jeziku.“ (A-D) 
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6. JAZYK JAKO JEDEN ZE ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ IDENTITY ČESKÉ 

MENŠINY V CHORVATSKU A FAKTORY, KTERÉ PŮSOBÍ NA JEHO UDRŽENÍ, 

NA PŘÍKLADU SLEDOVANÝCH RODIN 

 

Identita člověka je těžko definovatelný jev, její vymezení je velice složité vzhledem ke 

komplexnosti problematiky. Snaží se o to odborníci z různých úhlů pohledů, např. v rámci 

vývojové a sociální psychologie, sociologie, sociální pedagogiky, sociolingvistiky i 

pragmalingvistiky. Někdy se rozlišuje identita osobní, sociální neboli společenská, kulturní, 

politická, jazyková, profesní aj. Janíková uvádí, že „v obecné rovině je možné chápat identitu 

jedince jako amalgám osobních (individuálních) a sociálních (kolektivních) aspektů. Identitu 

tak lze označit jako hluboký pocit vlastní totožnosti založený na prožívání vlastní kontinuity, 

tedy jakým člověkem jsem a čím se liším od druhých.“ (Janíková, 2016:29) Obsahem identity 

jsou jedincovy vztahy s okolím, které ovlivňují a formují jeho osobnost a vědomí. Identita se 

vyvíjí vždy v konkrétním sociálním a kulturním kontextu. Jedinec si v průběhu života vytváří 

s lidmi ve svém okolí sociální sítě, v průběhu života vstupuje do různých sociálních rolí a 

s různými rolemi se ztotožňuje – může tak mít také různé identity (někdy jsou označované 

jako identity parciální224). Identita jedince je pak souhrnem těchto dílčích identit. Anebo ještě 

jinými slovy: identita je sebeobrazem jedince – odráží, jak jedinec vidí sebe sama. Vztahy 

s okolím se mohou v průběhu života jedince měnit a takto se může proměňovat i jeho identita. 

Jde tedy o jev, který se vyvíjí v průběhu celého života a do určité míry je to tudíž jev 

nestabilní.  

Svět kolem nás poznáváme a osvojujeme si ho prizmatem jednoho nebo více jazyků a 

kultury/kultur, které nás dále v interakci s naším okolím formují (prostřednictvím jazyka se 

dostáváme do interakcí, dozvídáme se, co od nás společnost očekává, ujišťujeme se, kdo 

jsme, vytváříme si obraz sebe sama). Jazyk se tak stává pro identitu konstitutivním a je proto 

označovaný za jeden z jejích hlavních rysů. Vliv na identitu jedince samozřejmě nemá pouze 

jeho první jazyk, případně první jazyky, pokud vyrůstal ve vícejazyčném prostředí, ale i 

všechny další jazyky, které si v průběhu života osvojuje a jejichž prostřednictvím se dostává 

do nových interakcí s okolím a poznává nové hodnoty a kultury. S každým dalším jazykem a 

jeho kulturou tyto procesy totiž nabývají na nové kvalitě.225 Mnozí lidé se tak cíleně učí další 

                                                             
224 Viz např. Jandourek, 2001. 
225 Kladný postoj k multikulturalismu v dnešní Evropě se mj. odráží v podporování rozvoje mnohojazyčnosti 

jedinců, např. tím, že si žák již během povinné školní docházky má osvojit více než jeden cizí jazyk (viz např. 

Janíková 2016). 
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jazyky, aby si rozšířili svou identitu, zatímco jiní se učení se a užívání dalších jazyků vědomě 

vyhýbají – mateřský jazyk je pro ně útočištěm (ale zároveň také vězením) a užívání dalších 

jazyků pro ně představuje ohrožení jejich identity. Příslušníci národnostních menšin, kteří 

vyrůstají v bi-/multilingvním prostředí, ale většinou ovládají alespoň dva jazyky už od raného 

dětství, aniž by jim někdy byla nabídnuta možnost si vybrat, zda chtějí žít s více jazyky nebo 

ne. I mezi nimi se setkáme s různými názory na život se dvěma nebo více jazyky: někteří ho 

vnímají jako bohatství a oceňují příležitosti, které jim znalost více jazyků nabízí, jiní jsou 

nešťastní ze své rozpolcenosti mezi jazyky/kulturami nebo z jazykových interferencí, které se 

promítají do jejich jazykových znalostí a komunikace. 

Jazyk jako společenský fenomén má dvě základní funkce: komunikační a identifikační. 

Jedinec se užitím některého jazyka jeho prostřednictvím chtěně nebo nechtěně identifikuje 

s určitou skupinou. „Podle Bühlera působí jazyk mj. jako určitý „signál“ (Když mluvím, 

ukazuju ti, kdo jsem.) a zároveň jako „apel“ (Říkám ti pomocí uspořádání své řeči, jak tě nyní 

a zde hodnotím, ty mně ukazuješ, za koho mne považuješ).“ (Janíková, 2016:33) Zároveň ale 

může při formování identity hrát důležitou roli komunikační kompetence jedince: to, co 

jedinec umí, má poté vliv na to, jak je okolím vnímán, i na to, jak vnímá sám sebe. 

Komunikační kompetence tak může hrát roli kladnou i zápornou – dvojjazyční a bikulturní 

jedinci se sami mohou považovat za rodilé mluvčí daného jazyka a příslušníka dané kultury, 

ale nemusí být stejně vnímáni také zvnějšku, jinými mluvčími tohoto jazyka a příslušníky 

dané kultury, kteří je naopak mohou vnímat ve své kultuře jako cizince.   

S identitou jednotlivce má mnohé styčné rysy i identita skupiny, také zde hrají roli rysy, 

které danou skupinu charakterizují a zároveň ji odlišují od dalších skupin: jazyk, společné 

rituály (zvyky) a styl života. Např. etnická skupina je založena na přesvědčení jejích členů, že 

mají společný původ, etnické, náboženské nebo jazykové rysy, kterými se odlišují od zbytku 

obyvatelstva. Zejména v evropském kontextu bývá jako hlavní rys etnicity a zároveň i jako 

kulturní kapitál dané etnické skupiny většinou označován jazyk, „je nejvýznamnějším rysem 

kulturních rozdílů a může se stát i nejdůležitějším symbolem etnické identity, a to dokonce i 

tehdy, když není užíván aktivně.“ (Blažić – Rončević – Šepić, 2007: 53)  

Mnozí příslušníci etnických skupin necítí potřebu zdůrazňovat svou odlišnost, jazykovou 

ani kulturní, přestože si ji chtějí uchovat jako doklad svého původu a rodinný poklad, 

v krajních případech se za tuto odlišnost dokonce stydí. Nejčastěji se etnické skupiny 

přizpůsobují většinovému obyvatelstvu, v jehož prostředí žijí, ve větší nebo menší míře 

přijímají jeho národnostní vědomí i jeho jazyk, aniž by se tím chtěli zříct svého mateřského 

jazyka a svého původu – běžně jsou pak dvojjazyční nebo i vícejazyční. Menšinový jazyk je 
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v těchto případech vystaven neustálému vlivu jazyka většinového (i tehdy, kdy většinové 

obyvatelstvo nemá asimilační úmysly). Samotní jedinci z národnostních menšin se pak ale 

často potýkají s pocitem určité rozpolcenosti své identity, protože by si rádi udrželi svou 

původní identitu, ale zároveň se přijímáním jazyka a způsobu života většiny své původní 

identity zříkají.  

Jaké jsou tedy faktory, které v etnických skupinách působí na udržení původní identity a 

jejího základního rysu – jazyka?  

Tradičně jsou jako tyto faktory uváděny především: 

 oficiální podpora (administrativně-právní status a zajištění práv menšinového jazyka 

na daném území, menšinové školství, zpravodajství v menšinovém jazyce),  

 identifikace se skupinou, 

 náboženství, 

 sdružování (kulturní činnost). 

Dudok (2004) v tomto případě mluví o pulzačních vektorech, tedy vlivech, které nejsou 

neměnné a ustrnulé, v průběhu času se mohou aktivizovat, vystoupit do popředí, anebo 

dočasně nebo trvale ustoupit do pozadí, hibernizovat se. Za nejdůležitější považuje rodinu, 

dále školu, církev, kulturní spolky a sociálněpsychologické faktory každého jedince. I 

v našem výzkumu se přirozeně u všech členů rodin jakožto nejdůležitější faktor osvojování si 

a volby jazyka projevila rodina, zároveň ale působí velice silně další faktory, které vedou 

jednotlivé členy rodiny k změně jejich identity i k změně jazyka komunikace. Pozastavíme se 

tudíž nejdříve u výše jmenovaných a následně se pokusíme na základě jazykových biografií 

respondentů vysledovat také další faktory, které působily na jednotlivé členy zkoumaných 

rodin při formování/změnách jejich identity v průběhu života. 

 

1. Oficiální podpora (administrativně-právní status a zajištění práv menšinového jazyka na 

daném území, menšinové školství, zpravodajství v menšinovém jazyce) 

O postavení české menšiny z hlediska zákonů RCH jsme pojednali v kapitole 2.2.1, kde 

jsme konstatovali, že je legislativně existence české menšiny v Chorvatsku zajištěna poměrně 

dobře a je jí umožněna bohatá kulturní činnost, vzdělávání i informování v menšinovém 

jazyce, realizace menšinových zákonů ale v praxi v mnoha ohledech pokulhává a není 

důsledně naplňována.226 

                                                             
226 Jeden z respondentů popisoval např. situaci ohledně dvojjazyčnosti na Daruvarsku, která je sice právně 

zajištěna a měla by každému jedinci umožnit komunikovat na úřadech česky, v praxi to ale nefunguje, protože 
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Jako jeden z nejdůležitějších faktorů zachování českého jazyka i setrvání existence celé 

menšiny se pak jeví menšinové školství, jehož stavu, organizaci i problémům, s nimiž se musí 

vyrovnávat, jsme se věnovali v kapitole 2.2.4 (a reflexi českého školství ve vyprávěních 

respondentů jsme se věnovali v předchozí kapitole). Jeho existence výrazně zpomaluje 

asimilaci menšiny, neboť krajanům a jejich dětem umožňuje vzdělávání v českém jazyce, 

seznamování se s kulturou a dějinami mateřské země a vůbec pravidelný kontakt s českým 

jazykem, a to i dětem z krajanských nebo smíšených rodin, v nichž se už česky nemluví doma 

– do určité míry tak vynahrazuje chybějící kontakt s jazykem z rodiny. Nejvýrazněji je jeho 

důležitost pociťována v negativní formě v osadách, jejichž obyvatelé nemají možnost české 

školy navštěvovat – tito právě proto usilují o zavedení češtiny na chorvatských školách 

alespoň formou výběrového předmětu, což se v posledních deseti letech v mnoha místech 

znovu podařilo a čeština byla opět zavedena do mnoha škol, kde už dříve postupně zanikala. 

Důležitost zpravodajství (kterému jsme se věnovali v kapitole 2.2.5) vedle své primární 

informaci informovat o nových událostech tkví především ve skutečnosti, že se pro mnohé 

krajany po ukončení institucionálního vzdělávání stává často výhradním pravidelným 

                                                                                                                                                                                              
buďto samotní úředníci neznají menšinový jazyk, anebo se cítí nepříjemně, když ho mají užívat – a sami iniciují 

přechod do většinového jazyka – „B-O: Nemužeš, myslím to je – na radných mistach, maš radny místa, kde 

nedovolujou. Jojo, je radnych mistach, kde nemužou, přiď do policije, tejka, ty jako strani državljanin, s tym 

přideš tam, vona jesi neumí, musí hledat prevodioca. Ale jesi já přídu tam, já na ni neby směl vubec mluvit na 

česky. – T: Vždyť ale v Daruvaru je uznaná čeština. – B-O: Je, přiznaná, ale prubuj přijit do policie. Ta V, ta V-

ova, ja vím že vona umí mluvit česky. I přidu tam i začnu na ni mluvit i vona votočí na chorvacky. Protože ji je 

neugodně kuli vostatnich, keri neuměj česky. Prubuj vodejit, pa budeš vidět. Ty jesi přideš tam, jako Čech, vona 

jesi neumí, vona musí .. Ale jesi vona tebe pozna i vi že ty umíš chorvacky, prubuješ mluvit česky, vona... (…) 

Právo máš i na dokumenty, já mu řikám máš právo na dokumenty na česky. Al přideš do policije a prubuj mlu- 

začni mluvit česky. Budeš vidět, co ti řeknou. Dyž vědi, že umíš chorvacky. Von na tebe bude mluvit chorvacky. 

Nebude ti vodpovidat na česky. To sem dožil, ne. Já... baš sem přišel k V tej dyš sem měl problem, vyšla mně 

osobní, přídu ovaj tam i začnu na ní česky, vona chorvacky i pak já taky votočim na chorvacky, vidím… (…) 

Vjerojatně jí je neugodně. Nepřijemně. Protože tejka vedle ní sedí kamarádka, kerá myslí a co voni tejka 

vypravujou, co si došeptávaj, aby já nerozuměla něco. Vjerojatně kuli tomu.“ 

V takovýchto případech působí politika státu a krajů negativně, neboť menšinové jazyky nelze v praxi 

používat na úřadech, čímž se omezuje různorodost komunikačních příležitostí, která dále vede k omezování 

komunikačních funkcí jazyka a jeho stylové nivelizaci. Navíc na malém městě se lidé vzájemně často znají a 

vzorce jednání (v tomto případě volbu jazyka komunikace) si pak z oficiálních situací přenášejí i do situací 

neoficiálních – důvod nemožnosti komunikovat česky v oficiálních situacích se pak může odrazit v ústupu 

češtiny i z komunikací neoficiálních. 
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kontaktem se současným spisovným českým jazykem – takto byl především týdeník Jednota 

vnímán i respondenty.  

 

2. Identifikace se skupinou 

Identifikace je konstrukce hodnot a postojů – jedinec se identifikuje se sociálními 

skupinami a sociálními rolemi, které z této identifikace plynou. V případě skupiny jde o 

hromadnou identifikaci jejích členů navzájem, a to vůči sobě samým i vůči vnějšku. U 

příslušníků národnostní menšiny tak jde o identifikaci vůči této menšině, vůči okolnímu, 

majoritnímu prostředí, a také vůči vlastnímu státu (Republika Chorvatsko) i národnímu státu 

(Česká republika). Identifikace se tak dotýká množství otázek, které kromě jiného zahrnují 

také pohled většinového obyvatelstva na menšinové (menšinu jako celek nebo i menšinu 

složenou z jednotlivců) a pohled členů národního státu (České republiky) na skupinu lidí 

(krajanů) v zahraničí. 

Výzkum J. Tůmy (Tůma 2009:74-85) v jedné z krajanských vesnic na Daruvarsku ukázal, 

že pro příslušníky české menšiny v Chorvatsku se identifikace s menšinou a češstvím odráží 

v první řadě v otázkách českého původu („mít české předky“), života v české menšině po 

většinu svého života a znalostech českého jazyka. Důležité je také cítit se Čechem/Češkou. 

Není už ale pro ně tak důležité prezentovat se jako Čech také navenek, politicky, což se odráží 

např. ve skutečnosti, že se za příslušníka české menšiny považuje více lidí než má češství 

uvedeno v občanském průkazu, anebo že mnoho krajanů u voleb do parlamentu dává přednost 

volit na stranických listinách před volbou menšinového zástupce. Obojí uvedené také 

potvrzuje pevnou vazbu krajanů k chorvatskému státu – což je skutečnost, kterou krajané 

v Chorvatsku často zdůrazňují: Česká republika je jejich vlastí, ke které cítí pevnou vazbu a 

kam se rádi vracejí jako do země svých předků, Chorvatsko je ale jejich nynějším domovem. 

Ve vyprávěních respondentů našeho výzkumu byla identita formulována především 

kategoriemi Čech, Chorvat, Srb atd., a někteří respondenti cítili potřebu se ke své národnosti 

vyjádřit a vysvětlit, jak ji vnímají. Pravděpodobně z důvodu formulace výzkumného cíle ale 

(až na výjimky) nebyly ve vyprávěních rozváděny znaky, které respondenti vnímají pro 

vymezení národnostní identity jako konstituující. Větší nebo menší důležitost jazyka pro 

respondenty je patrná z předchozí kapitoly – zde si ji ilustrujeme jen úryvkem z neformálního 

rozhovoru s jednou z respondentek, který byl natočen nezáměrně po oficiálním ukončení 

interview: „T: Který jazyk bys vlastně označila za svoji mateřštinu? – MMS: No že česky. – T: 

A co je pro tebe chorvatština? – MMS: To se mě už ptali. Když sem dětem český jazyk 

označovala na vysvědčení, tak v závorce tam píše mateřský. A je to vlastně strašně zajímavý, 
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protože půl tech děti tu češtinu si bere jako ne za mateřský než za něco inýho. Nevim ani já za 

co. Protože prvni strani jezik je němčina, druhý je anglický, takže nevím, za co si to 

představujou. Ale protože sme vyrostli v Chorvacku, je tu chorvacký, musíme ho používat, 

vlastně bez ty chorvačtiny nijak nemůžeš, ale mateřský jazyk – český, bože český. Chorvačtina 

– nužno zlo. – T: Až tak? – MMS: No ne. [smích] Nevím jako, co je za mně chorvačtina. 

Druhej mateřskej jazyk. Jako by třebal bejt, protože sem vyrůstala s ním. Jako řikají – joj, 

mluvíte jen česky, nejsme v Čechách. Nedělejte z Chorvatska Čechy. Já řikám, promiňte, ale 

nemůžete mi brát něco, co je mí. Takže já sem Češka, ale protože nežiju v Čechách, 

neznamená, že nemůžu česky vypravovat. Jestli mě něco zajímá, stejně tak může někoho něco 

jinýho bavit. Já řikám, jestli mě zajímá, tak můžu číst český knížky, protože máme tu 

příležitost tady si je vypučovat, jestli ne, tak ne, ale nemůže mně nikdo říct – nedělejte 

z Chorvatska Čechy. Jako co, co vám je? Vůbec se to nepokoušíme.“  

Dále se česká identita reflektuje v dodržování zvyků a tradiční kultury (český kroj je ve 

vyprávění jedné z respondentek dokonce označen za nejvyšší hodnotu, kterou je potřeba 

ochraňovat i v život ohrožujících situacích), v hrdosti na český jazyk, kulturu a dějiny227: 

„Doma máme dost těch zvyků. (…) Píct štědrovečerku, peciválky, to sou ty chlebíčky, 

plněný ze povidlama nebo mákem, nejdřív to upečeme, pak to popaříme, a uděláme vod medu 

a másla přeliv, to je na štědrý večer první, jako postní … (…) To jenom na Štědrý den pečem, 

vánočku, jo, a my to řikáme štědrovečerku. Tak mě maminka naučila i babička.“ (C-M) 

„Jenom my sme netančili, protože tehdá neměli sme kroje, teprve když sem já se vdala, je 

dovezli. První kroje FV-ová s tym jejím manželem, ty kyjovský, ty sou eště dneska.“ Zároveň 

ale příběhem z válečné doby dokládá, jakou váhu pro ni český kroj má: „Celou válku sem 

hlídala, všechny se mně smáli, když přišli ke mně ty co byli u nás v tim izbjeglištvu, onda říká, 

měli sme taky složený ty kufry, nebo první linka byla Polana, my jsme byli hned Mezurač, 

takže sme museli bejt v připravě pořád jesi přidou dál. A voni se smáli, řikaj, že všechny maj 

připravený něco a vy hlavně – dva kroje v kufru… To bylo na prvním místě. (…) Reko co 

vemu, co nevemu, ale kroje připravený.“ (C-M) 

„Moja šogorica je nosila kijov. Ima sliku i tako je ponosna.“ (C-D) 

„Bila sam jako ponosna na učiteljskom fakultetu kad bi učila o nekakvim pedagozima 

češkim – Jan Amos Komenský i tako, i onda sam se znala pohvalit profesorima da znam češki 

                                                             
227 Respondenti ale zmiňují i situace, kdy se za svůj jazyk a zvyky styděli, neboť se jim jiní lidé (především 

děti) posmívali – viz předchozí kapitola. Výsměch je často reflektován i posměšným, pohrdlivým pojmenováním 

Pémci, které vzniklo z německého Böhmen.  

I v těchto případech jsou právě rodina a (případně) české spolky vnímány jako bezpečný přístav. 
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pa sam znala čitati nekad nešto, onako baš direktno na češki, pa im prevodit, ali sam im i 

zazvučala – ja sam znala čitati jako dobro. (…) Uglavnom uvijek sam s ponosom voljela 

naglasit da sam Čehinja i da znaju da računaju na to da ja mogu nešto u vezi toga recimo 

napraviti ili dat.“ (C-D) 

Zároveň je ale z některých vyprávění patrné, že vnímat sebe jako příslušníka některé 

etnické skupiny nemusí znamenat také sdílet základní charakteristiky této skupiny (jazyk, 

kulturu, zvyky), ale národnost je také děděna po předcích a navenek může být reflektována 

„jen“ politicky: „Čehinja. Cijeli život, da. Nikad ništa nisam mijenjala. Tako sam se izjasnila 

prvi puta kad sam trebala reć svoju narodnost. To je bilo u vrijeme rata. Tada smo, ne znam 

jel smo tada bili Jugoslaveni, to je bilo zanimljivo kad sam ja došla u taj Pakrac i kad se 

počelo zahuktavati. I nisam znala što sam ja. Pa sam pitala tatu, ovi su pričali da su Srbi, 

Hrvati a ja sam pitala tatu: tata a šta sam ja? Čehinja. Ja sam to tada valjda njima rekla da 

sam Čehinja a oni su rekli kako možeš biti Čehinja kad živiš u Hrvatskoj. Onda je tata rekao, 

pa da, ti si Čehinja, ali živiš u Hrvatskoj. U mojoj obitelji i u Međuriću se nikad nije isticalo 

da je netko nešto. I onda sam ja mislila da smo mi nešto neobično, čudna obitelj. (…) Tako da 

ja nisam znala što sam i gdje sam, kad sam došla u Zagreb 91. godine, onda su me pitali za 

narodnost, i onda je tata rekao Čehinja. Tata je bio uz mene,16 godina sam imala. Jer jesu, i 

mama i tata su Česi. Ja ne mogu biti nešto drugo. Da, mogu, sa 18 godina ja mogu biti i 

Eskim ako želim. Ali tada u to ratno vrijeme ja sam prihvatila što je tata rekao. I nikad mi nije 

palo na pamet to mijenjati, jer smatram da jesam Čehinja. (…) Da, izjašnjavam se kao 

Čehinja, idem na izbore, glasam na toj manjinskoj listi, biram zastupnika. Mada mislim 

najmanje što mogu učiniti je da definitivno moram više ići u Češku. To mi je želja.“ (C-D) 

Dostáváme se tím k případnému rozporu mezi vnitřní a vnější identifikací – z respondentů 

se týkala především osoby otce rodiny A, který sám sebe vnímá jako Chorvata, okolím je ale 

vnímán převážně jako Čech: „Lidi kerý mě poznaj, tak se ptaj česky: rostou houby, nerostou, 

sou veliký, malý… i vím že je člověk Chorvat, a von na mně česky promluví. Protože ví že tam 

sem v tom prostředi, tak mě i považuje, ví že se mnou mluvit…“ (A-O) Určitý rozpor 

reflektoval také otec otce rodiny B: „Žil jsem a vodrustal jsem jako Čech a jsem 

pravoslavnej.“ (B-OO) 

Potenciálně problematickou se identita stává u dětí ze smíšených manželství: „(SS1) když 

byl maličkej, tak došel: Bako, ja sam ti Ličan. Reko ma nemoj ty mě říct. Reko máma Čechyně 

a ty Líčan. Měl ličkou kapu. Reko máme my i českou kapu.“ (C-M) 

Národnost dítěte ale řeší už i jeho rodiče při zápisu dítěte do matriky: „I onda je bilo 

zanimljivo kad se rodio DS. U Zagrebu se rodio i iz rodilišta smo išli u Medvešćak, u općinu 



151 
 

smo išli i sad smo trebali reći, naravno da ja o tome uopće nisam razmišljala, što će biti moje 

dijete. I tamo u općini nas pitaju što je DS, ja kažem Čeh, a DM kaže Hrvat. A on kaže hop, 

hoćete se vi dogovorit. A ja ne znam, dva dana nakon što si rodila, uopće nisam razmišljala o 

tome, i to je nekakav bum bio. A ja kažem: a zašto si ti htio da bude Hrvat? A zašto si ti htjela 

da bude Čeh? Uglavnom sva djeca su napisana kao Hrvati. Ali se ja nisam ništa naljutila 

nego zanimljivo mi je bilo, kako sam ja: Čeh. Da budu po tati, ok. Mogu biti što hoće, sa 

osamnaest godina se mogu izjasnit kako žele.“ (C-D) 

 

3. Sdružování (kulturní činnost) 

Jak už bylo řečeno výše, příslušníci české menšiny v Chorvatsku se od počátku své 

existence sdružují ve spolcích, které se soustředí primárně na kulturní a osvětovou činnost. 

Cílem Českých besed, zastřešených Svazem Čechů v Republice Chorvatsku, je péče o zvyky, 

tradice, kulturu a jazyk, které si přistěhovalci přinesli ze své původní vlasti. Svou činnost 

krajané pravidelně představují na různých přehlídkách, akcích, festivalech doma i v zahraničí, 

pravidelně jezdí vystupovat také do České republiky – jejich smyslem ale není jen prezentace 

menšinové kultury majoritnímu okolí, kterou si krajané zároveň upevňují svoji pozici ve 

společnosti, ale především sdružování menšinových příslušníků a tvoření určitých hodnot 

společně, což posiluje jejich vědomí soudržnosti a udržení národní identity. Zároveň tímto 

způsobem krajané předávají své zvyky a tradice dalším generacím. Příkladem takového 

silného pocitu soudržnosti je největší krajanská akce, Dožínkové slavnosti, do jejichž příprav 

se různými způsoby zapojuje velká část menšiny. Společné přípravy i prezentace bohatství 

českých tradic, na něž mohou být právem hrdí, vždy krajany výrazně stmelí. Příkladem 

takového stmelení, zapojení i jinak málo aktivních krajanů a výsledného pocitu hrdosti na 

českou kulturu a tradice, i dobře odvedenou práci, jsou Dožínkové slavnosti, které se konaly 

v roce 2016 v Mezurači a zapojila se do nich většina členů rodiny C. 

Na příkladech zkoumaných rodin je zřejmé, že krajané, kterým záleží na udržení jazyka a 

setrvání existence menšiny, bývají také aktivní v krajanských spolcích – byť se jejich forma 

zapojení může výrazně lišit – a naopak nezapojení do činnosti spolku většinou signalizuje 

zároveň nevelký zájem o udržení si národnostní identity. Nikdo z respondentů v natočených 

interview nerozvažoval nad smyslem činnosti menšiny a její budoucností, všichni aktivní 

krajané ale cítili potřebu uvést, jakým způsobem se do činnosti Besed zapojovali a zapojují, a 
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neaktivní vysvětlovali důvody svého nezapojení228. Je tedy patrné, že „být Čechem“ ve 

vnímání krajanů obnáší také zapojení do spolkové činnosti. A do spolkové činnosti se zapojují 

nejen Češi, ale i někteří Chorvati (např. synova manželka v rodině C). České besedy jsou také 

místem, kde se mluví česky: „Kad dođeš u besedu, onda je normalno da ćemo mi govorit 

češki. Kako god znamo. I ja kad dođem k njima, ja onda pričam češki. Koliko god znam, 

zamuckujem kad ne znam riječ, kažem na hrvatski, pa im se nasmijem pa kažem, joj ne mogu 

se sjetiti, kroz šalu, ali bogatim ustvari i bude mi lakše i učim više.“ (C-D) 

Ve vyprávěních se objevily také komentáře rozmachu spolkové činnosti od devadesátých 

let minulého století ve srovnání s předchozím obdobím229:  

„Tatinek hrál, tak s maminkou sme musely pro seno samy dvě. (Hrál) ve dechovce. Česká 

beseda byla, ale voni neměli tedy tolik tech akcí jako dneska. Voni hlavně chodili hrát po 

pohřbách.“ (C-M) 

„A ty besedy – to se nikdy takhle nedělalo. Jak dyž se zbláznili. Ani se to do ty Jednoty 

nevejde. A jak voni dělaj, to je něco strašnýho. Stále někam jedou, stále něco organizujou.“ 

(A-M cituje A-MM) 

 

4. Náboženství 

Oproti některým menšinám ve světě, v české menšině v Chorvatsku nehraje náboženství 

(církev) velkou roli na zachování češtiny, neboť zdejší Češi přes opakované úsilí o zvrat 

tohoto stavu nemají už několik desetiletí možnost navštěvovat pravidelné mše v českém 

jazyce.230 Na Daruvarsku je velký počet věřících, převážně katolíků, je ale těžké odhadnout, 

jak velký by byl o mše v českém jazyce zájem, neboť zdejší krajané jsou už po léta zvyklí na 

mše chorvatské. Ojedinělé návštěvy českých katolických a evangelických duchovních (např. 

pomocného biskupa pražského V. Malého v roce 2014) jsou však srdečně vítány – právě o 

této návštěvě se zmiňuje ve svém vyprávění i jedna z respondentek: 

                                                             
228 Např. dcera rodiny C opakovaně v rozhovorech uvádí, že se v posledních letech nezapojovala do činnosti 

České besedy proto, že se chtěla věnovat dětem, dokud byly malé („A što se tiče besede, aktivno ne sudjelujem ni 

u jednoj skupini, nisam ni u zboru ni nigdje, definitivno zbog djece…“) – nyní ale děti povyrostly: „Sad vidim 

mogućnost da ću se vjerojatno moći razvijati i definitivno vidim prostor možda u tom radu u besedi u učenju 

češkog jezika i što je moguće više dati djeci.“ (C-D) 
229 Posílení činnosti Českých besed v devadesátých letech může být podpořeno vlnou posilněného 

národnostního cítění po válce, které se projevilo také v české menšině v Chorvatsku – obdobnou situaci v dalších 

menšinách v bývalé Jugoslávii zmiňuje také Dudok (2004:36). 
230 Výjimkou je osada Bjeliševec na Požežsku, kde je větší počet protestantů a v posledních letech tam 

pravidelně dojíždějí duchovní z České republiky. 
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„…když sem přišla do kostela, tam se chorvatsky mluvilo. Jenom chorvatsky a latinsky. Já 

se pamatuju, že latinsky se misa sloužila, když sem já byla malá. Ne jako tejka – všechno 

převod na chorváčtině. A českou misu sem poprve slyšela tady v Daruvaru. To se mně strašně 

líbilo. Teď. Před dva leta poprve. (…) Myslím, že se v Mezurači něco stávalo, protože všechny 

řikali, jak dete, já řikám, to já nepropouštím. Českou mši ve Darováru, to se nepropouští. To 

bylo hezký…“ – „…co se týče víry, vo češtině sem nevěděla nic. Teprve tady, když byl, a ta 

první mše, ty papírky si vzali a tu mši na češtině, Otčenáš na češtině, i to máme doma, to sem 

podělila i po Mezurači, reko učte se. Jesi sem já neuměla, dok sem byla malá.“ (C-M)  

I z vyprávění této respondentky lze soudit, že prosazení českého jazyka v této sféře by 

určitě přispělo k jeho uchování mezi krajany, neboť náboženské vyznání je jedním 

z nejniternějších lidských pocitů a je přirozené tento pocit prožívat v jazyce, který nám je 

nejbližší. Znemožnění této skutečnosti může vést k rozpolcenosti i k nucenému přeorientování 

na jiný jazyk. 

 

Vedle těchto v odborné literatuře tradičně uváděných faktorů, které všechny ve větší nebo 

menší míře, kladně nebo záporně, působí také ve jmenované menšině, jsme se na základě 

jazykových biografií respondentů pokusili vysledovat také další faktory, které působily na 

zkoumané rodiny a jejich udržení jazyka anebo jazykový posun od menšinového jazyka 

k většinovému: 

 

1. Rodina a volba životního partnera  

Rodina je jako jeden ze základních faktorů udržení národnostních menšin, jazyka a tradic 

označována mnoha odborníky. Jako nejvýraznější faktor, který působí na mezigenerační 

přenášení jazyka ve zkoumaných rodinách, se ale jeví především volba životního partnera. Je 

to faktor, který působí oběma směry: směrem k udržení jazyka a jeho posílení v rodině i 

směrem k jazykovému posunu od menšinového jazyka k většinovému. Příklady:  

a) V rodině B si matka Češka vzala manžela Chorvata, s nímž celý život komunikuje 

převážně chorvatsky a takto oba rodiče komunikují i se svými dvěma syny. Oba synové si ale 

následně za své partnerky vybrali Češky, s nimiž komunikují česky. Příchodem českých 

nevěst do rodiny se posílila komunikace v češtině nejen u obou synů, ale převážně česky 

začala komunikovat celá rodina, včetně rodičů. Matka uvádí: „Gdyž sem přišla do rodiny, 

gdyž sme se vzali, tak sme mluvili věčinou chorvacky, to bylo nejvíc, doma, protože babička 

s dědou O-ovi neuměli česky.“ – „MSS teď se všema mluví česky. MSS i MMS chodily spolu 
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do školy, takže se znaj. Vod pátý do vosmý třídy chodily spolu, takže voni na sebe mluvěj 

česky i automaticky zapojily nás všechny do toho.“ (B-M) 

b) V rodině C si syn a dcera českých rodičů, s nimiž do té doby komunikovali pouze česky, 

našli partnery Chorvaty. Dcera, byť s manželem komunikovala chorvatsky, se snažila 

zpočátku mluvit česky aspoň na své děti. U prvních dvou dětí se jí to poměrně dařilo, u 

druhých dvou ale od češtiny zcela upustila a rodina nyní komunikuje výhradně chorvatsky 

s tím, že další děti se už česky nenaučily a nejsou ani zapojené do akcí v české menšině. Syn 

se svojí partnerkou také komunikuje chorvatsky, ale jeho manželka – Chorvatka – se nadchla 

pro české zvyky, aktivně se zapojila do místní České besedy a učí se česky. Přestože sama 

s jejich dětmi komunikuje chorvatsky, podporuje manžela a jeho rodiče v tom, aby s dětmi 

komunikovali česky a aby se děti zapojily do činnosti českého spolku – děti tudíž mluví 

česky.  

Ve většině rodin se jazyk automaticky a přirozeně přenáší z rodičů na děti. Růstem počtu 

smíšených manželství se ale toto pravidlo narušuje. Smíšená manželství jsou v menšině, která 

se neuzavírá do sebe a neizoluje od většinového obyvatelstva (jako je tomu v české menšině 

v Chorvatsku), poměrně rozšířeným jevem, který ale v mnoha případech vede k tomu, že se 

v rodině už nepřenáší mateřský jazyk na další generaci, neboť se jazyk komunikace v rodině 

podřizuje monolingvnímu členovi rodiny: čeští rodiče na své děti nemluví česky nejen 

v přítomnosti partnera neznalého češtiny, ale i v případech, kdy jsou s dítětem o samotě. 

Velice důležitý je zde samozřejmě také postoj monolingvního partnera k menšinovému 

jazyku a kultuře – i na příkladu zkoumaných rodin se můžeme setkat s různými postoji 

partnerů, od synovy manželky v rodině C, která si přeje, aby se před ní rodina bavila česky a 

sama se velice aktivně zapojila do menšinových aktivit,231 po synovu manželku v rodině A, 

která necítí potřebu se česky učit,232 a dceřina manžela v rodině A, který sice nemá nic proti 

tomu, aby se jeho děti učily česky, ale vadí mu, když kdokoli mluví česky v jeho 

                                                             
231 „Ze všema v rodině česky, i se snachou, která je Chorvatka, vona chce taky, abychom mluvili česky, aby i 

vona naučila ňáký řeči. Vona říkala tak: esi na mně budete mluvit chor- když já se připojím do rozhovoru, 

chorvatsky, tak nikdy nenaučí, ne? Nejlehči naučí češtinu, když nás bude poslouchat a k nám se připojí. Co 

nerozumí, to vona se zeptá a nastavujeme rozhovor dál.“ (C-M) – „My vypravujeme česky, SM tejka budeme 

mluvit chorvatsky? Ne, vona hned řekne, ne, jenom vypravujte, jak se naučí jináč, ne? Nepude na ňákej kurs když 

se může naučit mezi náma.“ (C-M) 
232 „…nemam potrebu (da naučim), da sam htjela već bi naučila. Ne mislim da bi mi trebalo. (…) ne ne treba 

mi češki. (…) U mom društvu ne priča se češki.“ (A-SM) 
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přítomnosti.233 Takovéto postoje partnerů samozřejmě ovlivňují chování a jednání dalších 

členů rodiny, kteří se pak často třeba i nevědomky přizpůsobují. 

V  odborné literatuře jsou smíšená manželství někdy uváděna za příklad účinné, a přitom 

nejméně agresivní podoby asimilace menšinové skupiny (viz např. Blažić – Rončević – Šepić, 

2007: 53). I když by bylo možné předpokládat, že vzhledem k tomu, že matky se většinou 

více věnují výchově dětí a tráví s nimi více času, v rodině se budou menšinový jazyk a kultura 

přenášet především prostřednictvím matky, a otec může nebo nemusí tyto snahy podpořit – i 

v zkoumaných rodinách je patrné, že to nemusí být pravidlem. Zda děti budou následovat 

identitu otce nebo matky nakonec záleží především na samotných dětech, jejich volbě a 

postoji ke kultuře, jazyku a etnické příslušnosti rodičů. Smíšená manželství totiž často 

nahrávají pocitu nevyhraněné, rozpolcené identity – a ve volbě identity tak budou hrát roli 

nejen vztahy s rodiči, ale také postoj k jazyku, národnostní skupině nebo kultuře a tradicím 

každého z rodičů. Tyto postoje si ale vytváříme v průběhu dospívání, kdy se formujeme 

působením vzorů, čili opět rodičů. 

 

2. Místo seznámení s budoucím partnerem  

V několika případech uvedli respondenti, že jazyk jejich komunikace byl určen především 

místem, čili okruhem lidí, v němž se poznali. Opakovaně tímto zdůvodňovali svou 

komunikaci v chorvatštině mladší syn s přítelkyní/manželkou v rodině B, kteří se znají od 

dětských let a poznali se přes chorvatské známé, kteří česky nemluví, chorvatština tak zůstala 

jazykem komunikace i mezi nimi: „Tak sme taky zvyklí. Od malička sme se i poznali, takže 

často chorvacky vypravujeme. Ale jináč, s její sestrou, jednou i druhou všechno vypravujeme 

česky. My mezi sebou, gdyž sme sami, chorvatsky. (…) Takovej zvyk, ja si myslim, že je to 

všecho takovej zvyk.“ (B-MS) – „Možná da sme vodmalička vypravovali česky, tak věřim, že 

bysme vypravovali česky furt.“ (B-MS) – „Když sme se seznámili, tak sme mluvili chorvacky, 

a... myslím si, že proto to vostalo tak.“ (B-MMS) 

Obdobně zdůvodnila svou občasnou komunikaci v chorvatštině s manželem manželka 

staršího syna v rodině B: „Ja dok sem jeho upoznala, ja sem myslela, že von mluví jen 

chorvatsky. Já sem nevěděla, že von mluví česky. Pak mě von řek, že umí česky vypravovat, 

ale furt něco ňák vostalo. Dok sme přišli sem, dok sem chodila, teprve dyš sem viděla, že voni 

                                                             
233 „Někdy mu je to... jako... směšný, jako že pak nic nerozumí…“ – „Tak jako překáželo mu, když někdo 

mluví před ním, jako když je i von, česky, a von to nerozumí.“ (A-D) 
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s tátou mluvěj chorvatsky, tak sem myslela, že ja taky musím. A voni to potom taky ňák začli 

česky. A řikám, že mě to ještě furt vostalo.“ (B-MSS) 

 

 

3. Soužití v jedné domácnosti 

Výrazný vliv na to, jak budou mladí partneři společně komunikovat a jaký jazyk budou 

dále předávat dětem, mají v případě, že nežijí v domácnosti sami, také lidé, s nimiž 

domácnost sdílí. Ve zkoumaných rodinách se tento faktor objevil opakovaně a v různých 

kombinacích – v těchto případech šlo vždy o soužití s rodiči, případně prarodiči jednoho 

z partnerů, pravděpodobně by ale obdobně mohl působit jakýkoli další člen domácnosti: 

a) Smíšený mladý pár žije s rodiči Čechy, čímž se posiluje jejich češství, a to i u 

chorvatského partnera, který česky dříve nemluvil anebo mluvil špatně. Takovouto situaci 

můžeme pozorovat např. v rodině A, kde matka Češka a otec Chorvat žili zpočátku s jejími 

rodiči Čechy, obdobně v rodině C syn Čech a manželkou Chorvatkou žijí s jeho rodiči Čechy. 

Ve výsledku to nemusí znamenat, že budou mladí společně komunikovat v menšinovém 

jazyce (což se také ani v jednom z těchto případů nestalo), ale chorvatský partner se naučí 

česky a bude nakloněn výchově děti v menšinovém jazyce, jejich vzdělávání v české škole i 

zapojení do menšinového kulturního života. Otec z rodiny A je dokonce svým okolím často 

vnímán jako Čech a synova manželka v rodině C se navíc za tento svůj příklon k češství 

setkala s odsouzením ze strany chorvatského okolí: „Ja kao što sam napomenula s obzirom da 

sam Hrvatica, i u svojoj radnoj okolini doživjela sam znači predrasude, znači kak sam ja to 

prihvatila tu, da sam prihvatila više češko nego svoje, ali… da ja sam se tu udala, da su moja 

djeca dijelom Česi, znači ja kao mama volim svoju djecu. Znači ja moram voljeti ono što su 

oni dijelom. Jer ja kad ne bi voljela to što su oni, znači ne bi voljela svoju djecu. Tako. Ako 

idemo logički. I onda ja idem, tako bi to rekla, u korist moje djece. Oni znaju hrvatski, idu u 

hrvatsku školu, gdje uče i češki, ali ne učim ih da mrze ni Hrvate ni Čehe. Želim da osjećaju 

ljubav prema jednom i drugom, i da se nalaze i hrvatska da je njihova domovina, al da cijene 

i to odakle potiču i da znaju, svjesni su da su njihovi preci otamo došli. Znači da su dio 

jednog i drugog. Jer na kraju krajeva Česi tu većinom i rade i stvorili su si i obitelji i 

prijatelje i nastavili su sa svojim životom kak su došli tu. I sa svojom kulturom. I smatram da 

je neka dužnost mene i mog supruga kao roditelja da i mi onda nastojimo kad imamo priliku. 

Da ne ignoriramo to. Ne? I veliki je angažman oko toga.“ (C-SM) 

b) Smíšený mladý pár, v němž oba ovládají češtinu alespoň pasivně, žije (zpočátku) 

s rodiči Chorvaty, čímž je výrazně oslabováno jejich češství a většinou nastaven vzorec 
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komunikace, který v rodině přetrvává i po vytvoření vlastní domácnosti. Chorvatština se 

následně stává i jazykem komunikace s dětmi. Většinou tuto skutečnost vysvětlují faktem, že 

bylo jednodušší a slušnější mluvit jazykem, kterému rozumí všichni v společné domácnosti. 

Tato potřeba byla velice silná dokonce i v případě, kdy rodiče Chorvati nevyžadovali, aby se 

v jejich přítomnosti komunikovalo jen jazykem, kterému rozumí, anebo dokonce komunikaci 

v menšinovém jazyce přímo podporovali. Takovouto situaci můžeme pozorovat např. o matky 

a otce v rodině B, u otcova otce s otcovou matkou v rodině B nebo u dcery a jejího manžela 

v rodině C – a respondenti uvádějí podobné příklady i z rodin kolem: 

„Protože my sme šest roků žili nahoře u panimámi, u pantáty, a byla tam babička a děda, 

jeho rodiče. Oni česky neuměli, tak se v tej rodině porád mluvilo jenom chorvatsky. A i my 

sme mezi sebou mluvili jenom chorvatsky.“ (B-M) 

„Doma sme mluvili chorvacky. I s manželkou, kuli rodičum, mojim. Ale když k nám někdo 

přišel, a to bylo hodněkrát, vod Čechuch, tak sme mluvili česky všecky. (…) A s jejima 

rodičema česky. (…) S klukama chorvacky sme mluvili, tak.“ (B-OO) 

 „Kad sam se udala ovdje, bila je ta situacija neobična. Kad bi došli moji roditelji i kad bih 

došla kod njih, uvijek smo pričali češki. Kad bi oni došli tu, mi smo pričali češki, ali u 

trenutku kad bi došla svekrva ili moj DM, tad smo pričali hrvatski. Znala je moja svekrva reć: 

Nemojte se sramiti, nemojte se prebacivati, ja razumijem sve a što ne razumijem, ja ću te 

pitati. Ali sam se ja osjećala jako loše. Ja ne znam zašto imam taj osjećaj, da želim da 

budem… da me ljudi razumiju i da ne misle da je to moja tajna. Zato što je to moj materinji 

jezik, to me mama naučila i ne znam zašto, ali tako je bilo. I uglavnom smo se prebacivali.“ 

(C-D) 

Z uvedených příkladů je patrné, že soužití v jedné domácnosti s českými nebo 

monolingvními chorvatskými mluvčími může ovlivnit komunikaci všech členů domácnosti – 

a navyklý vzorec komunikace se přenáší i dále na dobu, kdy už zmíněný faktor nepůsobí, 

např. partneři začnou žít sami.  

 

4. Jazyková a komunikační kompetence  

Znalost více jazyků zpravidla způsobuje interference mezi těmito jazyky, na úrovni 

jednotlivce i celé skupiny. V případě menšinového a většinového jazyka bude mít většinový 

jazyk zpravidla výraznější vliv na menšinový než naopak. Znalost více jazyků je také většinou 

následována větším citem pro jazyky, ale, zejména u blízkých jazyků, zároveň i nejistotou 

správnosti ve vyjadřování v daném jazyce. V případě menšinového jazyka je tato nejistota 

často způsobována i menšími možnostmi tohoto jazyka plnit nejrůznější funkce, úřední, 
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administrativní, zpravodajskou a jiné, které vedou k nedostatečné znalosti daného jazyka 

v těchto oblastech. 

Uvědomování si své nedostatečné jazykové kompetence, která vede k potížím ve 

vyjadřování, vede některé členy etnické skupiny k tomu, aby přestali daný jazyk užívat 

v některých oblastech života anebo v krajním případě zcela (tento postoj bychom mohli 

zformulovat slovy: neumím to říct česky, vyjádřit se chorvatsky je pro mě jednodušší). 

Z důvodu vědomí vlastní neznalosti gramatických pravidel nejčastěji přestávají krajané 

v menšinovém jazyce nejdříve psát. V pokročilejších případech asimilace přestávají i mluvit.  

„Já rád vypravuju česky, myslím ale někdy mě to – lepši se někdy domluvit na chorvatskym 

než na českym. (…) Lehči. (...) Mezi (mámou) někdy vypravujeme česky, možná trochu, ale 

dyš něco tak já přejdu na chorvatsky, protože mně to lehčejc řict.“ (B-MS) 

Někteří respondenti uvedli, že se za svou češtinu stydí – např. dceři rodiny C, která byla 

tazatelkou oslovena česky, se evidentně ulevilo, když se s tazatelkou dohodly, že bude 

interview probíhat v chorvatštině: „Kad sam ja više govorila češki, onda se nisam sramila, 

imala sam dovoljno riječi. Ja sam znala što treba reći. Tako se on osjećao četrnaest dana 

boraveći s njima. Onda kad ti sve manje i manje govoriš taj jezik, sve ti je i teže govoriti, jer 

si svjestan koliko toga ne znaš i koliko ti toga nedostaje. Sada u toj jednoj rečenici koju ja 

složim, ako je ona nešto duža, ja moram jako dobro promisliti da je složim na češkom, ili 

moram ubacit dvije riječi hrvatske. I onda se već toga sramim.“ (C-D) 

Na skutečnost, že se při výzkumech mezi chorvatskými Čechy setkal s ostychem mluvit 

česky, protože „nemluví dobře“ upozornili také Václav Kočí s Janou Máčalovou (Daňková, 

2016). Ale s uvedenou skutečností se setkáme i u příslušníků jiných menšin, např. Sloboda 

zaznamenal podobné pocity u chorvatských Slováků v Iloku234 a Kubáčková zaznamenala 

stud za své ovládání jazyka u českých migrantů do USA (Kubáčková 2011). 

Komunikační kompetenci a znalosti českého jazyka by v rodinách mohla ovlivnit větší 

možnost kontaktu se současnou češtinou, která v současné době krajanům chybí. Jako 

prostředek ve výuce i prostředek udržení jazyka mimo školu by výraznou roli sehrála možnost 

sledovat vysílání české televize a českého rozhlasu, což bohužel v posledních už více než 

                                                             
234 „Pri sondážnom terénnom výskume v Iloku sa viacero slovenských respondentov obrátilo na mňa s 

otázkou, či im rozumiem. Podľa ich slov im niektorí Slováci zo Slovenska tvrdia, že im nerozumejú (…) 

Respondenti hovorili, že nerozprávajú „správne“ alebo „čisto“ po slovensky. Spôsob ich vyjadrení som 

interpretoval tak, že to pociťujú ako nepríjemnosť. (…) Svoju reč i variety respondenti hodnotili nízko. Na 

základe uvedenej skúsenosti sa domnievam, že ich (prinajmenšom v komunikácii so Slovákmi z materskej 

krajiny) dôsledky chápania jazyka, aké je medzi nimi rozšírené, traumatizujú.“ (Sloboda, 2004:17) 
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dvaceti letech není možné.235 S názorem, že by možnost sledovat současná česká média 

prospěla jazykové i komunikační kompetenci krajanů se setkáváme v názorech respondentů 

(A-O: „To je rádio, to je televize, da maj vidět český filmy, nebo dyby slyšeli rádio, nemaj 

vodkaď naučit. Nevim, jesi de nebo nejde, ale to je minus. Nemaj vodkáď naučit.“) i v odborné 

literatuře: „Jsem přesvědčena, že kdyby všechny děti mohly sledovat českou televizi, většina 

problémů, o kterých se zmiňujeme na tomto sympoziu, by byla vyřešena.“ (Staňová Brdarová, 

2014:129) Skutečnost jsme měli možnost ověřit si i v praxi při jiném výzkumu, který probíhal 

v rámci projektu Grantové agentury UK v letech 2015-2016 ve čtrnácti menšinových rodinách 

na Daruvarsku a zaměřený byl na jazyk příslušníků české menšiny v Chorvatsku. V rodinách, 

které měly možnost sledovat televizní pořady v českém jazyce, byly jazykové kompetence 

jejích členů v českém jazyce na vyšší úrovni nežli v rodinách, které možnost sledovat českou 

televizi neměly, což bylo patrné především u dětí. S vyšší jazykovou kompetencí se pojí také 

vyšší sebevědomí ve vyjadřování a tím i větší chuť daný jazyk užívat. 

A vliv na jazykovou a komunikační kompetenci krajanů má také možnost kontaktu 

s rodilými mluvčími a návštěv České republiky. Ve výzkumu tuto skutečnost zmiňovala 

většina respondentů přímo nebo nepřímo uváděním svých vlastních návštěv ČR nebo setkání 

s rodilými mluvčími a případnými nedorozuměními. Např. matka rodiny C se pochlubila 

příběhem, kdy na recepci hotelu v Československu nepoznali, že nejde o československého 

občana.236 Někteří respondenti uvažovali nad svou komunikací s rodilými Čechy, uvedli, že 

                                                             
235 Do začátku devadesátých let minulého století české televizní a rozhlasové stanice umoňovaly sledování 

svých pořadů také v zahraničí, nynější zákony tuto možnost nenabízejí. Sledovat české pořady tak krajané 

mohou pouze prostřednictvím internetu, kde jsou ale dostupné jen zpravodajské relace a některé filmy. I většina 

pořadů internetového vysílání je v zahraničí blokována. Přese všechny snahy Svazu Čechů se dosud nedaří 

vybojovat změnu českých zákonů nebo získat pro krajany výjimku. Současné podmínky tudíž krajanům, kteří by 

chtěli sledovat česká audiovizuální média, nenabízí jinou možnost, nežli si zabezpečit přístup k nim nelegální 

cestou. 
236 „Šli sme do Čech, já a manžel i dvě děti i sestra i švagr. I namluvili mě, aj já du rezervovat pro nás hotel. 

Já jsem přišla vážně na recepci, i jak voni na mě začli mluvit, já jsem s nima vyprávěla, voni vůbec nevěděli, 

vodkaj sem já. I když vona složila oučet, i říká, tej bych vás prosila paní občanku, a já na ni koukám. A prosim 

vás, já vám nemůžu dát občanku, já vám musím dát pas. Vona na mě kouká, říká, ale ta, ta se zamyslela, protože 

oučet byl napsanej. Říká, a vodkaj jste vy? Já řikám, iz Jugoslavije, to bylo vosumdesát prvním. Vona na mě 

kouká, volá: Jano, asi eště dvě kamarádky. Povidá, teď budeme vyprávět, já a vy… i říká tem kamarádkám: i co 

řikáte, vodkaj je paní? Pa, asi že Moravanka. Ukáže tu občanku, povidá podivejte se. A vono to bylo né, vo něco 

draší.“ (C-M) 
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s rodilými mluvčími si více dávají pozor na své vyjadřování237: „Možda pravilnije pričam. 

Bliže originalnom češkom. Više se trudim pričati originalno češki. (…) Ja sam sebi čudno 

zvučim kad pričam originalno češki. Al kad sam s nekim tko tako govori onda i ja. Je u 

principu ja znam kako nešto treba izgovarat. Kako zvuči, gdje treba naglasak, kako izgovorit 

većinu riječi, a ovdje je zapravo hrvatski prizvuk. Češki jezik na hrvatski način.“ (A-S) 

Setkávání s rodilými mluvčími se tak jeví jako jeden z faktorů, důležitých pro udržení 

menšinového jazyka, neboť nutí chorvatské krajany mluvit skutečně česky a nevolit 

v komunikaci jen „cestu menšího odporu“, ale zároveň jim umožňuje poznávat současné 

útvary českého jazyka a uvědomit si také výhody, které plynou ze znalosti dalšího jazyka.238 

V jedné ze zkoumaných rodin jsme se ale setkali i s případem, kdy příslušnice menšiny 

(dcera rodiny C) přestala užívat menšinový jazyk, protože si uvědomovala, že menšinový 

jazyk ovlivňuje její vyjadřování v jazyce většinovém: takže proto, aby mluvila správně 

chorvatsky, bez vlivů češtiny (k čemuž jako učitelka na chorvatské škole cítila potřebu 

především z profesních důvodů), přestala češtinu užívat nejen pracovně, ale i v soukromém 

                                                             
237 O tom, že příslušníci menšiny užívají jiná slova v komunikaci mezi sebou a jiná v komunikaci s rodilým 

mluvčím (v jeho případě Slováků z chorvatského Iloku) mluví také Sloboda: „Najzávažnejšie je však vo 

všetkých uvedených prípadoch to, že sa ukazuje, že respondent s výskumníkom nehovoril tak, ako hovorieva s 

členmi ilockej slovenskej komunity (v komunikácii s nimi zrejme používa namiesto hľadaných slovenských slov 

chorvátske slová).“ (Sloboda, 2004: 22-23) 
238 Uvědomění si těchto výhod reflektovalo ve svém vyprávění několik respondentů: 

„Vloni když byli u moře tak si našli kamarádi z Čech. Na pláži, i DD i DS. I tak si hráli a říká DS: Babi, co 

myslí, byl z Čech a my sme si rozuměli. My sme si hráli. Já řikám: vidíš? Teď kdybys nechodil do školy a 

nemluvil jsi česky, tak si si nemoh hrát. Strašně se mu kluk líbil, my sme se tak hráli, říká, babi, my sme si hráli, 

my sme mluvili česky. Povidám, tak vidíš, že to je dobře.“ (A-M) 

„…ali ja sam u Češkoj bila na maturalnom izletu, nakon srednje škole, četvrti razred, sa zagrebačkim 

razredom, gdje nitko nije znao češki pisnut osim mene. Fantastična sam im bila tamo. Voditeljica. Kad su trebali 

kupit alkohol i cigarete ili ne znam što, zafrkavam se, ali to su i takve zgode. Prekrasno nam je bilo. Pa kad su 

imali, nezgodnu smo imali situaciju, kako je to bilo 94. godine. Ravnateljica nas je unatoč svemu pustila van, 

mada neki ravnatelji zagrebačkih škola nisu nikoga puštali van. I onda je u to vrijeme bila i škola iz Srbije. Iz 

Beograda. I onda kako smo se našli u nekom disko klubu, pa onda ovi Zagrepčani kako su neki tu pa tu, onda 

sam ja to uspjela riješit, smirit i izbaciti van, ali isto zaslugom tog češkog jezika, što sam malo komunicirala 

tamo sa DJ, konobarima… Tako da mi je to: joj, D, hvala ti, spasila si me… Tako da je to zgodna situacija. Pa i 

svašta sam im znala pročitat po tim muzejima.“ (C-D) 

Především první uvedený příklad dokládá, jak důležité je pro děti zjistit výhody znalosti některého z jazyků 

možností svou znalost jazyka uplatnit ve skutečné situaci – je to jeden z důvodů, proč se nyní Svaz Čechů 

v RCH snaží i organizací společných letních táborů českých a krajanských děti a různých výměnných pobytů, 

které by dětem umožnily setkávání a navázání přátelství. (viz Staňová, 2016:4) 
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životě. Potíže s vyjadřováním v chorvatštině a vliv češtiny na chorvatštinu reflektovalo více 

respondentů, zvláště v případech přestupu z české na chorvatskou školu nebo v případech 

odchodu do chorvatského prostředí. 

 

5. Zaměstnání 

Důležitost každého z jazyků, které ovládáme, v našem životě si často uvědomujeme až 

v okamžiku, kdy můžeme daný jazyk uplatnit a je nám k něčemu prospěšný. Jde o faktor 

ekonomický, který je často zdůrazňován při výuce světových jazyků, ale málokdy v případech 

menšinových jazyků, které mají často navíc podřadný status vůči jazyku většinovému. 

V rodinách zapojených do výzkumu ale znalost menšinového jazyka, češtiny, v několika 

případech pomohla členům rodiny k získání zaměstnání:  

„Po válce sem přišla do Svazu a zase mi jazyk hodně pomoh. Celou dobu já sem všude ten 

jazyk uplatnila. Jak privatně tak i v práci. Bilo v který práci. (…) Všude sem měla přednost, že 

umím česky. Neměla sem problémy, že sem Češka nebo to nebo to.“ (A-M) 

„Vona mě pomohla dost, aj dostanu práci, sem rád, že jsem naučil jeden jazyk, jazyky mám 

rád, nejenom českej, než i německej, mám hodně literatury, když něco neumím, tak používám 

literaturu. (…) Hlavně čeština mně pomohla, aj dostanu práci, sem rád, že sem tady v tom 

kolektivu, kde sem…“ (A-O) 

„MMS – vona byla ve ty Dobrušce. Na tom kurzu. Tam byla měsic dni. Takže vloni to bylo. 

Pomolho ji to kuli práci. Tejka měla to usavršavanje českyho jazyku, to třebala i to ji pomohlo 

na práci, protože je to česká škola, ne?“ (B-MS) 

„Nežli když JŠ-ová, vod toho našeho předsedy, von byl dlouho předseda Besedy, PŠ-u, když 

skončila předškolní ten odgoj, předškolní výchovu, tak dostala první zaměstnání v Mezurači, 

pod uvjetem, že dvě hodiny týdně budou mít češtiny ve předškolce.“ (C-M) 

V jednom případě se dokonce objevil požadavek osvojení si menšinového jazyka u jedince 

z krajanské rodiny, v níž se už česky nemluvilo, jako podmínka k získání zaměstnání: „Táta 

řek, hele, až se naučíš, tak můžeš tady dělat.“ (A-M o A-O) 

Opakovaně pak získání zaměstnání, v němž jedinci měli možnost uplatnit češtinu, vedlo 

k tomu, že začali mluvit více česky i mimo zaměstnání – většinou to zdůvodňovali potřebou 

zlepšit své jazykové kompetence v daném jazyce: „Prostě, i když sem já začala v Jednoty 

dělat, tak ještě víc sme začali tu češtinu používat i v rodině.“ „U nás se to hodně vidělo, ja jak 

sem přišla do Jednoty, tak sme my vo hodně začali víc i komunikovat, mezi sebou i s dětma 

potom. Protože ja celej den mluvim česky, přidu domu i potom pokračuju, takže se to cejti, i 

děti potom lip i naučej.“ (B-M) 
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V posledních letech také někteří mladí odjíždí do Česka na studia anebo ti, kterým se 

nedaří získat zaměstnání v Chorvatsku, odjíždí do Česka za prací. Znalost jazyka jim pak 

umožňuje nejen snazší získání pracovního místa, ale i snazší orientaci v novém místě a 

zapojení se do života společnosti.  

 

 

 

6. Liberální výchova 

Jedno z největších nebezpečí pro národnostní menšiny a setrvání jejich svébytnosti může 

představovat již výše zmíněný celospolečenský jev – liberálnost. Protože zatímco na jedné 

straně umožňuje liberální přístup svobodné rozhodování ve věcech důležitých i každodenních, 

na straně druhé, pokud si nebudeme dostatečně uvědomovat hodnotu prvků vlastní identity, 

začneme je ztrácet. Projevuje se to především ve výchově dětí, čili v přenášení hodnot, které 

jsou důležité pro setrvání národnostní menšiny na další generace. 

I v české menšině v Chorvatsku se v poslední době setkáváme s názory rodičů, že není 

potřeba děti vyzývat k tomu, aby mluvily česky, můžeme dětem pouze nabídnout možnost si 

různé jazyky osvojit a je na nich, který jazyk si zvolí ke komunikaci: „A i v rodině myslím, že 

sme velice tolerantní. Já myslím, kdybychom ještě maďarsky, že bych je i to učila. A neučím je 

proto, že myslím, že je to hezký, ale myslím si, že když už máme to bohatství, tak co bych to 

děti nenaučila. Ty nevíš, kam tě život nanese ani co budeš potřebovat. Kdybych měla Maďara 

a kdyby byla tady maďarská škola, já bych dala do maďarský školy. Jen chytej, kde co můžeš. 

A děti strašně brzy naučej. Voni teď prakticky tyhle dva malí (pozn. autorky: vnoučata) 

rozuměj všechno. Cokoliv jim řekneš, ví, vo čem my mluvíme, (…) voni zvládli jazyk, voni ani 

nevědí jak. Voni nevědí, že se učej. Nikdo je do ničeho nenutí, tej musiš tak… úplně je volno. 

Voni cejtěj že můžou nebo ne. Já na ně jenom česky, mluvim (…) ale ne jako že já řeknu teď 

my sme Češi, tej chorvatsky nebudeme. (…) A myslím si, ste mladý, učte se. Asi takle to mám, 

víš? Povidám, žijete v takovom prostředi, to není pro vás cizí jazyk… už něco pochopí.“ (A-

M) 

S názorem, že není potřeba děti vyzývat k tomu, aby mluvily česky, se už nyní setkáváme i 

v některých českých školách v Chorvatsku, kde učitelé razí názor, že nemůžeme děti nutit 

mluvit česky, protože je to omezování jejich svobody. Protože ale v každodenních situacích 

většinou jednáme podle naučených vzorců, které si osvojujeme v průběhu dospívání, pokud si 

děti nezvyknout od počátku se spolu bavit česky, jen stěží budou tento zvyk v budoucnu 

měnit. A i podle výpovědí respondentů se dnes děti mezi sebou často baví chorvatsky (A-D: 
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„Myslím, že dost chorvatsky. Myslím že jo. Snad jim je tak lehči, nevim.“). Někteří respondenti 

uvedli, že děti odmítají mluvit česky i kvůli reakcím okolí,239 ale také že děti projevují větší 

zájem o češtinu díky hodinám češtiny ve škole: „Maj zase dvě hodiny češtiny. Tak kluci 

zajímá teďka víc čeština. A když sem jenom já na ně mluvila, tak je to hodně nezajímalo. Tej 

rozumí i SS1 i SS2. Všechno rozuměj. Co nerozuměj, tak hledaj, ať jim to převedu.“ (C-M) 

 

Jednotlivé zmíněné faktory nelze od sebe oddělovat, neboť se často doplňují, násobí, 

prolínají anebo působí protichůdně. A všechny faktory doplňoval pocit nebo názor mnoha 

respondentů, že je nutné se jazykově přizpůsobovat svému okolí, většinou formulovaný slovy, 

že není hezké nebo slušné mluvit některým jazykem před někým, kdo nerozumí. Většinou se 

tento názor vztahoval k užívání češtiny v přítomnosti příslušníků většinového obyvatelstva, 

ale druhý uvedený příklad dokládá, že toto pravidlo platí pro všechny jazyky:240  

„Věčinou doma, to co MS už řikal, doma všichni mluvěj česky. Jedině když někdo přijde 

kdo mluví chorvatsky, takže mluvíme chorvatsky. No, proto aby, není to hezky mluvit česky, 

aby někdo nerozuměl, ale stává se, že taky, votočím se ke sestře a automaticky přecházím na 

češtinu.“ (B-MMS) 

„No mluvíme německy, protože maminka má kamaráda, který mluví jenom německy. Takže 

s ním musíme mluvit německy. A je to strašně nepříjem- bylo by to neslušný, kdybysme mluvili 

jenom česky. Takže mluvíme s ním německy. Ale na maminku se votočím a mluvím česky. 

Normálně jako – teď já s tebou budu mluvit německy.“ (B-MMS) 

                                                             
239 „S vám řikal, jaký von měl problémy. Von když přišel do předškolky, tak tam byla teta, která ho nechtěla 

rozumět. Nic. Před tym byla teta, když nerozuměla, šla k ty moji učitelce, co jsem vám řikala že mě učila FV-ová, 

vona tam ještě pořád v ty škole ďála, vona vzala dítě za ruku, vodvedla ho k ty mojí učitelce, a vona jí to 

převedla. Ale tej tam byla teta, která mu řekla, pričaj tako, da te svi razumiju. I S víc nechtěl mluvit. Von taky 

přišel domu a řikal: Naučte mě aj já dobře mluvím chorvatštinu a ne česky…“ (C-M) 

O případech menšinových dětí, které nechtěly nejen před kamarády, ale ani doma mluvit menšinovým 

jazykem viz také Kubáčková (2010:23). Většinou jde o snahu co nejvíce splynout se spolužáky. 
240 Názor, že není slušné, když se v jejich přítomnosti mluví česky, uvedli i někteří chorvatští respondenti: 

„Pa smeta, moja punica, ona priča sa mnom malo previše. Ona ovaj malo pretjeruje, nju ne razumijem pol, onda 

ne razumijem... ima dijelova koje ne razumijem, kad oni pričaju onda ispada ko da ono... Malo nekulturno 

s njene strane. – T: Znači bilo bi ti logičnije da kad si ti tamo, da pričaju svi hrvatski. Da se prilagode. – A-DM: 

Jasno.“ (A-DM)  
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„S kolegama koji znaju češki pričam češki isključivo ako i ostatak ekipe zna češki. Ako smo 

dvoje i pričamo češki, čim se ubaci treći a da ne zna, automatski se priča hrvatski. Jer je po 

meni nepristojno pričat na stranom jeziku.“ (A-D) 

„Stric se isto oženio ženom iz Poljane koja nije razumjela češki. I onda mi je to bilo 

zanimljivo, kako sam se ja prebacivala već kao dijete. Ja se sjećam, kako sam sa svojim 

strikanom govorila kad je bio kod bake češki, a kad sam došla u njegovu kuću – hrvatski. 

Kako i zašto… ali jednostavno pogledaš u osobu i… ja sam valjda znala da ona ne razumije i 

da nije dobro govoriti jezikom ko netko ne razumije.“ (C-D) 

„Kad bi oni došli tu, mi smo pričali češki, ali u trenutku kad bi došla svekrva ili moj DM, 

tad smo pričali hrvatski. Znala je moja svekrva reć: Nemojte se sramiti, nemojte se 

prebacivati, ja razumijem sve a što ne razumijem, ja ću te pitati. Ali sam se ja osjećala jako 

loše. Ja ne znam zašto imam taj osjećaj, da želim da budem… da me ljudi razumiju i da ne 

misle da je to moja tajna. Zato što je to moj materinji jezik, to me mama naučila i ne znam 

zašto, ali tako je bilo. I uglavnom smo se prebacivali.“ (C-D) 

 

Navíc na jednotlivce i skupinu působí také další faktory, které ovlivňují změny v celé 

společnosti, např. industrializace/urbanizace, migrace do měst, rozvoj médií, politická 

dominace – všechny představují změny způsobu života skupiny, které mohou oslabovat 

sociální sítě jejich členů a tím pak soudržnost celé národnostní menšiny. A udržení pevných 

vazeb uvnitř skupiny bývá většinou nejdůležitějším faktorem udržení etnické skupiny jako 

svébytné. 
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7. ZÁVĚR 

 

Existence národnostní menšiny je komplexním problémem, na který je potřeba nahlížet 

z mnoha úhlů zároveň. V této práci jsme se pokusili poukázat na některé aspekty jazykové a 

komunikační, a zároveň vysledovat alespoň některé z faktorů, které (kladně i záporně) působí 

na udržení českého jazyka v české menšině v Chorvatsku. Ukázat, že přestože asimilační 

procesy patří do přirozeného jazykového vývinu, v některých jazykových menšinách se daří 

tuto asimilaci brzdit: v zkoumané české menšině v Chorvatsku, která si určitým způsobem 

udržela svou skupinovou identitu i český jazyk už téměř dvě stě let, což výrazně překračuje 

běžný předpoklad, že rodina se v novém prostředí asimiluje v průběhu tří generací (viz 

Dudok, 2004:35), se tedy jedná o úspěch. 

Výzkum jazykových biografií tří rodin je jen určitou sondou do života krajanů 

v Chorvatsku, která nám může nabídnout poněkud jiný obrázek života a fungování menšiny 

nežli by nám poskytly tradičnější kvantitativní metody, a zároveň nám může dovolit aspoň 

nahlédnout do uvažování menšinových příslušníků a jejich nakládání s jazyky. Zároveň jde 

ale jen o malou sondu, která v mnoha ohledech nemusí být reprezentativní – zobecňovat tedy 

získané výsledky lze jen s velkou opatrností. 

V úvodu práce jsme stanovili čtyři hypotézy, u nichž jsme doufali, že nám výzkum 

poskytne odpovědi: 

První hypotéza byla, že asimilace na venkově probíhá pomaleji než ve městě. Přestože to 

nelze brát jednoznačně, jazykové biografie zkoumaných rodin do určité míry tuto hypotézu 

potvrdily. Především v opakovaných případech ukázaly, že s odchodem do města (v 

biografiích jde o odchody do větších měst, jako jsou Záhřeb nebo Osijek, např. za vzděláním 

nebo zaměstnáním) se do značné míry pojí ztráta jazyka – respondenti vždy uváděli velmi 

malé možnosti uplatnění menšinového jazyka. Naopak návrat do venkovského prostředí 

nahrává také návratu k menšinovému jazyku. Důvodem může být i samotný protiklad 

venkovského a městského prostředí, kde v prvním uvedeném mají lidé k sobě většinou blíž, 

jde o těsnější vazby a z hlediska podílu v počtu obyvatel o „češtější“ prostředí (odráží se zde 

rámcový protiklad spíše enklávní vs. diasporální jazykové situace). I když to nebylo v centru 

naší pozornosti, nepřímo se ve výzkumu objevili také respondenti, kteří žijí ve velkých 

městech.  

Pro lidi žijící na venkově zároveň může být větší hodnotou uchování zvyků a obyčejů. Ze 

zkoumaných rodin byly české zvyky důležité především pro členy rodiny C, nejen jejich 

dodržování doma, ale i možnost prezentace jejich bohatství většinovému obyvatelstvu. 
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Naopak z respondentů rodiny A, byť z malého města, české zvyky nezmínil ve vyprávěních 

nikdo. 

Druhá hypotéza zněla, že asimilace v středisku menšiny bud probíhat pomaleji než ve 

vzdálených osadách. Ve zkoumaných rodinách se tento předpoklad nepotvrdil, je však možné, 

že důvodem je především výběr respondentů. V středisku české menšiny uchování menšinové 

identity nahrávají mnohé faktory (česká škola, aktivní menšinový spolek, možnost uplatnění 

menšinového jazyka v zaměstnání, poměrně velké procento českého obyvatelstva, které 

nabízí velkou možnost uplatnění jazyka v různých situacích), takže není potřeba vynakládat 

tolik energie k předání menšinového jazyka a kultury dalším generacím (tato skutečnost však 

také vede k tomu, že si na Daruvarsku krajané většinou nejméně uvědomují hodnotu 

menšinového jazyka, neboť ho získávají „zdarma“). Zároveň se zde ale setkáme s možná 

největším – byť nepřímo deklarovaným – odporem proti češství z hlediska většinového 

obyvatelstva (viz zmiňované opakované nedodržování menšinových práv atd.). Ve výzkumu 

se to projevilo např. v postojích chorvatských partnerů, kteří se přivdaly/přiženili do českých 

rodin: zatímco na venkově se chorvatská manželka v rodině C sama s velkým zájmem 

zapojila do českého spolku, chce se naučit česky a záleží jí na tom, aby i její děti se česky 

naučily a poznaly českou kulturu – oba chorvatští partneři v rodině A se k češtině a české 

kultuře staví chladně, nemají zájem nejen o zapojení do českého spolku, ale ani o zvládnutí 

jazyka a dokonce jim vadí, když se v jejich přítomnosti mluví česky. V prvním případě (na 

venkově vzdáleném od střediska menšiny) tak chorvatská partnerka do určité míry sama 

posiluje češství rodiny, v druhém případě (ve městě v samotném středisku menšiny) jsou oba 

chorvatští partneři výrazným asimilačním faktorem, který ovlivňuje komunikační vzorce i 

chování celé rodiny. 

Třetí hypotéza předpokládala, že jedinci, pro které je důležité předání menšinového jazyka 

svým dětem a vnoučatům, budou zároveň aktivní v českých spolcích. V zkoumaných 

rodinách se ukázalo, že to sice není pravidlem (velkou roli zde hraje také časové vytížení 

jedinců v zaměstnání), ale ve většině případů platí. V rodině B byli do činnosti spolku vždy 

zapojeni všichni členové, pokud k tomu měli možnosti – aktivní v České besedě je dokonce i 

otec, který se nepovažuje za Čecha, nikdy v tom ale neviděl překážku pro svou činnost. V 

rodině A je do dění v menšině zapojená matka (aktivnější je po odchodu do důchodu, dříve se 

z důvodu časové zaneprázdněnosti zapojovala jen příležitostně, už samotným zaměstnáním 

ale toho vykonávala pro menšinu hodně), u dcery bychom mohli konstatovat, že je zájem o 

češství a český jazyk spíše deklarovaný, do činnosti spolku se ale nezapojuje – a syn přímo 

uvádí, že o zapojení nemá zájem. V rodině C je zřejmý protiklad mezi (v místní Besedě velice 
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aktivním) synem a (stranou činnosti Besedy stojící) dcerou, který se odráží i v jejich zájmu u 

předání českého jazyka dětem. Dcera však uvádí, že by chtěla své jednání změnit.  

Čtvrtá hypotéza zněla, že se krajané nad užíváním jazyků a komunikací nezamýšlí. 

Odpovědí na tuto hypotézu je pátá kapitola, která byla vydělena na základě sebraného 

poměrně rozsáhlého materiálu v rámci jazykových biografií. Ukázalo se, že většina krajanů 

považuje dva jazyky za běžnou součást svého života a přepíná mezi nimi, aniž by si důvody 

přepínání v běžné komunikaci uvědomovala, není ale pravda, že by se nad jazyky a 

komunikací vůbec nezamýšleli – byť je k tomu zamyšlení nejspíš nejčastěji vede konfrontace 

s neobvyklou situací nebo s člověkem mimo bilingvní prostředí. 

 

Výzkumy tak na jedné straně potvrzují, že pro chorvatské krajany jsou český jazyk a 

kultura jedním ze základních pilířů jejich etnické identity,241 zároveň ale rozdíl při sčítání lidí 

mezi lidmi hlásícími se k češství a lidmi, kteří označili češtinu za svůj mateřský jazyk (podle 

posledního sčítání v roce 2011 se k české národnosti hlásilo 9641 lidí, zatímco k češtině jako 

mateřskému jazyku jen 6292 lidí) ukazuje, že pro nemalou část krajanů mateřský jazyk není 

rozhodující a s češstvím se identifikují na základě svého původu, zapojení do činnosti českých 

spolků, na základě svého niterného rozhodnutí cítit se Čechem/Češkou anebo dalších příčin.  

Přesto většina krajanů má zájem o to, aby se česky naučily také jejich děti a vnoučata, čili 

aby český jazyk a kulturu předali dalším generacím. Český jazyk jako bohatství reflektovali i 

respondenti výzkumu: „C-M: SM chce, já řikám, že SM chce, ať se na (děti) mluví česky, že to 

je jako jedno bohatství. – C-O. Je to jeden jazyk víc. To ve světě kerej god jazyk da je.“ A 

uvědomují si také nutnost o češtinu pečovat: „Já se snažím z ty svý funkce jako babičky, i už i 

z ty tradice jim nějak vštěpovat tu lásku k jazyku a kultuře. (…) S tim způsobem chci udělat to, 

co maximálně můžu.“ (A-M); „Makar jsem nebyl Čech. Al sem vodrost mezi Čechama, takže 

sem měl to v krvi, abysme se starali za tu češtinu.“ (B-OO) – někdy jim ale k tomu chybí čas a 

energie, kterých je v případě menšinového jazyka potřeba vynaložit mnohem více nežli 

v případě předávání dalším generacím jazyka majoritního.  

Pokusili jsme se vypozorovat faktory, které v české menšině v Chorvatsku působí na 

udržení její vitality a zpomalení asimilace – vedle obvykle uváděných faktorů jako jsou 

administrativně-právní status a zajištění práv menšinového jazyka na daném území, rodina 

(mezigenerační přenášení jazyka v rámci rodiny), menšinové školství, zpravodajství a 
                                                             

241 Srov. s výzkumem Tůmy (2009), který srovnáním výsledků svého výzkumu, prováděného v Horním 

Daruvaru, s výsledky výzkumu vnímání identity v ČR (Vlachová – Řeháková 2004a, 2004b), dokládá, že čeští 

krajané v Chorvatsku vnímají identitu ve shodě s občany ČR jako etnickou/kulturní spíše než státní. 
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publicistika v menšinovém jazyce, náboženství, kulturní činnost atd., jsme u zkoumaných 

rodin vypozorovali vlivy volby životního partnera a místa seznámení s ním, soužití v jedné 

domácnosti s dalšími lidmi, jazykové a komunikační kompetence, zaměstnání a liberální 

výchovy. Ivo Barteček uvádí, že česká menšina v Chorvatsku je společně s argentinskými 

Čechy z oblasti Chaco jedinou českou menšinou, která takto dlouhou dobu odolává asimilaci, 

důvody k tomu spatřuje v „propojenosti s půdou, která se dědí, udržuje a kultivuje“, a v životě 

na „hranici civilizačních světů“, kde je „k přežití nutné nasadit všechny síly ve prospěch 

samých sebe a svých dětí“, což vede k „zvláštnímu vztahu k českému jazyku a jeho 

kultivaci“. (Daňková 2016) 

Aby si menšina jazyk udržela jako funkční dorozumívací prostředek, je potřeba o něj 

pečovat, je nutné, aby ho členové komunity každodenně používali v nejrůznějších situacích, 

nejdůležitější je ale soukromá, mezilidská komunikace mezi členy komunity navzájem. Proto 

je důležité, aby si i mladí lidé zvykali mezi sebou mluvit česky, neboť pokud si už od dětství 

nezvyknou mluvit česky s lidmi ve svém okolí, budou jednou cítit potřebu předávat tento 

jazyk svým dětem? Anebo český jazyk zapomenou, nebude už pro ně představovat jeden ze 

stěžejních pilířů jejich etnické identity a s češstvím se budou identifikovat na základě jiných 

hodnot? V odborné literatuře je zapomenutí jazyka nazýváno jazykovou ztrátou – znamená 

tedy zapomenout jazyk opravdu něco ztratit? A co by to mělo být – identita, blízcí lidé, 

pracovní příležitosti nebo něco dalšího a třeba mnohem důležitějšího? 

Život se dvěma kulturami a dvěma jazyky může být obohacující, ale zároveň může být i 

zdrojem rozpolcenosti, a právě oba tyto pocity mnoha krajanů shrnula na sociálních sítích 

jedna z nich: „Být příslušníkem národnostní menšiny je výzva; z jedné strany pečujete o 

tradici, kulturu a jazyk svých předků, kteří se v matičce zemi vyvíjejí úplně jiným směrem, a 

druhé zas sledujete krok se současnou kulturou, změnami a trendy.“ (Tanja Novotni Golubić, 

Facebook, citováno 12. února 2017) 

 

Cílem práce bylo přispět k poznání jazyka a komunikace příslušníků české menšiny 

v Chorvatsku, i vlivů, které působí na jednotlivce i menšinu jako skupinu v každodenním 

životě. V rodinách jsme ale pozorovali také jazykové posuny jednotlivců i mezi generacemi, 

které mají vliv na setrvání celé menšiny do budoucna. Výzkum umožnil nahlédnout do života 

a jednání členů tří rodin, získané poznatky by ale bylo prospěšné srovnat s jazykovými 

biografiemi dalších krajanských rodin, které by mohly upozornit na další faktory, které 

ovlivňují jednání krajanů, ale i poukázat na další způsoby, kterými by bylo možné ovlivnit 

postup asimilace.  
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Ve vyprávěních respondentů se objevila také četná další témata, která by si zasloužila 

samostatné rozpracování a která nabízejí cesty, kterými se při zkoumání české menšiny 

v Chorvatsku dále vydat. Zároveň ukazují šíři dat a témat, která lze z jazykových biografií 

těžit, například osvojování jazyka dítětem v dvojjazyčném prostředí, čeština jako zdroj 

zábavy v nečeském prostředí, vnímání rozdílů chorvatštiny a srbštiny, příběhy o tom, jak je 

šálivé myslet si, že můžu mluvit jiným jazykem a nikdo mi nebude rozumět, potenciál 

českých knihoven, srovnávání způsobu života a podob českých vesnic kdysi a dnes, atd. 

Zaměřit by se bylo možné také na obraz příslušníků jiných národností ve vyprávěních 

respondentů (např. Makedonci a Chorvati v Končenicích, Slováci v Mezurači atd.), případně 

na představy o rodilých Češích a idealizaci České republiky a českého jazyka (např. obvykle 

se vyskytující názor, že Češi nenadávají nebo že v mluvě používají hodně zdrobnělin). 

V neposlední řadě bylo ve vyprávěních reflektováno také téma prožitku války v 90. letech 

minulého století.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

č. – česky 

ČR – Česká republika 

ČZŠ – česká základní škola  

ch. – chorvatsky 

jaz. – jazykový 

JNA – Jugoslavenska narodí armija (Jugoslávská lidová armáda) 

např. – například  

NVI – Novinově vydavatelská instituce 

příp. – případně 

RCH – Republika Chorvatsko 

resp. – respektive 

st. – století 

tzn. – to znamená 

tzv. – takzvaný 

ZŠ – základní škola 
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PŘÍLOHA č. 2 

 

Jazykové biografie členů rodiny A  

 

Matka (1951)  

Narodila se v české rodině ve Velkých Zdencích, což byla v té době národnostně smíšená 

vesnice, v níž žili Češi, Chorvati a Srbové společně. Její matka byla poštovní úřednicí, otec 

učitelem a okresním školním inspektorem, aktivně zapojeným do menšinového života. Měla 

jednoho bratra. Matka tak vyrůstala v jazykově smíšeném prostředí: 

„Naše rodina byla česká i s tátovy i s máminy strany. Takže u nás se převážně mluvilo 

česky. Narodila jsem se ve Velkých Zdencích, kde bylo, vlastně bylo hodně Čechů. Český 

jazyk měl převahu ve vesnici, protože třeba Srbové, když k nám přicházeli, tak voni mluvili 

česky. To bylo zajímavý. Jak to uměli, tak to uměli, rozuměli a řekli to tak, jak to uměj. Si 

pamatuju, že u nás, když třeba chodili na návštěvu, tak sme mluvili česky. S chorvatským 

jazykem taky nebyly problémy, protože se komunikovalo i chorvatsky i česky. Ale co sem 

chtěla říct, že jako měli pocit, že když choděj do český rodiny, tak maj mluvit česky. To byli 

místní lidi, který znali, že jo. Slyšeli ho, takže to jim nebyl jako cizí jazyk, ale už ňáký výrazy 

pochopili a mluvili – nemluvili správně, ale mluvili.“ „Já jsem se hrála i s Chorváty, ze Srby i 

z Češi, takže já jsem s jazykem neměla problémy, ani češtinou ani s chorvatštinou. 

Chorvatštinu jsem měla vod začátku, paralelně jsem se učila, nikdy jsem neměla problém ani 

s jedným ani s druhým.“ 

Po čtyřech letech na české základní škole ve Velkých Zdencích se s rodinou přestěhovala 

do Daruvaru, kde základní vzdělání dokončila na české základní škole J. A. Komenského a 

následně odmaturovala na českém oddělení obecného gymnázia: „V základní škole – chodila 

sem čtyři roky ve Velkých Zdencích, základní tam byla česká škola, čtyři třídy český. A byly 

tam i čtyři třídy chorvátský. Tam bylo hodně dětí. Do pátý třídy sem šla do Daruvaru do české 

školy, jeden rok jsem cestovala, pak sme se přistěhovali sem do Daruvaru, a pak sem šla do 

gymnázia do českého oddělení, nevím, kolik nás bylo, jenom čtyři jsme zakončili. Jednoduše 

někomu to bylo těžký, tomu bylo nevím co, že to nebude potřebovat, tak sme nakonec my 

řikali – jak četr kralja. Jedině my jsme pak tu češtinu dokončili, my čtyři. Dokončili 

dokonce.“ 

„V základní škole ve Zdenci vím že sme my mluvili česky. Mluvili sme i tady (pozn. 

autorky: v Daruvaru) hodně česky ve škole, vic než teď. Ale bylo pár holek, já nevím, který, 

kuli čemu, ale ta chorvatština za ně znamenala… jestli si mluvil chorvatsky, tak si byl něco 
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lepšího. Nemužu ti napočítat kdo to byl, ale byly možná čtyři holky, který dycky myslely, že 

sou něco lepšího, než sou vostatní. Takže voni vlastně ten chorvatskej jazyk forsírovaly, ale 

převážně se mluvilo česky a to ještě spíš děti z venkova mluvily česky. To jako ňákej trend 

byl, že ta chorvatština, ale jinak dřív to bylo dost přísně ve škole, jako dbalo se, aby se 

nemluvilo chorvatsky, to si pamatuju, že to bylo přísně. Třebaže myslím, že ani to, podle 

mýho ani to není v pořádku.“ 

Po maturitě odjela studovat na zemědělskou fakultu v Záhřebu, kde získala titul 

diplomované inženýrky agronomie. Z českého prostředí tak odjela do prostředí téměř zcela 

chorvatského: „Na fakultě, můžu říct, na (…) fakultě v Záhřebu, měli jsme my i dva český 

profesoři, voni nevěděli, že sem já Češka, ale tak sme se nějak dohodli, že sem já měla u nich 

přednost. Voni to ctili, že sem já Češka. Nemluvila sem, protože voni byli původem Češi, ale 

nemluvili, von rozuměl, ale nemluvil. To byl Křížek, nevím, jak sme na tu češtinu přišli, to 

sem byla na zkoušce nějak. Víc sme se bavili o českém jazyce, než sem odpovídala. Takže 

super, super mě to přišlo. Jinak to bylo chorvatský prostředí.“ 

Po ukončení studia se vrátila do Daruvaru a získala zaměstnání ve veterinární ordinaci v 

nedalekém Lipovci: „Po fakultě jsem se rovnou vrátila sem, dělala sem ve veterinářský stanici 

jako technolog a měla sem na starosti výrobu konzumních vajiček, těch, konzumních nosnic. 

To ti bylo, to sou převážně vesnice jako Střežany, vobjížděla sem vesnice a většina 

kooperantů byli Češi. Takže sem já jenom česky u nich mluvila. To byly Dolany, Střežany, 

Dežanovec, Lipovec, jedině Horní Borky, tam byli Srbové, i Končenici. S kolegama ne, byli 

všechno Chorvati. Dělala tam i Z-a N-á, takže kdo uměl česky, my sme dvě jen česky 

mluvily. Hodně bylo tam dělniku, který uměli česky mluvit. Takže kdo tam uměl česky, s tím 

sem mluvila česky, kdo ne, s tím chorvacky. Ale byla skupina, třeba ať nás je šest, a dva uměj 

česky, my sme mezi sebou česky. S tim že zas na ně mluvíš chorvatsky. Takže ten jazyk 

úplně všechny vlasně rozuměli. To už je takovej zvyk. Jak někdo umí česky, tak na něj mluvíš 

česky. A všechny si rozuměli.“ „Celou dobu já sem všude ten jazyk uplatnila. Jak privatně tak 

i v práci. Bilo v který práci. Měli sme spolupráci s veterinarii v Záhřebu, a já sem hodně 

spolupracovala s profesoři veterinářský fakulty, i ten profesor Kralj – s ním kór, a všude sem 

měla přednost, že umím česky. Neměla sem problémy, že sem Češka nebo to nebo to.“ 

Ve veterinární ordinaci pracovala matka od roku 1973 do roku 1991, kdy se kvůli 

válečným událostem v zemích bývalé Jugoslávie uchýlila s dětmi do bezpečí v 

Československu, po návratu ale přišla o zaměstnání. Od roku 1993 pak získala místo 

tajemnice ve Svazu Čechů v Chorvatsku: „Já zavčas války sem byla v Čechách. To sem měla 

dovolenou, pak nevím, jaká tady byla situace, říká nejdeš nikam, jak to dopadne tak to 
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dopadne, takže sem tam zůstala, pak sem zůstala bez práce, ve veterinářský sem dělala jako 

technolog. I když sem se vrátila, byla sem rok bez práce. Pak mě tady LJ-ová zavolala, to byl 

tady tajemník T, VT-u, i našel si práci v základní škole matematiku. Tak mě L zavolala, jesi 

chceš, tak tady je místo volný, je to práce ta, ta i ta. Mně nebylo problém v životě nic dělat, 

takže byla sem ráda, že sem si tu práci našla. Vyskytla se práce, tu praci sem si vzala i to je to. 

Já jen řikám co koliv jsem neudělala dobře v životě, tak jsem byla trestaná. Pokaždý. Ze 

začátku mně nebylo lehko. Protože sem absolutně byla sama, přišla sem do prázdnýho 

prostoru. VT tu nebyl víc ani jeden den. Von úplně zmizel, jak když tady ani nebyl. Mně 

nikdo nic neukázal, dobře L mně pomohla to co uměla. Ale ty finance, to prakticky nikdo 

neďál. To jsem se snacházela jak sem uměla. Takže sem byla prakticky vod prvního dne 

samouk. A mimo svůj obor. Ještě dobře, že sem dělala práci, kdes měla noční, ve dne, v noci, 

v zimě, v prachu, finanční sem taky dělala ty vyúčtování, i s lidma práci, i organizační věci, 

rozumíš, já sem dělala taky všechno možný a nemožný. Doopravdy sem se nadřela v ty 

veterinářský. Tady sem zase všechno to potřebovala. Bejt schopen organizovat, ve všom se 

snajít a honem. Honem věci vyřizovat.“ Na pozici tajemnice Svazu Čechů setrvala matka až 

do odchodu do důchodu na konci roku 2015. Češtinu i chorvatštinu zde uplatňovala denně ke 

komunikaci služební i soukromé. Pravidelně komunikovala také s lidmi z České republiky. 

Za životního partnera si matka vybrala muže ze smíšeného, česko-chorvatského 

manželství, který ale česky nemluvil. Seznámili se v Hrubečném Poli, kam matka jezdila za 

svou babičkou: „My sme se poznali v Hrubečnom Poli, protože von je z Hrubečného Pole a já 

sem tam měla babičku. Moje máma je z Hrubečneho Pole M-ová, takže sestřenici tam mám, 

bratrance sem tam měla, takže sem často jezdila k nim. Byly tam taky hezký muziky, jak to 

někdy bylo. Takže sme se tam seznámili. To byl nějaký svátek, nějaká pouť byla venku, to 

ještě ty poutě byly populární, tak sme se seznámili, před studiem. To byl konec střední školy. 

Vázalo se to i když jsem byla na fakultě, i ta láska vlastně dodnes trvá ještě.“ 

Matka s otcem se seznámili v převážně chorvatském prostředí, což pravděpodobně 

ovlivnilo fakt, že se dosud společně baví téměř výhradně chorvatsky, přestože se otec časem 

naučil česky poměrně slušně, většinu života učil na české škole a s mnoha lidmi se nyní česky 

baví. Matka si jejich chorvatské komunikace většinou není ani vědoma, prý je to záležitost 

zvyku: „Ja něgdy řikám O, hele my celou dobu mluvíme chorvatsky a já si toho vůbec nejsem 

vědoma.“ Se smíchem vzpomíná na časy, kdy přivedla otce do své rodiny: „Von vůbec 

nemluvil česky. Já s jeho tátou sem mluvila česky. Von perfektně mluvil česky. To bys 

vostala koukat, jak. Takže máma byla Chorvatka, že jo. Chodil do chorvatský školy, takže 

von neuměl nic česky. Prakticky nic. Táta mu řiká: až budeš umět říct „dobře“, tak ti dám M. 
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A O říká „okej“. Von hned řikal, O, poď sem, O, poď tam, takže ho i naučil vařit, hele O, 

zamíchej mi todle…“ 

V prvních společných letech žili matka s otcem v Daruvaru u matčiných rodičů, později se 

odstěhovali do bytu o několik ulic dále – denně ale k rodičům chodili a u rodičů trávili mnoho 

času také jejich děti. 

Na vlastní děti, syna a dceru, mluvila matka celý život většinou česky, zatímco 

chorvatským prvkem v rodině byl otec, který s dětmi mluvil chorvatsky. Z důvodů 

pracovního vytížení matky ale děti trávily hodně času u jejích rodičů a výrazným výchovným 

prvkem v rodině byl především otec matky, který s dětmi mluvil česky: „Já myslím, že na 

naše děti měli hodně vliv máma a táta. Já sem měla terénní práci, každá sobota byla pracovní. 

A v neděli sme ještě měli dežurní služby. Ja sem dělala i v noci. Měla sem práci, to by 

málokterej mužskej vydržel, co sem já dělala, takovou práci zodpovědnou, těžkou... Máma 

byla v penzi i pak děda, takže voni nám strašně hodně pomohli. Pomohli nám s dětma. Jesli 

někdo hezky na ně vzpomíná, i děti třeba vod bratra: J říká, hele jestli něco to nejhezčí 

v životě, to je co sme byli v Daruvaru. Voni tam byli celý léto všechny čtyři. Jak je děda učil 

jazyk. Výchovně. Třeba naše máma to neuměla. Děda všechno dovolil, nebylo že von řek, to 

nesmite. Když řek, deme obědvat, hračky uklidit – víš jak se to uklízelo? Za voběd – sedni, 

ticho a jíst. To se jedlo. Kdo nechtěl, nevobědval. Ale nebylo druhý jídlo. Ale když naše 

máma. Tys je neslyšela, jak voni mleli jeden přes druhýho. To sem ti řikala, jak táta to pak i 

natočil. Voni tolik bouchali s tema žlicemi, jen se slyšej ty talíře. A naše máma: chcete maso? 

chcete brambory? chcete vodu? ste žižnivý? (…) Náš děda dycky: ty seš hodná, ale nejseš 

žádnej pedagog. Ale když von něco řek, to platilo. Nikdo nechtěl smeti nosit. A to dycky sme 

nosili do kanty. Z kanty do kanty. A von dycky řikal: kdo má čistý ruce? Voni všechny: já, já. 

Kantu vodneseš. Na ryby chodili. Von se tolik dětem věnoval. I pozdějc, když S už složil 

zkoušku na auto, my sme měli auto, O von nedal auto. A děda: tady máš auto. Hele, dávám ti 

ho, pozor jak vozíš, můžeš si ho volně vzít. Al prosím tě, víš do čeho sedáš, i prosím tě, 

v pořádku vrať. Von byl pro ně zákon i voni ho proto ctili. Všechno dal, al hledal. Nikdy 

nebyly zábrany, nebylo teď rozhazovat, co chce. Ale hele dědo, my bysme takhle. Může. 

Dědo, my bysme šli do města. Může. V kolik hodin, v tolik doma. Může, ale na tolik jak sem 

řek, tak to má bejt tak. I to se poslouchalo. My sme neslyšely, že křičel na děti. Ne. Všechno 

bylo tak. A když sme my a máma… Nejlepší ať si voni sednou, a ty budeš posluhovat a ještě 

ty budeš uklízet. Celou dobu se takhle hádali s dědou. Ale povídám, na ně měl velkej vliv 

děda. Voni strašně vzpomínaj na něj. Voni když sou tady, tak to není aby voni nešli na hřbitov 

dědovi.“ 
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Na vnoučata mluví matka česky i chorvatsky, ve snaze, aby děti zvládly oba jazyky. 

Nejstarší vnučce, dceřině dceři, která je už schopná vnímat pohádky a vydrží poslouchat, taky 

matka pravidelně předčítá, především před spaním. Vnoučatům taky pouštějí anymované 

filmy a dětskou hudbu: 

„Děti strašně rádi pohádky, kor DD. My máme pohádek, to učitel z Čech mě dycky ňáky 

knihy nechá, takový krásný pohádky máme. DS pozornost eště tolik ne, DD, ta by mohla, 

vona by seděla dvě hodiny. Jen babi čti, proto ráda u mě spí, protože my před spaním máme 

pohádky. Já řikám jenom jednu nebo dvě a pak půl knihy přečteme.“ 

„Podivej se, kolik znamená – teď se vrátíme zas na ty děti – máme hodně cedeček 

dětských. Pisniček a kreslenejch filmu dětských. D hodně to pouští dětem. Jak chytaj ty 

výrazy. Třeba DD, když ve školce maj nějaký kresleny filmy, tak vona mě to opakuje a vona 

tak přesně mluví, vona ti to natahuje, tak to – úplně to mluví stejně tak, jak to slyšela.“ 

„Hele, my dbáme jako rodina, ať se to ty děti naučej. Ale na jeden kulturní způsob. 

Žádný… Ne násilím. Hezky. Pohádkama, cédéčka, děti strašně brzy… (…) Pro děti sou 

strašně důležitý knihy.  Kdo nemluví nebo si nedává pozor, nebo chorvatský má výraz, jen si 

tam dá háček na r. To je těžko, bez školy nebo když s tím jazykem nežiješ.“ 

Celkově vyjadřuje matka velice tolerantní postoje k jazykům i k výchově dětí po jazykové 

stránce: „A i v rodině myslím, že sme velice tolerantní. Já myslím, kdybychom ještě 

maďarsky, že bych je i to učila. A neučím je proto, že myslím, že je to hezký, ale myslím si, 

že když už máme to bohatství, tak co bych to děti nenaučila. Ty nevíš, kam tě život nanese ani 

co budeš potřebovat. Kdybych měla Maďara a kdyby byla tady maďarská škola, já bych dala 

do maďarský školy. Jen chytej, kde co můžeš. A děti strašně brzy naučej. Voni teď prakticky 

tyhle dva malí (pozn. autorky: dceřin syn a synova dcera) rozuměj všechno. Cokoliv jim 

řekneš, ví, vo čem my mluvíme. DD už je něco jinýho. Ale voni zvládli jazyk, voni ani nevědí 

jak. Voni nevědí, že se učej. Nikdo je do ničeho nenutí, tej musiš tak… úplně je volno. Voni 

cítěj že můžou nebo ne. Já na ně jenom česky, mluvim i když sou DM, manžel D, i když je 

SM, my sme v neděli obyčejně u nás na vobědě, já na ně stále česky, když jim něco řikám, tak 

je to chorvatsky, ale jinak s D celou dobu mluvíme jen česky, na děti česky, vodmalička. Ale 

ne jako že já řeknu, teď my jsme Češi, tej chorvatsky nebudeme. Když něco jinýho mluvím, 

já na ně česky. A myslím si, ste mladý, učte se. Asi takle to mám, víš? Povidám, žijete 

v takovom prostředi, to není pro vás cizí jazyk. … už něco pochopí. Teď máš ještě možnost se 

něčemu naučit. To je můj princip. Abych neřekla, že sem já usijana glava, že sem omezená 

jak cikánskej kůň, jak se říká. Ale dávám jim, hezky jim řikám, hele, ste v takovom prostředi, 

tak něco musíte i umět. I kvůli těm dětem. Ja jim nabízím. Já když něco potřebuju, nebudu se 
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vyptávat česky. Řeknu hele, chceš to nebo tamto, nebo jak se máte, já to s ní mluvím česky. I 

s DM. Ale takle když všichni komunikujeme, tak já česky.“  

„Já česky mluvím i na děti i na to. Já jen řikám, ať ten jazyk, ať jim to vejde do ucha. Když 

něco nerozumí, tak ať se zeptá nebo jináč se nenaučej. Jesi ty nemáš k tomu vztah, ty musíš 

tímhle způsobem. Já ne že je nutím, ale dávám jim, takhle hezky naservíruju. Nevim, jestli je 

to v pořádku nebo ne, ale nejsem já zažraná, že bych – myslím, že jsme ve všom tolerantní. 

Do ničeho se nemícháme, my svůj život, voni mají svůj, ani nedáváme žádný rady. Každej má 

svoji rodinu, svůj způsob života, my svůj způsob máme života, nikdo se nám do něj nemíchá, 

tak sme tolerantní k dětem. Jak si to zaříděj, tak to budou mít. Já říkám, my budeme 

pomáhat.“ 

Po odchodu do důchodu, přestože matka pořád hodně času tráví výpomocí na svém 

bývalém pracovním místě, věnuje hodně času právě svým třem vnoučatům, která jsou u nich 

každý den v průběhu školního roku i o prázdninách: „Myslím, že sme rádi, že sme všichni 

tady v Daruvaru, i vobě děti i my, takže se každodenně scházíme, děti sou prakticky u nás 

každý den. Teď v letním období sme nahoře u MM242, protože tam maj velký dvůr, maj tam 

dvě sekníce, maj tam hromadu hraček, takže se tam vyhrajou. A v zimě sme v bytě, protože 

vevnitřku zase je teplo a tak dál, takže to kombinujeme. Hlavně děláme to, přizpůsobujeme se 

kompletně na život dětem. Už i kvůli tomu, že i ty dva mladší choděj do školy, takže sou jiný 

povinnosti teď, znamená O je v důchodě, já sem v důchodě, takže sme si děti úplně sme si 

vzali k sobě. Dřív O šel pro děti do školy, teď chodím já.“ 

„Buďto si připravíme divadlo, u nás je populární divadlo, to si necháme, DD rozdělí role, 

něco si vymyslej, na půl hodiny maj, a pak máme divadlo. Pak voni recitujou nebo takle něco, 

a to máme, když sme nahoře, připraví se divadlo, to máme jako venkovní divadlo. Vevnitřku 

si všechno nechám, u nás je volno. Já mám ráda, abych měla všechno uklízený a čistý, ale teď 

jak jsou děti, tak mě to povolilo. Takže mě nic nepřekáží, jesi přes něco skáču, padám, 

všechno maj volný ruce. Když se dělá tak se dělá. U nás je kreativní nepořádek. Když sou 

děti, tak že mě to vůbec nepřekáží. Ale sme domluvený – všechno dovolím, když si hrajou. 

Chci ať jsou kreativní v práci… Normálně, že řekneš – to nesmíš. (…) Jestli vidím, že někdo 

má k něčemu vůli, tak ho nechávám. … Myslím, že to děti cítí, protože strašně rádi k nám 

dou. Dneska jsem říkala, že budeme dělat s těstem, včera sem jim dala volno, takže si dělali 

co chtěli, já sem uklízela, mám chválabohu co dělat, takže dneska sem řekla, že budem mísit. 

                                                             
242 Matka matky je v době posledního rozhovoru s matkou už po smrti, ale rodina takto označuje dům, 

v němž matka matky žila, a kde se celá rodina pořád schází. 
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Každej má malej váleček, máme i ten stůl za mísit těsto, jim nechám, každej si dělá svoje. 

Chci při ty hře aby se něco i naučili. Ne že řikám teď vy musíte. Já jim nabídnu, řeknu 

nabídku dne, takhle asi děláme. Takže teď máme jiný povinnosti, že choděj do školy, takže 

teď sme trošku i učitelé, musíme bejt i pedagog, kolik se mě to já nevím, ale že nejsem baš 

ňákej pedagog, když všechno dovolím. Von (poznámka autorky: otec) je tady kterej stále: 

uklízejte, uklízejte. I von se s dětmi hodně zapojuje, teď sme řikali, že organizujeme nějakou 

olympiádu, že každej bude představovat nějakou zem, že uděláme prapory ty země, že si něco 

vo ní pročteme, že se podiváme kde ta zem je… ať si to opakujou… (...) Mně sou děti 

strašně… nejsou mně zátěž, než já si ňák vodpočinu. Přitom se i zasměju…“ 

„Čteme i pohádky hodně, když sou u mě, když spěj, dobře nespěj tak často, dycky před 

spaním sou zvyklí, že sou pohádky. Já už sotva chodím, sotva mluvím, dám je do postele a 

teď si já sednu, a čtu a nejradši bych… Když vidím tu knihu, tak už spím. Takže čteme. Takže 

hele, já se snažím, z ty svý funkce babičky i už z ty tradice, jim nějak vštěpovat tu lásku 

k jazyku a kultuře. A dělám to tak, a dělá to i O, třebaže je úplně jinačí typ, já řikám, ty seš 

úplně na naší straně, po všech to… že se to u něj necítí, ale s tím způsobem chci udělat to, co 

maximálně můžu. Ale nechci to, nic silou neděláme. Musíš – nemusíš – jenom upozorňuju … 

Nebo O řekne: co to je za slovo? Jak byste to řekli česky? Ale neustoupí, pokuď nepřijdou na 

to, jak by to mělo bejt správně. Tady je O pedantní stoprocentně. U něj neprolítne ani 

slovíčko, třebaže mluví, jak mluví, ale to musí bejt tak, jak to má bejt. (…) Takže to je nová 

funkce, ve funkci babičky a pedagoga. Snažím se aspoň tou kvalitní výukou, nic silou, něco 

jim řeknu, ať si voni to promyslej. (…) Stále jim dávám podněty, aby něco dělali. Takže to 

teď mám funkci navíc.“ 

Trochu nejasné je chování matky po jazykové stránce v přítomnosti dceřina manžela a 

synovy manželky, tedy Chorvatů, kteří češtinu neovládají. Matka uvádí, že v přítomnosti 

obou používá češtinu a dokonce se většinou česky obrací i přímo na ně, především 

v přítomnosti dětí: „Řeknu třeba SM, chceš to nebo chce tamto nebo chcete si něco vypit – tak 

já na ni chorvatsky. I na DM. Ale když takhle děti sou, tak já česky.“  Dceřin manžel tuto 

skutečnost do určité míry potvrzuje, synova manželka naopak uvedla, že matka se na ní obrací 

jen chorvatsky. 

Matka češtinu i chorvatštinu používá zcela automaticky, aniž by v ani jednom z jazyků 

měla potíže s vyjadřováním anebo si uvědomovala přepínání mezi jazyky: „Nevim, už nějak 

automaticky. Stává se, že v práci někdo je, pak přide máma (pozn. autorky: matka tazatelky) 

nebo někdo, a my automaticky mluvíme česky. Bez ohedu na to, že tam je něgdo jinej. Pak si 
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to uvědomíme a říkáme jój, vy nerozumíte a my mluvíme hned česky. Ale ten moment jak 

někdo vejde do kanceláře, my momentálně mluvime česky, přecházíme …“ 

Uvědomuje si vlivy chorvatštiny na krajanskou češtinu i rozdíly mezi češtinou krajanskou 

a současnou, nepovažuje to ale az problém, kterému by měla být věnována zvláštní pozornost: 

„…tak jak mluvím, tak mluvím s každým. Dobře, někdy máš těch výrazů, vidí se, že jazyk je 

živej. Vidiš u nás nebo slyšíš, že úplně má jinači výrazy, výslovnost, všechno jiný. My 

používáme možná víc těch starejch archaickejch výrazů. Myslím, že jazyk tady jako stagnuje. 

Nestagnuje, než je na jedny úrovni a nehejbá se. – O: Rodiny, děti, když neuměj správnej 

výraz českej, tak užívá chorvatský. Jenom dá koncovku. (…) – M: Rozumime se a jak 

mluvím, tak mluvím. Že si někdy některé slovíčko nemužu vzpomenout, tak to řeknu, jak to 

řeknu, ale…“ Uvádí, že ji ve vyjadřování dokonce občas opravuje otec: „Von mě vopravuje. 

Cos to řekla? Slyšelas ty, jak si to řekla? Slyšela sem, ale nemám čas.“ 

Kromě češtiny a chorvatštiny se učila také německy, nikdy ale neměla možnost užívat 

tento jazyk v běžné komunikaci. 

 

Otec (1949) 

Otec se narodil ve smíšeném česko-chorvatském manželství, jeho matka byla Chorvatkou, 

otec Čechem. Doma se mluvilo chorvatsky, i když se členové rodiny shodují na tom, že otcův 

otec uměl česky výborně a se svým okolím často komunikoval česky – ne ale se svým synem. 

Syn tak, přestože vyrůstal v národnostně smíšeném prostředí, vnímal prostředí svého dětství 

jako převážně chorvatské. Česky se jako dítě nenaučil, jen částečně rozuměl. Chorvatskou 

základní školu a gymnázium vychodil v Hrubečném Poli, kde měl taky spolužáky různých 

národností, se všemi ale komunikoval pouze chorvatsky: „Hlavně Chorváty. Bylo hodně… 

z Polan bylo pár žáků, ale sme nemluvili, ale bylo. Bylo i z Pémije i z Rášenice. Byli hlavně 

kamarádove co šli se mnou do školy. Byli i Češi, Chorváti i Srbove, takže bylo různých 

národnosti.“ 

Na studia odjel do Záhřebu na Pedagogickou akademii, obor tělesná výchova, a hned po 

studiích nastoupil do zaměstnání jako učitel tělesné výchovy na základní škole v Hrubečném 

Poli: „Byl sem tak, solidní student, takže sem dřív ukončil studije. Dostal jsem brzy práci, 

deset roku jsem dělal ve Hrubečným Poli na základní škole.“ 

S potřebou a požadavkem naučit se česky se otec setkává po navázání známosti s matkou a 

následně při možnosti začít učit na české škole v Daruvaru. Na své učení se česky, v čemž mu 

hodně pomohl otec matky, a začátky výuky na české základní škole vzpomíná s hrdostí: „Ja 

sem nešel do česky školy, ja sem ukončil všechny školy chorvátsky, od základni, 



192 
 

gymnázije… (…) Doma se… doma táta uměl, perfektně. R (pozn. autorky: otec otce) uměl 

perfektně. I něgdy tak dyž sme šli do Polan, tak gde sme měli póle, tak s tetou, z dědou tam 

mluvili česky. Mě to padalo… ja sem to rozuměl i to, ale na mně nemluvili. Ja sem neskoušel 

vůbec mluvit. Ani sem nevěděl do jaky situace pak padnu. Jak sme se seznámili, jak sem 

přišel do Daruvaru, děda, pan Z-ý (pozn. autorky: otec matky), vot prvniho dne na mně česky, 

našel mně literaturu, hodně s dědou, babičkou taky, nigdy chorvácky na mně. A potom pak 

neboška VK-ova. Ta strašně působila na mně. Gdyš sem přišel na školu, tak většinou jen 

chorvácky. Vona našla mně odborni literaturu, co si mám, odborni názvy, to překládala, 

nějaký na způsob ať to rozumim. A pak mě to sedalo rukama. Naučil, mluvil s dětma…“ 

„My sme eště na začátku, eště byl živej nebožtík S… děda Z-ý šel na ryby, M, i to na Strug, 

tamty areály okolo Novsky. Já sem se pohyboval ve pěkným prostředí, takže nikdo nemluvil 

chorvatsky, a hodně sem, jak ňákej výraz byl, tak to sem si hned – hned jsem si to 

zapamatoval, do archivi, takže to…“ 

Za matkou se otec přestěhoval do Daruvaru a taky přestoupil na daruvarskou českou 

základní školu, kde učil tělesnou výchovu více než třicet let, až do odchodu do důchodu. 

V zaměstnání užíval češtinu nejen se žáky, ale převážně i v komunikaci s kolegy: „Potom už 

třicet roku dělám tady v Darovaru. V kolektivu hlavně mluvíme česky. Na práci, doma, podle 

– dle potřeby, i jak s kým.“ Asi i toto přispělo ke skutečnosti, že většina známých, včetně 

bývalých žáků, mají otce spojeného především s českým jazykem a tudíž se na něj obracejí 

především česky: „Lidi, s kerýma se poznám až na mě i česky mluvěj, takže… s Br-ýma, 

s Bo-ýma, s Đ-ou chorvatsky, s M-ou česky. Lidi, kerý mě poznaj, tak se ptaj česky: rostou 

houby, nerostou, sou veliký, malý… i vím, že je člověk Chorvat, a von na mně česky 

promluví. Protože ví, že tam sem v tom prostředi, tak mě i považuje, ví že se mnou mluvit…“ 

Otcova slova potvrzuje i matka: „Věčinou česky na něj mluvěj, zajmavý…“, a další členové 

rodiny. 

Zcela opačně je ale otec vnímán v samotné rodině, kde je výrazným chorvatským prvkem a 

manželka i děti s ním vždy komunikovali pouze chorvatsky – v rodině se tak vytvořil ustálený 

vzorec komunikace, v němž děti s matkou komunikují česky a s otcem chorvatsky: „Tak je to 

u nas. My (pozn. autorky: otec s matkou) konverzujem chorvatsky. Ani se nepokoušíme, že 

bysme si česky promluvili. Tak sme si zvykli. Evo, teď náhodou že mluvíme tak.“ „M má 

systém, ani nepokoušíme se to vyměnit. Já s malejma (pozn. autorky: s vnoučaty) konverzuju 

na českým a s velikýma (pozn. autorky: s dcerou, synem a jejich partnery) chorvatsky.“ 

Otec se tento vzorec snaží v posledních letech, především s příchodem nové generace do 

rodiny, změnit a sám komunikovat s členy rodiny česky, naráží ale především u vlastních dětí, 
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které s ním česky komunikovat odmítají: „Na mě děti ani neskoušej promluvit česky. Povida 

D, tata nemoj. S taky…“ Otec se tedy snaží mluvit česky alespoň na vnoučata: „S manželkou 

chorvatsky, s S i D chorvatsky, protože nechtěj se mnou mluvit – nejsou zvyklí. (…) 

Povidám, na vňuci pokouším se mluvit česky, oni mně odpovídaj, přijímaj to, to sem velice 

rád, že chtěj se mnou mluvit na česky.“ „Ale já sem si dal za úkol, že budu s vnukama s SD i 

s DS, my si promluvíme česky. Voni ani nepokoušej, aby chorvatsky, i dycky voni na mě, já 

na ně … i dicky ňáky slovičko já jim dám novi… tak ať zapamatujou… Už pomalu (…) Už 

pomalu i dcery a synovy manželce… protože já stále du do Čech. Dycky tak ňáky slovičko 

novy nebo ňákou fóru a tak…“ 

Otec celkově jeví o jazyky velký zájem a takto je vnímán i svým okolím, matka ho 

dokonce označuje za „jazykáře“: „Von je jazykář, stoprocentní jazykář. Je na jazyky, vidím, 

to je stálej jeho zájem, stále slovníky na stole, bádá jaký slovíčko, něco novýho, tak von hned 

má slovník, bez slovníku se u nás nežije. Stále něco vyhledává.“ Kromě češtiny a chorvatštiny 

ovládá taky němčinu: „Učil sem ve škole, z literatury, na satelitu, většinou rozumím, a když 

něco ne tak…“, neužívá ji ale v běžné komunikaci. 

Ve všech jazycích se otec snaží vždy zdokonalit, dohledat významy slov a slova nová: 

M: „Všecky novi slovička vypisuje, von má slovník, von si to prověří, jak je to správně 

česky, von si to zapíše všechno, na co je citlivej, háklivej, co je správně, tak jak to má být. 

Myslim na to dbá.“ – O: „Mně to strašně zajímá. Nemusím vědět, hlavně vím, že to najdu. Pět 

šest mám tady, čeština, chorvatština, tak stále listuju.“ 

„Hloupý mi je, když najdu ňákej výraz a nevím, co to znamená, to mi je jako když sem 

někde v ňáký tmy. A můžu se dovědět. Rád, když se něco dovím novýho, bez ohledu na roky. 

Hodně se bavím enigmatikou, křížovky, denně dvě, tři, čtyři, podle toho, kolik mám času. 

Buď tak narychlo, nebo pomalu, kolik mám času. Hlavně čeština mně pomohla, aj dostanu 

práci, sem rád, že sem tady v tom kolektivu, kde sem, tej už pomalu je závěreční fáza, ještě 

několik roku zůstalo tak před důchodem. Ale nepovolujeme, stále mně něco zajímá, ještě 

vyhledávám, snažím se, ať něco naučím.“ 

Zdokonalování se týká i češtiny, která je jeho základním jazykem komunikace 

v zaměstnání a jejíž slovní zásobu si rozšiřuje na pracovních seminářích v České republice, 

kam každoročně jezdí s kolektivem ze školy: „Co se týká češtiny. My učitelé z naší školy a 

z okolí každej rok deme na semináře. Já tam hodně naučim dycky, co si zapamatuju, to co mě 

zajímá nebo něco nebo ňákou knížku, tak ať zdokonalujeme jazyk. Jazyk a turistika. 

Vlastivědná… Cestování, dycky máme ňákej zájezd, dopoledne sou školy, odpoledne sou 
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výlety, zámky, ať něco vidíme, naučíme… návštěvy divadla…“ – a zdokonalování se týká i 

snahy zvládnout český pravopis. 

Otec vyjadřuje značnou nespokojenost s nezájmem o jazyk ve svém okolí, mezi žáky ve 

škole i mezi dospělými: „Já bych chtěl řict, že kolik vim tak ze dlouholetý praxe. Když děti 

neuměj nějakej výraz, hned hoděj tam chorvacký. A někdy se až mluví fifty fifty. Pul pul. Půl 

česky, pul chorvacky. Rodiny, kerý nečtou, ani Jednotu ani literaturu… Lidi z vesnice, když 

se zeptám co je novýho, tak dicky mě půl pul, tak polovičku česky, polovic…“ – například do 

české věty vkládají chorvatská slova: „dej mi čašu“. 

Přese všechnu snahu, skutečnou nebo jen deklarovanou, je v jazyce otce cítit výrazný vliv 

chorvatštiny, interference ve všech jazykových rovinách, a tento vliv vnímá i jeho okolí – 

např. matka sděluje: „…eště stále h a ch., í měkej a tvrdej. Von to nerozlišuje.“ „Ta 

chorvatština se u něj stále cíti, protože jako dítě nemluvil. H, ch, ť, von to nerozlišuje. Ale 

dává pozor, co řekne. Co řekne, to u něj bude na místě.“ 

Při posledním rozhovou před ukončením výzkumu je už otec v důchodu a většinu času, 

vedle svých koníčků, věnuje vnoučatům, která k nim denně chodí. Slovy matky: „O strašně 

hodně s nima – houby poznají, trávy všelijaký, to všechno von, když chodíme, tak hele, to je 

to, hele, to je to. Takle děda na tuhle stránku, když sou venku, tak von jim povidá.“ 

 

Matka matky (1925) 

Narodila se v Hrubečném Poli v české venkovské rodině. Protože její matka zemřela brzo a 

otec se znovu oženil, vyrůstala s macechou: „Táta byl sedlák. Máma mi brzy zemřela, měla 

sem druhou mámu, a s tim i druhýho bratra. Jeden bratr je se mnou a jeden z druhou mámou. I 

všechny se dobře skládame.“ Doma se mluvilo česky – druhá otcova manželka byla taky 

Češkou: „Vona byla z Pémije. Všechno česky i měla, vod táty sestra žila s náma, i dost 

dlouho, i pak se vdala do Velikýho Zdencu, tam sem hodně chodila k ní.“ 

Mimo domov se ale matka matky pohybovala v spíše chorvatském prostředí: „Hlavně byli 

Chorvati a Srbi. To bylo míchaný. A nekoukalo se kdo je ten a kdo je tamten, jak teď. Ne, to 

nebylo.“ „A tady dál byli i Češi, i kerý mluvili česky, a ne hodně.“ 

V Hrubečném Poli vychodila chorvatskou obecnou a měšťanskou školu: „…tam nebyla 

česká škola už dávno, dávno – chorvatská. Tam byla i građanská. Čtyry roky. Tak sem 

chodila i tam.“ 

Zaměstnání získala jako poštovní úřednice na poště v Hrubečném Poli. Při návštěvách tety 

ve Velkých Zdencích se ale seznámila s budoucím manželem a po přestěhování za ním tudíž 

přestoupila na poštu ve Velkých Zdencích a následně do Daruvaru, kde pracovala až do 
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odchodu do důchodu: „A pak sem se zaměstnala na poště v Hrubešnom, potom ve Zdenci, i 

na jedve jedvice sem dostala v Daruvaru. Protože i manžel už dělal tady a já tam, tak přeci mě 

vzeli i do Daruvaru. (…) I tady sem dodělala i penzi. Hezky mi bylo tady. Moc.“ 

Ve Zdencích se dostala do prostředí, v němž bylo více Čechů nežli v Hrubečném Poli a 

působila zde taky Česká beseda, sdružení Čechů – i když jak vzpomíná, Beseda v té době 

nebyla zdaleka tak aktivní jako je nyní a ne každý se k češství hlásil: „Byl i ňákej program, 

my jsme chodili taky. Pak sme vostávali u manželovo maminky, i přes cestu byli taky Češi, to 

byli taky příbuzný vod maminky, a za druhý nevim. Málo jich tam bylo vokolo. Myslím, tej 

se každej hlásí, že je Čech. Dřív to nebylo. Ani nebyly ňáký divadla nebo ňáký schůze, málo, 

moc málo. I děda, tatinek vod mojeho manžela, i můj strýc, voni chodili taky na ty besedy, i 

málo se tam jednalo vo všechno, al tejka čtu v Jednotě, že to bylo padesát štvrtýho roku, že 

tam měli schůzi taky. To nikdo neví. Já taky nevim.“ Otec matky byl v Besedě velice aktivní, 

i proto, že ve Velkých Zdencích působil jako učitel, matka matky se ale starala o domácnost, 

hospodářství a o dvě děti (měla dceru a syna), takže jí na aktivity v Besedě nezbýval čas: 

„Von (poznámka autorky: otec matky) byl první, ale já ne. Ty nemůžeš vodejit, vařit a děti, a 

měli jsme i drůbež, měli sme i krávy u maminky, kery – já sem nemusela krmit, ale já sem 

přiskočila taky. I vočistit chlív. I donýst seno nebo co se nosilo, nic inýho. Ne, nemůžeš 

nikam. To nešlo. Když to spomeneš, jak to všechno bylo, nevim. (…) A tam sme byli, nevim 

kolik roku. Byli sme i ve školy, byli sme i na bytě, byli sme i u maminky, to se stěhovalo, 

kam se dalo. Děda (poznámka autorky: otec matky) tam dělal ve škole a já sem nejdřiv 

nedělala a pak sem zas znovu šla na poštu, i hotovo. Pak sme se rozhodli, děda dostal místo 

v Darovaru, tak sem já hledala taky Daruvar.“ 

V roce 1961, po té, co otec matky přestoupil na pozici okresního školního inspektora, se 

celá rodina přestěhovala do Daruvaru a matce se podařilo získat přesun na daruvarskou poštu: 

„Tak sme hledali, hledali, nešli sme dok sme nenašli ten byt, kerej sme předělávali. Všelijak 

to šlo. Ale hlavně zednici ze Zdenců přicházeli, kerý to dávali trochu do pořádku, to byli 

hlavně jeho příbuzný. Tak sme ňák, ňák sme se sem dostěhovali. Pak se dodělávalo, hodně 

dlouho, jak to nakonec dopadlo, jak to bylo, to ti já nic nevim. Hlavně byli sme tady. Děti 

chodily do školy, já do práce, děda (poznámka autorky: otec matky) taky. Děda hlavně jezdil 

venku. A bylo nám hezky. Hezky nam bylo. Vedle toho všeho, jak tej děti maj, i malý i 

veliký, to je velkej rozdíl, velkej. Takovej je život.“ 

„Děda byl jako inspektor ve škole. Tady nedělal, ale jezdil vokolo. I po dva tři dni se 

nevracel domu. Tady měl celej okrug a byl zavod za školstvo v Zářebu. Jen cestoval. I hlavně 

na motoru, i v letě i v zimě.“ 
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I v Daruvaru působila matka matky především jako opora svému manželovi: „Vidiš jak to 

všechno brzy prochází. A takovýho manžela nigdo neměl. To je prvni. Brzy sme, dobře, žili 

sme padesát šest roku. Spólu. I potom konec. Co můžeš, nemoc se neptá. Pude nebo nepude, 

to všechno příde na svoje. A moc sme se skládali, všechno sme měli, co sme potřebovali, i 

vařili jeden i druhej, jak kdo stačil. Von byl moc hodnej manžel, moc hodnej.“ Matka matky 

se nezapojovala do menšinových aktivit, ale celý život se ráda chodila podívat na menšinové 

akce a sledovala dění v menšině. 

Doma s manželem mluvila matka matky vždy jen česky a česky mluvili také se svými 

dětmi. V současné době, kdy nikam nechodí, téměř nemá s kým komunikovat chorvatsky: 

„Nemám s kym mluvit chorvatsky. Teďka – nema, prázdno, prázdno. Prázdno. (…) Sousedi – 

tři, ani jedna ne. Tady jedna mohla by chodit i k ní tam, ale nechodím nikam. Nikam. Ráda 

by, ráda by někam chodila, al nemám kam. Nemám kam. Něco by se dozvěděla. Nechci ňáký 

klepy, ale chci něco vidět i slyšet, al nemůžeš. Nejde to. Nejde i hotovo. Děti jsou tady každej 

den, i malý i veliký, i to ujde. Za mě to stačí… to de všechno pamatovat i vypravovat.“ 

Chorvatsky tak mluví pouze s manželem dcery a s manželkou syna, kteří ale na návštěvy 

chodí málo: „SM ani trochu. Jen chorvatsky. Málo sem chodí, někdy zalítne, povidám SM, ti 

nisi bila kod mene jako dugo. Vidite bako da ne mogu. To je to. Jen jsem ráda, když S příde. I 

s tou malou, ma to je za mě super. A M je tady každej den, kera se stara za mě, nemužu říct, 

doopravdy stále se stará za mě. Máš vařený, budeš vařit, jak to vypadá, vona musí vědět 

každej den, co já budu vařit. Ale já málo vařím. D mi pošle, M mi v neděli udělá možná za 

dva za tři dni, co nemusela. Rejž a brambory, já si to můžu udělat. Dobře, al za polivku třebá 

se něco. Co nemám, da mám, já by to uvařila. Já mám dopoledne čas. Já pomalu, pomalu i 

uvařim. I trochu si i uklidím. Al M najednou příde, všechno to vodrnde i teraj ga. Jooj… A 

nemusela by. Tudle to i mokrým hadrem, tepich, všechno... joj... Vona má toho hodně. Když 

příde vodpoledne, vypijeme kávu i papá, každá na svoji stranu. Až moc, až moc, a za ty děti... 

To je velká obaveza. A voni hned za ní. Já sem stará báka, a vona je mladá báka.“ 

 Chorvatsky mluvila matka matky zpočátku i se svým zetěm (O), nyní se ale spolu baví 

česky. Pozastavuje se však nad tím, že matka s otcem pořád komunikují chorvatsky: „Myslím, 

že sme mluvili jen chorvatsky. Al tejka jenom česky. Von umí všechno. Al voni dva – dycky 

řikal děda (poznámka autorky: otec matky): podivej se, voni mluvěj jenom chorvatsky. Tak se 

naučili. Von něco křičí a M tady: Molim? Děda se dycky ptal, neřikal mu nic, podivej se, 

jenom chorvatsky mluvěj. A umí von všechno, umí, se mnou jenom česky. I já na něj jenom 

česky.“ – k tématu otce a jeho komunikace s matkou se vyjadřuje opakovaně: „Pa von trochu 

tak trochu tak, ale hlavně všechno rozumí, všechno ví, umí česky, jak pravej Čech. Dělá 
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v český škole, tak musí umět. Evo, al ty dva (poznámka autorky: otec a matkou) jenom: 

Molim, molim. I hotovo.“ 

Se svým synem, který nyní s rodinou žije v severo-západní části Chorvatska, nedaleko 

Varaždinu, si matka matky denně volá: „Mám syna ve Varaždinu, my se dycky kolem 

jedenáctý dvanáctý slyšíme. Každej den. Von něco ví, já něco, i to je to. A já ti povidám na 

vijestima, kolik pochytám, pochytám.“ Společně mluví česky, česky mluví podle slov matky 

matky matčin bratr také na své čtyři děti – dvě z prvního a dvě z druhého manželství – ty už 

ale česky nemluví. Jen starší dvě děti z prvního manželství prý česky rozumí a jeví o český 

jazyk alespoň zájem: „Ta M-a, starši, vona chce. I ten syn, jmenuje se J, i von – babi, babi, 

začne česky, al za chvíli sme zas na chorvátskom. A moc jsou šikovný. (…) Ne, ne, nikdo 

nemluví česky. Jenom J, kerej, kolko tolko. Mluví. I vnučka, M-a se menuje, i vona – babi, 

babi, i začne i hotovo. A víš, nemá s kym. (…) Babi, ja oću mluvit česky, ja oću mluvit česky. 

Víš, da je trochu blíž. Kolikrát se dvakrát třikrát ročně se sejdeme, kdo bude mluvit, nejde to.“ 

Celý život se matka matky pohybovala v dvojjazyčném, česko-chorvatském prostředí a 

užívala střídavě oba jazyky. Chorvatštinu užívala v zaměstání, češtinu s rodinou: „Na poště se 

jen chorvatsky mluvilo. A doma jenom česky. – T: Na poště jste nemohla mluvit česky? – 

MM: Ne, ne. Možná když někdo přišel, ale já jsem dělala nahoře, ne v šaltru než nahoře. Tam 

málo kdo chodil. Tam se samý účty i to je to. Kdo mluvil česky, já nevim. S kým sem dělala, 

to nikdo nemluvil česky.“ Oba jazyky jí tak byly velice blízké a oběma se vyjadřovala bez 

potíží: „Víš, co, když s někým mluvím, mě to je stejný. Mluvila chorvatsky nebo česky. Mně 

to je stejný. Al tady nemáš s kym mluvit. Ani já nejdu na ulici. Jenom doktorku i nazpátky. 

Tak jesi někdo i projde, s kerym bych mohla mluvit, i česky nebo chorvatsky, nema ga.“ 

V době výzkumu už byla matka matky velice chatrného zdraví a téměř nedoslýchala, 

protože se špatně pohybovala, nikam už také sama nechodila. Pořád ale hodně četla a 

sledovala dění kolem sebe – slovy matky: „Těžko chodí, dycky šla na program, na Dožínky, 

Jednotu ti pročte, říká řekni L, jak je ta Jednota hezká. A když Koutek, jak jsou ty děti 

všechny krásný. A ty besedy – to se nikdy takhle nedělalo. Jak dyž se zbláznili. Ani se to do 

ty Jednoty nevejde. A jak voni dělaj, to je něco strašnýho. Stále někam jedou, stále něco 

organizujou.“ Denně ji navštěvovala její dcera a pravidelně také vnoučata s pravnoučaty, kteří 

jí ve všem pomáhaly. 

Další rozhovor se už s matkou matky nekonal, po dalším zhoršení zdravotního stavu 

zemřela v roce 2015. Přesto ale pořád zůstává přítomná v rodině, a i nejmladší členové rodiny 

si ji neustále připomínají – slovy matky: „A teď co mě velice těší vod dětí, že byly malý, 

máma umřela, dobře, chodilo se stále k mámě, děti tam chodily. U nás to bylo, že děti tam 
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byly každodenně u mámy. To byla jednoduše ňáká povinnost. Řikali jí stará babi, já jsem byla 

mladá babi. Teď ti voni ji ještě stále připomínají. I vona zůstala v takový hezký vzpomínce. 

Něco dělaj, třeba strašně rádi mejou schody nahoře. Když chci ať si vodpočnu, tak jim dám 

vodu a hadry a voni mejou kde co. A dycky říká SD: Teď da je bábi stará živá, vona by nám 

teď možná i nadávala. Víš, jak stará babi nikdy nechtěla, když jsme to tak strašně močili. Byli 

tam každej den, a vona jim i pekla i hrála se s nima. Kór když sou nahoře (pozn. autorky: v 

domě, kde matka matky bydlela).“ 

 

Syn (1974) 

Narodil se v Daruvaru ve smíšeném manželství a v bilingvním prostředí, od malička tak 

ovládal oba jazyky. Chodil v Daruvaru do české mateřské a české základní školy – v obou 

používal střídavě oba jazyky, s kamarády a spolužáky ale komunikoval spíše chorvatsky: 

„Vrtić – išao sam češki, ali ne sjećam se, vjerojatno (pozn. autorky: smo pričali) češki. 

S dečkima mislim da smo hrvatski pričali – međusobno, s tetama najvjerojatnije češki. Nije 

problem ni jednom ni u drugom, jer sam razumio i jedno i drugo, i koristio… Osnovna škola 

Komensky, češka škola, ali isto u društvu smo hrvatski pričali, isključivo. U razredu, rijetko s 

kim češki. Izvan škole isto uglavnom hrvatski, rijetko s kim češki. Ne da nismo znali češko, 

nego…“ 

Po absolvování chorvatské střední školy technického zaměření v Daruvaru odjel na studia 

techniky do Záhřebu. Přestože zde měl několik kamarádů z českého prostředí, češtinu aktivně 

nepoužíval. 

Po studiích si syn odsloužil vojenskou službu, po které se vrátil do Daruvaru a získal zde 

zaměstnání na střední technické škole, která je sice chorvatská, ale jak syn uvádí, učitelský 

kolektiv je téměř výhradně český a společně komunikují česky: „Odmah nakon faksa ovdje. 

Radim u tehničkoj školi. Interesantno je, ali u tehničkoj svi gotovo govorimo češki. 

Interesantno, nas je tamo deset, dvojica nisu – jedan ne govori ni ne razumije češki, isto jedna 

kolegica ne govori, ali razumije češki, a svi ostali govorimo i razumijemo češki. Svi govorimo 

međusobno češki.“ Češtinu používá i v komunikaci se svými žáky a jejich rodiči, i když 

pouze v situacích mimo učebnu (výuku). Přestože uvádí příklady kolegů, kteří i ve třídě při 

výuce komunikují s některými žáky česky, sám zastává názor, že v učebnách musí řečenému 

rozumět všichni a mluví tudíž výhradně chorvatsky: „S učenicima eventualno na samo, ali u 

razredu ne. Jer u razredu je pravilo, pričam ono što svi razumiju. Privatni neki razgovor nije 

dozvoljen, pa jedino onako u kabinetu, s nekim učenikom, onda češki. (…) S roditeljima isto, 
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pa vidim dal možda nam bolje ide hrvatski ili češki, zavisi kad. Jer ja isto, neke stvari ja 

jednostavno, ja ne znam pojam. Ni roditelji ne znaju, pa je puno jednostavnije hrvatski.“  

Kromě zaměstnání syn aktivně sportuje a v poslední době zkouší také skládat 

elektronickou hudbu, kde využívá znalosti kdysi získané v hudební škole. Zapojení do aktivit 

českých spolků ho neláká, přestože ho několikrát zvali, aby přišel pomoct: „Ne naginjem baš 

tom dijelu. (…) Što Beseda radi, i tu ljubav moraš definitivno, puno ljubavi tu mora bit prema 

tome, puno odricanja, moraš to volit, tak da… gdje sve nastupate, tak da… (…) A baš plesat, 

to mi nije, nikad nisam bio taj tip. Sad da bi pleso, recimo. Opet možda to što je VK radio. 

Zvukař, ne? Sa zvukom, recimo. Al opet, kad to nije vrsta muzike, koja opet nije moj đir, 

znaš? Tak da eto, to ti je. Tak nekak.“  

Komunikaci s rodiči má celý život rozdělenou podle pravidla: s matkou česky, s otcem 

chorvatsky – toto pravidlo je ale v poslední době často narušováno vnějšími okolnostmi: 

„S mámou i tátou – s mámou česky, jenom česky, i dnes česky, a s tátou chorvatsky. Pořád. 

Velikou většinou. Takle – když jsme jeli na výlet do Čech, tak jsme vypravovali česky. Teď 

na zájezd, na seminář. Onda smo češki pričali. Bez problema, nije uopće problem, jer tata 

dobro zna, stvarno dobro češki.“ V přítomnosti dalších členů rodiny se také toto pravidlo 

narušuje a komunikují střídavě oběma jazyky: „S: Tata kad je s SD, onda češki priča. I onda 

svi češki pričamo. Ali inače O i ja hrvatski. – SM: Nema nikakvog pravila, kak dođe. – S: Ma 

ima pravila. Ali miješamo. O isto miješa, hrvatski češki, kako dođe. Kad on dođe, prvo počne 

hrvatski. Onda se prebaci s SD na češki. Skoro bi reko da i nema pravila…“ 

I s dalšími členy rodiny uplatňuje oba jazyky v komunikaci: „Recimo s djedom i bakom 

češki, sa mamine strane, s tatine strane to smo slabo komunicirali, ali hrvatski, sa D češki, 

isključivo, velikom večinom, ako se ne nalazimo u društvu.“ 

S manželkou, Chorvatkou, komunikuje syn výhradně chorvatsky, snaží se ale mluvit česky 

na svoji dceru, přestože české projevy záměrně prokládá chorvatskými slovy, prý aby dceři 

usnadnil porozumění – v dceřiných dvou a půl letech popisuje jejich komunikaci slovy: „Ja 

pričam onako, čak i znam pravo češku riječ, ali onda više zbog male malo prilagodim. Jer 

pričam s njom češki. Ali neki pojam da uzme hrvatski… prvo da usvoji… znate, jedan i drugi 

pojam, ima puno hrvatskih i čeških riječi. Trošku to přizpů… malo to prilagodim a onda ona 

prihvati jedan i drugi pojam bez problema. I zna ona i češki i hrvatski. Ali više hrvatski.“ 

Dcera odpovídá česky i chorvatsky: „Sa mnom… češki… miješa, kad priča sa mnom. Kad 

priča sa Sandrom, priča isključivo hrvatski. Sa mnom, onako miješa. (…) Ali one riječi koje 

koristimo bez problema razumije. Všechno rozumí.“ 
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Mimo zaměstnání a komunikaci s nejbližší rodinou komunikuje syn převážně chorvatsky: 

„Uglavnom da kažem većinom hrvatski. Evo gdje… na sportu hrvatski, bratić sestrična 

hrvatski, sestra češki, privatno većinom hrvatski. Bratić i sestrična s mamine, zato što ih stric 

nije naučio češki. Oni su iz Samobora.“ 

Chorvatština je tak synovi patrně bližším jazykem a chorvatsky taky uvažuje. Při 

komunikaci v češtině reflektuje potíže s vyjadřováním, především v nedostatečné slovní 

zásobě: „Problema uvijek ima. Vjerojatno zbog pojmova. Jedino ak se nisam neke riječi mogo 

sjetit. Na češkom – to sigurno – ja se ne mogu sjetit riječi, pa koristim hrvatske. Kad se ne 

mogu sjetit, onda rukama i nogama. I takvu riječ zapamtim, onda sugovornik obično 

pomogne.“ „Velik je problem što češki ne koristiš recimo poslovno. I onda rječnik, nekakve 

riječi, naprimjer postelja ili tako nešto – pričaš češki i onda što ne znaš češki, ubaciš hrvatski 

ili prijeđeš na hrvatski. Ali onda imam gore rječnik pa pogledam. Pa se sjetim. Ali drugi put, 

opet se ne sjetim. Al ne da mi je nepoznata riječ nego se jednostavno ne mogu sjetit tog 

trenutka. Nije mi onako – kak bi se reklo u radnoj memoruji.“ Od okamžiku, kdy začne 

synova dcera chodit do české školy, komunikuje s ní více česky – jazyk komunikace je ale ve 

skutečnosti určován přítomností synovy manželky: v její přítomnosti syn i na svou dceru 

mluví chorvatsky. 

Syn si uvědomuje svou poměrně špatnou znalost českého jazyka, necítí ale potřebu snažit 

se mluvit správněji, neboť má pocit, že se takto mluví i všude v jeho okolí a pokud by se 

snažil mluvit správněji, vybočoval by z řady: „Pa tu već je to uzelo maha. Nemam potrebu. 

Jer svi tak pričaju, pa čudno zvuči. Ja sam sebi čudno zvučim kad pričam originalno češki. Al 

kad sam s nekim tko tako govori, onda i ja. Jer u principu, ja znam kako nešto treba izgovarat. 

Kako zvuči, gdje treba naglasak, kako izgovorit većinu riječi, a ovdje je zapravo hrvatski 

prizvuk. Češki jezik na hrvatski način. To je iskrivljen jezik, al…“ Ve styku s lidmi z České 

republiky si ale na své vyjadřování dává pozor: „Možda pravilnije pričam. Bliže originalnom 

češkom. Više se trudim pričati originalno češki.“ 

Nemá ale potíže v porozumění textu v češtině na odborná témata, i když se tíže vyjadřuje: 

„Pa recimo jedno vrijeme sam primao i češke časopise, stručne. Struka mi nije uopće problem 

razumijeti. Ali kada idem nešto reć, neki pojam, trebo bi malo provrtjet film, kad ga ja 

pročitam, ja točno znam o čem se to radi… Ima jako puno sličnosti, recimo kondenzator, 

napon, struja, dobrý, to je problem. Většinou je ty jako obecny pojmy všude víc míň kerej 

jazyk vemeš… jedno podsječá na drugo.“ 

Při studiu odborné literatury se syn kromě češtiny a chorvatštiny pravidelně dostává do 

styku také se srbštinou a angličtinou – v češtině a v srbštině čte často překlady odborné 
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literatury, nedostupné v chorvatštině: „I Česi su dobri, dosta to prate. Općenito na tehničkom 

nivou je češka literatura kvalitetna i dobra. Što tu ne možemo reć, tu je rijetko neka knjiga 

dobra.“ 

Angličtinu používá jen pasivně, nepoužívá ji v běžné komunikaci, přesto se zamýšlí i nad 

možností vedle češtiny začít mluvit na dceru taky anglicky – umožnit jí osvojit si základy 

dalšího jazyka – uvědomuje si ale, že by na to sám nestačil: „Da je učim engleski pričat, to ne 

bi imalo smisla. Jer engleski ne koristim u govoru. Jedino ako bi baš bila negdje potreba, onda 

moraš koristit. Ali nema smisla učiti nešto što ni sam ne znaš. Ali ne bi bilo loše negdje da je 

damo, s četiri-pet godina, da nauči neke pojmove… Bilo koji jezik plus je veliki plus.“ 

Rozhovory se synem probíhaly chorvatsky, vždy v přítomnosti také dalších členů rodiny 

nebo alespoň synovy manželky – syn uváděl, že je mu jedno, v kterém jazyce bude rozhovor 

probíhat, ale dával přednost chorvatštině s odůvodněním, aby rozuměla jeho manželka. 

V průběhu vyprávění pak opakovaně přepínal do češtiny (pravděpodobně z důvodu, že má 

tazatelku spojenou s českým prostředím), vždy se ale okamžitě vracel do chorvatštiny, 

jakmile byla přítomná jeho manželka, která v průběhu vyprávění několikrát na chvilku odešla. 

Sám syn toto přepínání mezi jazyky komentoval slovy: „To je automatika. I dosta je to 

izmješano.“ 

 

Synova manželka (1978) 

Narodila se v chorvatské rodině v Daruvaru. Má sice částečně český a částečně maďarský 

původ, nikdy se ale ani k jednomu nehlásila. Český původ má po prababičce z jedné strany i 

po babičce ze strany druhé. Jedna z babiček uměla česky, ale nemluvila. Synova manželka se 

tak pohybovala v prostředí zcela chorvatském a češtinu slýchala jen občas mimo domov. 

Vychodila chorvatskou základní školu a gymnázium v Daruvaru, pak vystudovala na 

právnické fakultě v Záhřebu. Tři roky byla zaměstnaná na státním zastupitelství, následně 

v době zahájení výzkumu byla nezaměstnaná a připravovala se na zkoušku ze soudnictví. 

Místo této zkoušky nakonec složila státní odbornou právnickou zkoušku a získala zaměstnání 

v okresním stavebním úřadu v Daruvaru. Vedle zaměstnání se synova manželka věnuje pouze 

cvičení zumby. 

O jazycích nikdy neuvažovala a nikdy nebyly středem jejího zájmu. Nikdy neuvažovala 

ani nad skutečností, že se přivdala od české rodiny. Sama necítí potřebu se česky učit, ale 

vysloveně jí nevadí, když se v její přítomnosti česky mluví – jak ale sama říká, na ní se česky 

nikdo neobrací: „Pa normalno, ne smeta. Nemam potrebu, da sam htjela, već bi naučila. Ne 

mislim da bi mi trebalo. Nikad mi to nije palo na pamet. Da idem učit jezike, išla bi engleski 
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usavršavat. Ne, ne treba mi češki. Tolko razumijem. Kad nešto ne razumijem, pitam šta si 

reko. U mom društvu ne priča se češki.“  

Zároveň je ale synova manželka důvodem, proč také rozhovory se synem probíhaly 

v chorvatštině – syn chtěl vyhovět žádosti své manželky, že chce rozumět všemu, co bude 

říkat. Její osoba tak působí jako výrazný chorvatský prvek v rodině. 

S vlastní dcerou i s manželem se synova manželka baví chorvatsky. Nebrání ale svému 

manželovi, aby se s dcerou sám bavil česky. Souhlasila také s tím, aby dcera chodila do české 

mateřské školy, zpočátku se ale velice razantně stavěla proti možnosti, aby jednou chodila 

také do české základní školy, neboť měla pocit, že jí nebude moct pomáhat s domácími úkoly. 

Dále argumentovala, že česká škola je těžší než chorvatská a děti musí zvládnout více látky: 

„…i djeci je bilo teško – to je bilo mučenje za djecu, učit više gradiva i terminologije…“ 

Nakonec, byť nerada, s českým vzděláním své dcery souhlasila. 

 

Synova dcera (2008) 

Narodila se v česko-chorvatské rodině v Daruvaru. S matkou komunikuje chorvatsky, 

s otcem střídavě česky a chorvatsky, často v závislosti na tom, jestli je přítomná matka nebo 

jsou s otcem o samotě. Vychodila českou mateřkou školu a následně nastoupila do české 

základní školy v Daruvaru. Kromě školy ji baví tancování, plavání, jízda na kole a další. Ke 

konci výzkumu začala chodit do dětského tanečního souboru. 

Hodně času tráví synova dcera se svou sestřenicí (DD) a bratrancem (DS), především když 

jsou u babičky a dědy (M a O). I když s M a O většinou komunikuje česky, s kamarády a 

sestřenicí a bratrancem většinou mluví chorvatsky – S: „Pa u češkoj školi oni međusobno na 

hodniku pričaju hrvatski. Malo kog čuješ da češki priča.“ – M: „Třebaže teď je problém, já 

myslím, že to je problém, že děti teď komunikujou chorvatsky. Všechny, já to vidím. Spolu. 

Já to vidím i u našejch. Voni i v třídě tak většinou mluvěj.“ 

 

Dcera (1977) 

Narodila se ve smíšeném, česko-chorvatském manželství v Daruvaru a odmala si tak 

osvojovala dva jazyky. Rodina v prvních letech žila společně s rodiči matky a i po 

odstěhování se do samostatného bytu trávila dcera u matčiných rodičů hodně času. Právě 

především s nimi má dcera spojenou češtinu: „Když jsem byla malá, tak si nejvic pamatuju 

třeba dědečka a babičky, protože jsem byla hodně u nich. (…) Čeho si pamatuju – pohádek, 

knížek, her různých, to je to, co se týká, nevim, s mámou jsem taky česky mluvila.“ V dětství 
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tak komunikovala převážně česky, jediným chorvatským prvkem v rodině byl otec, ale i v 

jeho přítomnosti se běžně mluvilo česky. 

Dcera chodila do české mateřské školy v Daruvaru, kde také komunikovala česky, s dětmi 

ze sousedství se ale většinou bavila chorvatsky: „S kamarádama sem mluvila, třeba před 

budovou, kde sem žila, chorvatsky, protože to byly děti, který neuměly česky, jasně.“ 

Obdobné to bylo i na české základní škole – ve škole a se spolužáky se bavila česky, mimo 

školu častěji chorvatsky. Především na prvním stupni ale chodila taky do českého folklorního 

souboru. Chorvatština postupně získávala navrch na daruvarském gymnáziu, které bylo 

chorvatské: „Gimnazija već prevladava hrvatski, jer sam išla u hrvatsku. I takvo društvo, koje 

nije pričalo češki. I s kolegama iz osnovne škole – s nekima češki, s nekima hrvatski. Bila 

sam većinom u hrvatskom društvu.“ 

Po gymnáziu odjela dcera do téměř zcela chorvatského prostředí do Záhřebu na Učitelskou 

akademii, kde vystudovala třídní výuku: „Tamo je bilo isključivo hrvatski. S nikime izvan 

faksa. Je, imala sam u biti, isto u manjoj mjeri.“ Česky se bavila především s lidmi, které zná 

z Daruvarska: „Protože když se vidím s někym, kdo umí česky, já – automaticky se mluví 

česky.“ 

Po studiích se dcera vrátila do Daruvaru a začala učit na základních školách v okolních 

vesnicích: „Nejdřív v Kipu, to byla obvodní škola vod Sirače, potom Antunovac, to je vod 

Poljany, vlastně před Poljanou byl eště Lipovec, i Dežanovec, tam sem češtinu, jako ten C 

model243 přednášela, znamená kolik to bylo? Asi tři roky sem…“ Učila převážně chorvatsky, 

ale na některých školách využívala i češtinu jako jazyk komunikace s dětmi: „Přizpůsobila 

sem jim se. Už k tomu co uměli já sem s nima vypravovala česky, překládala sem, nevim, tak 

sme se, skrz ňáky hry i něco co jim je jako bližší – písně, překládali, zpívali...“ 

Po třech letech se ale vystupňovaly potíže s hlasivkami, které dceři znemožnily nadále 

vykonávat svou profesi: „Potom jsem měla problémy s hlasivkama, pak sem asi tři čtyři roky 

dělala, ani ne. I miň. Pak sem musela hlasivky operovat a zapsala sem eště za knihov-  

knihovnici na filozofický.“ Dcera začala při zaměstnání na školách dálkově studovat dvouletý 

nástavbový obor knihovnictví na záhřebské Filozofické fakultě. Po získání diplomu „tak sem 

začala dělat ihned jako půl pracovní doby v Dežanovci, půl v Poljaně. To byla jako záměna. 

A potom jsem dostala práci v ekonomický a turistický škole. Za stále. Jako vod dva 

vosmýho.“ Jako knihovnice v daruvarských středních školách pracuje dcera dosud. Se 

studenty komunikuje téměř výhradně chorvatsky, česky jen případně se studenty českého 

                                                             
243 Český jazyk a kultura formou volitelného předmětu. 
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gymnázia. Ve sborovně je ale početný český kolektiv, s nimiž se česky baví často – pokud 

jsou o samotě, v přítomnosti dalších kolegů přecházejí do chorvatštiny: „S kolegama koji 

znaju češki pričam češki isključivo, ako i ostatak ekipe zna češki. Ako smo dvoje i pričamo 

češki, čim se ubaci treći, a da ne zna, automatski se priča hrvatski. Jer je po meni nepristojno 

pričat na stranom jeziku.“ 

V současnosti se dcera nejvíc věnuje dětem, své vlastní koníčky tudíž převážně ponechává 

stranou, kromě tance: „Tancuju, jako hobby mi je zumba. Teď, do dvanáctýho měsíce, než se 

tohleto stalo. Teď mám velikou pauzu. Pa nevim. S dětma se snažím jít na nějaký dílny, který 

městská knihovna organizuje. Byla vánoční moc hezká. Česká taky. Na českém oddělení 

nahoře. (…) S dětma tam vodejdu často. Kolik můžeme. Takže prozatím to. “244 

                                                             
244 Knihovnictví je dceřiným nejen zaměstnáním, ale také velkým koníčkem a často posuzuje, jak některé 

knihovny fungují, zda využívají nebo nevyužívají svůj potenciál nebýt jen místem půjčování knih, ale jakýmsi 

kulturním střediskem, kam lidé chodí také na různé akce pro děti i dospělé. Příkladem výborně fungující a velice 

aktivní knihovny je daruvarská městská knihovna, kterou dcera se svými dětmi pravidelně navštěvuje – opakem 

je ale české oddělení té samé knihovny, které je zcela neaktivní. Slovy matky: „Ještě mi D řikala, D teď dělá 

v knihovně ve střední škole, víš, knihovnici. Vona de strašně hodně s dětma do knihovny. De i nahoru (pozn. 

autorky: do českého oddělení městské knihovny). Ale vona tam pod milým Bohem nic nedělá. A tady je plná 

herna dětí, nabízej jim všelijaký hry, dycky maj ňákej program, a tak ti lákaj… a nahoře ti je mrtvej kapitál. 

Povidá jedině tam snad já chodim, a potom jen ňáky ankety ať vyplňuju… Jestli jí napíšu, jak by to mělo bejt, 

tak bude vědět, kdo to napsal. Povidá, jak já můžu vyplnit, když tam nikdo nechodí jen já. Ta knihovna vůbec 

nežije. (…) Někdo chodí do tyhle knihovny. Ale ta knihovna by musela bejt modernější, jak je ta knihovna česká 

ve městě. To ti je – nic se tam nehejbá. Je to škoda. Některý děti by sem přilákali. Žádný akce se tam větší 

nedělaj. Kdyby týden české knihy dělali, ňákou pohádku pročetli. Děti by tam přišly. Ňákou hru přitom vymyslet 

nebo něco takle. Ale povidá D, to je k breku a stále mám anketu ňákou vyplňovat. Tyhle dole divy nadělaj v tý 

knihovně, chorvacký. A nabízej se takový možnosti zdokonalit ten jazyk. Dostat materiálu, dostat literatury… 

Nabízejí se takový možnosti, jenom pohnout. Jen se pohnout.  Dyž ty musíš všechno strkat. Když musíš všechno 

strkat, tak to není to. Když to člověk necíti sám, že by takový věci dělal… Teď kdo příde, dobře příde. D kdyby 

mohla takle do knihovny, vona dělala třídní výuku, pak měla problémy s hlasivkami, tak si zakončila na 

Filozofický knjižničarstvo. To byla ještě se DD-ou v jinom stavu. Eště učila, porodila... Když se narodila, vona 

to skončila. Všechny jsme pomáhali. Jí by ta práce, vona by divy nadělala. Vona by tak ráda tady do knihovny.“ 

Poměrně neaktivní je také česká knihovna při daruvarské České besedě: „My jsme rozmýšleli jako Beseda, 

že jak ty děti bysme měli nějaký herny organizovat... Tady je knihovna takovej klub starších žen, dycky přídou, 

trochu si tam popovídaj, to je to. Ale knihovna musí bejt živá. Dneska kor, když máš nabídku všeho možnýho, 

musíš jít s dobou. Já řikám, ty cerečka a ty herny, to je škoda, děti to – jak si zvyknou chodit do knihovny. D 

s nima chodí do knihovny. Hodinu se tam na něco dívaj, malá si hraje…“ 
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Za životního partnera si dcera zvolila Chorvata, který česky nemluví, což byl další výrazný 

chorvatský prvek v jejím životě. S partnerem mluví chorvatsky, a proto začala mluvit 

převážně chorvatsky i na své dvě děti. Protože ale chtěla, aby se děti naučily i česky, když na 

ně mluvila, pojmenovávala někdy věci kolem v obou jazycích: „Třeba když DD byla úplně 

jako béba, tak sem jim to, možná je to směšný, sem jí ukazovala a mluvila jako paralelně. 

Nevím, co si z toho zapamatovala. (…) Takže když sem řekla cvjetić, tak sem řekla i 

kytička.“ „Tak spíš jako chorvatsky sem mluvila, ale aby ta čeština nezůstala stranou, tak sem 

často i paralelně. Ale víc chorvatsky bylo.“ Různé říkanky a písně učila děti v obou jazycích. 

Zároveň ale dcera uvádí, že na rozdíl od svého bratra se snažila na děti mluvit čistě a jazyky 

nemíchat: „Kad je DD bila mala čak sam pričala paralelno jedno i drugo, tak da nauči. 

Miješalo joj se na početku, sad se iskristaliziralo. Kad se obraća meni, nekad mi se obraća na 

češkom nekad na hrvatskom. I onda se prešaltamo. Ako pričamo na češkom – na češkom, ako 

na hrvatskom – na hrvatskom. Za razliku od S-a, kad ja pričam sa DD-om češki recimo, ili sa 

DS-om, trudim se ne miješati hrvatske riječi. Nego da nauči pravo kak se govori. Da im se 

podijele jezici. Ne kažem tratinčica, da mi bude lakše, nego baš sedmikráska – primjera radi.“ 

Dětem se jazyky zpočátku pletly, ale brzy si je rozdělily podle osob, s nimiž je užívají.  

V pozdějším rozhovoru popisuje dcera komunikaci v rodině slovy: „Teď je spíš u mě 

v rodině konkretně chorvatsky. (…) Kuli manželovi, musím se na tu češtinu přinutit, jak by 

řekla – protože mně je lehči, vlastně asi rozmejšlím v chorvatštině. Takže lehči mně je 

komunikovat s dětmi a vyjadřovat se v chorvatštině. Ale pak mě to mrzí, protože potom málo 

mluvíme česky. A když začnu česky mluvit, třeba s dětma, tak mě voni i vodpovidaj česky. – 

T: Od malička? – D: Ne vodmalička. Jako rozuměj mně vod malička, ale trvalo to par roku 

než začali mluvit. Nejdřív vodpovidali v chorvatštině a teď například jesi DD něco řeknu, 

automaticky se i vona přepne.“ 

Manžel na dceřino jazykové počínání vůči dětem pohlížel schovívavě: „Někdy mu je to... 

jako... směšný, jako že pak nic nerozumí, a to...“ – i když dcera uvádí, že mu čeština v dceřině 

rodině často vadí a není rád, když se v jeho přítomnosti česky mluví: „Jako překáželo mu, 

když někdo mluví před ním, jako když je i von, česky, a von to nerozumí. Ale jináč, je to 

šikovný. Přeci mu to zachází jako…“ 

Jako samozřejmost brala dcera taky skutečnost, že děti budou chodit do české mateřské a 

základní školy, kam kdysi chodila taky: „Stalo mi je da nauče češki. Smatram da prvi jezik 

njima treba biti hrvatski. Ali češki moraju naučit pošto poto. Tog sam stajališta. Ali pošto su u 

Hrvatskoj, da nisu stranci u svojoj zemlji.“ Od doby, kdy DD chodí do české školy, také doma 

více komunikují česky, a to především na téma školy a školních povinností: „Víc se snažíme. 
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Jo, protože sou tady knihy, lektýry, úkoly… (…) A logický je, aby i jí bylo lehčí, že se 

budeme snažit jako víc vypravovat česky.“ 

Komunikaci se svými rodiči má dcera poměrně jasně rozdělenou už od dětství – s matkou 

se baví česky, s otcem chorvatsky: „Dosta sa bakom i dedom, oni su isključivo pričali češki, i 

sa mamom. A ravnoteža hrvatski – tata. I to je dan danas tak ostalo. Ja ne mogu s njim pričat 

češki i ne volim kad on meni priča češki. Ne mogu to opisat ni objasnit.“ Chorvatsky se taky 

baví, když se sejdou celá rodina, zvláště v přítomnosti dceřina manžela nebo synovy 

manželky: „Svi hrvatski. Ako se obraćam mami, odmah se prešaltam na češki, ali u principu 

hrvatski. Jer smatram da nije u redu da komuniciramo, a jedan od nas ne zna o čemu se 

priča.“ Nutnost brát ohledy na přítomnost lidí, kteří neovládají některý z jazyků, a jazykově se 

přizpůsobovat všem přítomným zdůrazňuje dcera při všech rozhovorech opakovaně – vnímá 

jako neslušné bavit se v cizím jazyce před lidmi, kteří daným jazykem nemluví – ve všech 

případech jde konkrétně o češtinu. 

Vzorec komunikace s rodiči dcery přebraly částečně i její děti, i když ne v úplnosti – s 

matkou mluví převážně česky, ale češtinu přijímají i od otce – dcera s tímto vyjadřuje 

nesouhlas: „Tátu slyším víc mluvit česky, pod vlivem mámy. Já sem se tomu dycky vopírala. 

Protože mně to nevodpovídalo. Nebylo mi to přírodní. (…) Jako nevodpovídalo mi to. A 

myslím, že si to voni (pozn. autorky: dceřiny děti) jako vzali vode mě. Možna tak to když tam 

sem, kdy nejsem, tak...“. V průběhu výzkumu se vnoučata bavila s matkou a otcem česky čím 

dál více. 

Dcera sama nemá ve svých pocitech a postojích vůči češtině a chorvatštině jasno, není 

schopná definovat ani svůj mateřský jazyk – jakoby cítila rozpor mezi tím, co jí bylo 

vštěpováno od dětství, a svými vlastními pocity: „To mně je těžký, tak sem ňák na půl půl. 

Protože vodmalička se mi to dává do hlavy, že sem Češka, že se to má... mám ty i český 

kořeny, že se to musí jako na tom jazyku dělat, a přeci žiju tady, v Chorvatsku, takže...“ 

Chorvatsky se jednodušeji a lépe vyjadřuje a v chorvatštině také uvažuje, i když uvádí, že v 

současnosti užívá oba jazyky vyváženě: „Danas – nekako u istoj ravnoteži. S tim da 

razmišljam na hrvatskom. I teže mi se na češkom izrazit. Imam manji fond riječi. Baš to 

razmišljanje na tom jeziku. Teže mi se izrazit i reći neku misao na češkom nego na 

hrvatskom. Možda nešto stručnije, možda neki obični razgovorni jezik. Negdje nešto bi 

kazala na češkom, dok vjerujem na hrvatskom ne bi. Nekakva šala i tako nešto.“ Mezi jazyky 
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přepíná automaticky, aniž by si toho byla vědomá – a soudě podle reakcí na lidi kolem245, 

většinou si ani zcela neuvědomuje, kterým jazykem právě mluví. Jazyk je také často vázán na 

téma, o kterém mluví, např. o škole s dětmi mluví česky. A i když mluví česky, dcera si 

většinou pomáhá výrazy z chorvatštiny, „často takovej ňákej mix“. Nedostatky pociťuje 

především v komunikaci na odborná témata: „Těžko je. Jednoduše nemám ty pojmy. Zásoby 

v jazyce. Je třeba číst a…“ 

Kromě češtiny a chorvatštiny ovládá taky angličtinu a němčinu, které používá především v 

komunikaci při řešení mezinárodních projektů ve škole. Německy se učila na škole, „ale 

anglickej je silnější. Kuli tomu, že je všude kolem nás angličtina. Filmy, ňáký 

dokumentární… seriály…“ V průběhu výzkumu půl roku navštěvovala také kurs španělštiny, 

kterého ale musela zanechat ze zdravotních důvodů. 

První rozhovor s dcerou v přítomnosti bratra a jeho manželky proběhl v chorvatštině – 

druhý a třetí, při němž byla dcera s autorkou jen v přítomnosti svých dětí, proběhl v plynulé 

češtině, byť v některých okamžicích bylo znát, že dcera hledá správné výrazy. 

 

Dceřin manžel (1973) 

Narodil se v Daruvaru v chorvatské rodině. V Daruvaru vychodil chorvatskou základní a 

střední školu, obor elektrotechnika, a následně vystudoval elektrotechniku na záhřebské 

fakultě. Po studiích se vrátil do Daruvaru, kde vystřídal několik zaměstání: „Radio sam nešto 

malo u Dalitu, Daruvarčanki, u zadnjih dvanajst, trinajst godina...“ Nyní je zaměstnaný 

v daruvarské pobočce energetické firmy Elektra. 

Přestože se v rodině dceřina manžela mluvilo jen chorvatsky, protože vyrůstal 

v bilingvním prostředí a měl několik kamarádů v české škole, setkával se také s češtinou a 

česky částečně rozumí, ale nemluví a necítí potřebu se česky učit: „Pa nešto sam razumio. 

Nešto sam sad pohvatao... nije ono da baš razumijem sve. (…) Pa ono, takvo je okruženje, pa 

onda razumiješ neke riječi.“ Nyní se s češtinou setkává především v rodině své manželky (D), 

v zaměstnání i jinde ve společnosti všichni kolem něj užívají především chorvatštinu. 

S manželkou a s dětmi komunikuje chorvatsky a podle jeho slov, i oni mezi sebou komunikují 

především chorvatsky – podíl komunikace v češtině se mezi dcerou a dětmi prý zvýšil od té 

doby, co dceřina dcera začala chodit do české školy, s dceřiným synem ale probíhá 

komunikace především v chorvatštině. Protože v češtině probíhá komunikace především na 
                                                             

245 Jeden s rozhovorů s dcerou se odehrával v kavárně na náměstí a dcera reagovala na procházející lidi, které 

zdravila a s některými prohodila několik slov – většinou se ale ukázalo, že volila jazyk kmunikace nevědomě, 

automaticky, podle toho, koho oslovovala. 
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téma školy, dceřině manželovi to nevadí. Nevadí mu ani, že děti chodí do české školy: „Pa 

dobro, pa mislim da ima nekih prednosti. Nauče jezik. Nije to ništa loše. Ali – što se mene 

tiče mogli su i u hrvatsku.“ 

Takto shovívavě už ale dceřin manžel nevnímá komunikaci v dceřině rodině v jeho 

přítomnosti. Vadí mu především skutečnost, že matka v jeho přítomnosti nejen mluví česky, 

ale dokonce se obrací česky také na něj – připadá mu to neslušné, až arogantní: „Pa smeta, 

moja punica, ona priča sa mnom malo previše. Ona ovaj malo pretjeruje, nju ne razumijem 

pol, onda ne razumijem... ima dijelova koje ne razumijem, kad oni pričaju onda ispada ko da 

ono... Malo nekulturno s njene strane.“ Jako samozřejmost by dceřin manžel bral skutečnost, 

kdyby se celá dceřina rodina jazykově přizpůsobila a v jeho přítomnosti všichni komunikovali 

pouze chorvatsky. 

Dceřin manžel si je vědom, že krajanská čeština se liší od současné češtiny českých 

rodilých mluvčích – krajané do češtiny vkládají mnoho chorvatských slov – a právě tuto 

skutečnost uvádí jako důvod, proč své tchýni často nerozumí, myslí si, že by jí rozuměl lépe, 

kdyby mluvila česky bez chorvatských interferencí. 

Kromě chorvatštiny ovládá dceřin manžel také angličtinu, i když nemluví plynule – užívá 

ji především v komunikaci s rodinou bratrance, který se odstěhoval do Londýna. 

 

Dceřina dcera (2005) 

Narodila se v smíšeném, česko-chorvatském manželství v Daruvaru, doma ale s rodiči 

komunikuje převážně chorvatsky, česky jen občas s matkou: „S tátou chorvatsky a s mámou 

někdy chorvatsky a někdy česky. (…) Někdy máma začne chorvatsky, pa i já chorvatsky, a 

někdy česky.“ Vychodila českou mateřskou školu a nyní navštěvuje českou základní školu. I 

mimo školu je velice aktivní, má spoustu koníčků – slovy matky: „DD má každý den v týdnu. 

Je to zumba, džesdens, tenis, takže má prakticky kompletně, od pěti hodin má každý den ňáké 

povinnosti. A eště nultý hodiny chodí na Holubičku (pozn. autorky: český dětský folklorní 

soubor).“ „DD ta bude divadelnice. Jesi má bejt herečka, to je její. Jeviště je její. A ráda zpívá 

a tancuje. Dát ty všechny komponenty dohromady.“ 

Raději mluví česky, s mnoha kamarády ve škole i mimo školu se ale baví chorvatsky, i 

když všichni česky umí – především pokud se sejde větší společnost. A převážně chorvatsky 

se baví i se svým bratrem a sestřenicí při hře, do češtiny většinou přecházejí jen po výzvě 

matky a otce, aby se bavili česky. 
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Dceřin syn (2008) 

Narodil se v smíšeném, česko-chorvatském manželství v Daruvaru, doma ale s rodiči, 

stejně jako jeho sestra, komunikuje převážně chorvatsky, česky jen občas s matkou. V době 

zahájení výzkumu navštěvoval českou mateřskou školu, později nastoupil do české základní 

školy, kde chodí do třídy společně se svou sestřenicí, synovou dcerou. Škola ho moc nezajímá 

a raději si hraje – slovy matky: „SD všechno sleduje, všechno ví, DS-ovi je to tak stejný. Von 

to, nezajímá moc, von ve svom světě ještě trošku žije. (…) Ještě stále by se hrál, umí to – 

neumí, to mu tak fuk. Joj dem si to vopakovat… úplně sou jinačí. Žádnej problém.“ 

Rád by trávil čas u počítače – M: „Ten, kterej je nejvic vázanej na počitač, to je DS, ten by 

snad i spal… Měl nějakou virozu a povidá: Babi, dej mně počitač. Já když mám počitač, hned 

mně je dobře.“ 

Podle slov matky rád také poznává přírodu, především na procházkách s otcem: „DS, ten 

strašně má rád žáby. Pavouci a žáby. Takže my na počítači najdeme, pročteme, ty znalosti von 

má. Ňákej badatel bude, protože celou dobu čučí a do všeho čumí. O, když choděj někde, tak 

hele, tohle je ten strom, to je tenhle pták…“  

Dvakrát týdně chodí trénovat fotbal. 

Členové rodiny uvádějí příběhy z období osvojování jazyků, kterými dokládají, jak se 

dceřině synovi jazyky pletly – v roce 2011, kdy měl dceřin syn necelé tři roky: 

„M: A malej (pozn. autorky: dceřin syn) třeba, sem se smála, včera když jsem šla domů, 

sme šli eště něco koupit, a malej byl tak zamazanej vod bláta, a vzal si ňáky listy a plácal 

potom, pak i na mě plácal. Byl celej… i říká D honem do koupelny, budeš se koupat. I teť von 

stoji, stoupne si v koupelně a řikam: ajde ať vidim jak se slikáš. A von říká: babi, ne mogu, 

nemam fotoapalat. – O: Von to tag rozumjel, to je stejny slovičko, jenom jinej vyznam. – M: 

My sme umírali, tej tam stóji jak odsouzenec a řika: ne mogu, nemam fotoapalat.“ 

Přesto měl už v té době jazyky utříděné podle osob, s nimiž v daném jazyce komunikoval –

O: „Povida DS: Dědo, du do seknice vybrat si ňáky hračky. (…) A když je u druhy babičky, u 

baky, u Ž-ů, tam se nemluví. Přide k nám a hned se přehodi, i mluvi s každym… začíná. I 

zpívá česky písničky, von umí i zpivat...“ 

Postupně si dceřin syn začíná uvědomovat výhody znalostí více jazyků – M: „Vloni když 

byli u moře, tak si našli kamarádi z Čech. Na plaži, i DD i DS. Tak si hráli, a říká DS: Babi, 

co myslíš, byl z Čech a my sme si rozuměli. My sme si hráli. Řikám: vidíš, teď kdybys 

nechodil do školy, a nemluvil si česky, tak sis nemoh hrát. Strašně se mu kluk líbil, říká babi, 

my sme si hráli, my sme mluvili česky. Povidám: tak vidíš, že to je dobře.“ 

  



210 
 

PŘÍLOHA č. 3 

 

Jazykové biografie členů rodiny B  

 

Matka (1960) se narodila v české rodině v Končenicích. Její matka byla v domácnosti, žili 

ze zemědělství. Otec byl zedníkem, ale zemřel, když jí bylo sedm let, a s bratrem je 

vychovávala matka společně s tchánem. Vyrůstala v české rodině v české vesnici: 

„V Končenicích, kde byli, všichni vlastně žili, celá vesnice je česká.“ – rodiče „vobadva byli 

Češi vlastně z Končenic. Čistě český rodiny. Takže jsem narozená v Končenicích, kde sem 

zakončila i základní školu, českou, doma jenom, moje maminka sotva sporazumjela vždycky 

s chorvatštinou, když přicházela do Daruvaru do obchodu. Protože v Končenicich vždycky se 

hodně – tam všechno čeština se používala. A tatinek zrouna. Že mně tatinek zemřel, když sem 

měla sedum roku, tak prostě, vosum roku sem vlastně neměla plnejch. Takže vlastně kolik se 

tatinka pamatuju, tak nijak jinak nemluvil v rodině, nijak jinak jenom česky.“ V dětství tak 

používala téměř výhradně češtinu, česky komunikovala s rodinou i s kamarády. Výrazně 

českým prvkem v rodině byla především její maminka, která se navzdory těžkému životu 

vždy ráda zapojovala do činnosti Besedy a pomáhala, kde bylo potřeba: „…měla dost těžkej 

život s náma, my jsme byli malí vobadva s bratrem, dřív nebyly žádný penze ani dětský 

příplatky, nic maminka na nás v životě nedostala. A my jsme vopravdu zakončili i školu i… 

prostě strašně hodně dělala. I v tu dobu neměla moc času na ně, na nějaký vycházky, ale 

potom když jsme se my… já jsem se vdala, bratr voženil a když začala zpívat, tak se vona… 

věnovala tomu. Vynahrazovala si to, právě protože dřív nemohla. Prostě ani ti… jednoduše 

nemohla to. Musela strašně hodně dělat, protože žili jsme tak vlastně na – ze zemědělství. A 

to nebylo nikdy lehký.“ „Bratr je taky pořád v Besedě, angažovanej ve všim, jako rádi se 

podiváme na všechny programy kam můžeme nebo i vodjedeme, úplně to držíme voba, aby se 

to udržovalo a – jako ne. Akorát, že maminka žila s tim. Vona strašně vo to dbala a aby 

zpívala, a když se někam jelo, tak aby jenom na to se počitalo a… Prostě to bylo všechno. 

Posledních asi deset let… prostě asi deset roku ji to drželo. Třebaže vona i předtim. Vona 

strašně hodně pomahala v kuchyni když potřebovali. Ale když založili sbor, tak začala ještě 

víc. Když bylo to zakládáni sborem, když se vona zapojila do toho, do sboru, tak potom se 

vona předala tomu a opravdu žila pro to.“ 

V Končenicích ukončila matka osmiletou českou základní školu, kde se na hodinách 

chorvatštiny v podstatě poprvé setkávala s chorvatštinou, kterou dosud sice občas zaslechla ve 

svém okolí, nepoužívala ji ale aktivně. 
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Po ukončení základní školy chodila dva roky na gymnázium v Daruvaru a pak dva roky na 

grafickou školu v Záhřebu, kam získala stipendium. Vzpomíná na potíže s přechodem z české 

základní školy na chorvatské gymnázium: „Osmiletku sem zakončila v Končenicích a 

pohybovala sem se všude, kde strašně málo se mluvilo chorvacky, strašně málo, jenom ve 

škole, a když sem přišla do gymnázia v Daruvaru, tak sem měla problémy s tím, že sem 

rozmýšlela česky a neuměla sem se vyjádřit v chorváčtině.“ „Jako první půlleti, ne první 

půlleti, první… maminka když přišla na první schůzi. Já sem měla z třináct předmětu jedničku 

(pozn. autorky: nedostatečnou) snad. Ten přechod ňák sem nezvládla. Přechod do střední 

školy, ta čeština mě, pamatuju se, že sme něco udělali – sem řekla v češtině, neuměla to říct 

v chorvatštině. Ale potom jako se to vyrovnalo a pak to bylo vůbec bez problému. V Zářebu 

sem žádnej problém neměla. Akorát se mě hned všechny ptali vodkuď jsem, že mě tíž, že ňák 

mám, řikala mně ta jedna kamarádka, den dneska sme kamarádky, přicházíme si k sobě, já 

sem s ní potom i seděla, a vona mně řikala, že vodkuď já přicházim, jak to vypravuju. Že mně 

cejtili v jazyce něco. Jako že nemám ten přízvuk. Chorvackej. Pak jsem jí řekla, že sem 

Češka, no tak prostě vodkuď jako Češka, tak sem ji řekla že z Daruvaru, tak pak už to bylo 

jedno. Ale ve škole víc sem žádný problémy neměla, sem byla velmi dobrej žák, ne dobrej, 

ale velmi dobrej. Ne výbornej, ale velmi dobrej. Takže jsem to zakončila, i diplomovala jsem 

bez problému, všechno jsem skončila, takovej střední žák, no.“ 

Dokud chodila na školu v Daruvaru, bydlela matka doma a do školy denně dojížděla. Její 

sociální síť mimo školu se tedy nijak výrazně nezměnila, neboť se pořád pohybovala 

především v českém prostředí, a i do školy chodila s bývalými spolužáky ze základní školy. 

Při přechodu na grafickou školu v Záhřebu se ale matka stěhuje z domova do téměř zcela 

chorvatského prostředí a domů už jezdí pouze na víkendy. V Záhřebu komunikuje s většinou 

lidí ve svém okolí chorvatsky. Česky mluvila pouze s tetou, u které první rok bydlela, s 

kamarádkou, s níž bydlela druhý rok, a za některých okolností s budoucím manželem (otcem). 

Ve škole měla jednoho známého Čecha, nechodili ale do stejné třídy, takže se škola stává 

zcela chorvatským prostředím: „Takže sem se všema mluvila chorvatsky. Kromě toho, že sem 

bydlela u tety a tam sem s ní normálně mluvila česky, že jinak sme nenaučili vod malička, 

jenom česky. A měla sem tam i O. S ním sem taky mluvila česky. Záleží na tom, kde sme se 

pohybovali. Když sme byli u tety nebo sami, tak sme mluvili česky, a když sme byli někde 

jinde, tak sme mluvili chorvacky. Vlasně… my sme vod vždycky, když sme někde byli, tak 

sme mluvili i česky i chorvacky, záleží gde sme byli, to bylo vod vždy. Protože gyž sme byli 

u tety, v Zářebu, kde sem bydlela jeden rok, mluvili sme česky. Když sme byli někde sami, 

v kině, neb když sme jezdili tramvají nebo po Zářebu, tak sme mluvili věčinou chorvácky. 
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Ale řekněme, jeden rok sem byla na bytě u tety a jeden rok sem bydlela s DB-ovou, vlastně R-

ovou z Končenic, tak sme komunikovali taky jenom v češtině. Prostě s kým sem mohla, tak 

sem pořád mluvila česky.“  

Po ukončení střední grafické školy se matka vrátila ze Záhřebu domů a nastoupila do 

zaměstnání v tiskárně v Daruvaru. Matka s otcem se berou a matka se stěhuje do Brestova 

k rodičům otce, kde se mluvilo většinou chorvatsky: „Když sem přišla do rodiny, když sme se 

vzali, tak sme mluvili věčinou chorvacky, to bylo nejvíc, doma, protože babička s dědou 

Orozovićovi neuměli česky.“ „Panimáma na mě mluvila česky. Voni doma mluvili 

chorvatsky. Babička s dědou pantátovi česky nemluvili. Ale třeba pantáta, když se voženil, 

když si vzal panimámu, tak se zapojil do Besedy a hrál divadlo. Češtinu normálně používá. 

Ale z devadesát procent s ním mluvíme chorvatsky. I když teď na něj mluvíme česky, von 

nám vodpovídá chorvatsky. To je prostě zvyk.“ Matka s otcem se proto začali mezi sebou 

taky bavit chorvatsky. Česky spolu mluvili většinou, jen když jeli za rodinou z matčiny strany 

do Končenic. A chorvatsky mluvili po jejich narození i s oběma syny. Chorvatština se 

v rodině udržela i po té, co se po šesti letech odstěhovali od otcových rodičů do vlastního 

domu, který je ale hned v sousedství, takže rodina otce byla pořád nablízku. Děti nechodily do 

mateřské školy, hlídala je doma otcova matka. A především z důvodu učitele, který právě učil 

na české škole, se později rozhodli dát děti do chorvatské základní školy: „Kluci chodili do 

chorvatský školy, v té době byla v Brestově česká škola, ale učil tam… nenaučili se skoro 

nic… byl před důchodem a strašně pil. Takže jsme je dali do chorvacky, kvůli učiteli.“ Nyní 

po letech toho rozhodnutí ale matka lituje, protože si uvědomuje, že se synové mohli naučit 

česky lépe: „Mně bylo líto, že nešli do česky školy, že sem je nedávala do školky, mě líto 

bylo hodně, že sem poslechla panimámu a vona je hlídala. Naučili by se daleko víc. Mohla 

sem je vozit sebou do Daruvaru, protože školka ještě nebyla tehdy plná, jako je teďka. A do 

školy zvlášť mně je líto, protože MS strašně rád kreslí a jemu to nikdy nikdo… možná by se 

ve školce víc naučily ty děti i najde se ten talent jejich. Líto mně je, že to tak dopadlo.“ 

Po několika letech, v roce 1995 matka změnila zaměstnání a z tiskárny přestoupila do 

české novinově-vydavatelské instituce Jednota, kde pracuje dosud jako grafik. Ocitla se tak 

v zcela českém kolektivu a čeština se stala nejen prostředkem komunikace s kolegy, ale i 

jazykem, s nímž pracuje. I když to není její primární náplní práce, matka občas pracuje i jako 

novinář a píše příspěvky do novin v češtině. Změna zaměstnání matky se odrazila i 

v komunikaci v rodině: „Prostě, i když sem já začala v Jednotě dělat, tak ještě víc sme začali 

tu češtinu používat i v rodině. Před tím v tiskárně sem já měla jen ZK-ovýho, se kterým sem 

mluvila česky, a pak tam byl J, ale s ním sme nedělali hodně dlouho spolu. A co je hodně 
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důležitý, my sme potom nemohli mezi sebou mluvit česky, protože jednalo se vo práci. 

Všichni kolem nás mluvili chorvatsky, tak sme i my. Jenom když sme vodešli na kafe nebo na 

svačinu, tak sme mezi sebou mluvili česky.“ „U nás se to hodně vidělo, ja jak sem přišla do 

Jednoty, tak sme my vo hodně začali víc i komunikovat, mezi sebou i s dětma potom. Protože 

ja celej den mluvim česky, přidu domu i potom pokračuju, takže se to cejti i děti potom lip i 

naučej.“ 

Dalším faktorem, který zvýšil poměr užívání češtiny v rodině, bylo aktivnější zapojení 

matky do činnosti České besedy, kde znovuzaložila a několik let vedla taneční skupinu. Jako 

novinářka i z vlastního zájmu s taneční skupinou se účastní menšinových akcí, kde se 

komunikuje téměř výhradně česky. A do činnosti Besedy zapojila postupně taky celou rodinu. 

Posledním faktorem, který ještě zvýšil podíl užívání češtiny v rodině, jsou české partnerky 

obou synů. Matka s oběma komunikuje pouze česky: „MSS teď se všema mluví česky. MSS i 

MMS chodily spolu do školy, takže se znaj. Vod pátý do vosmý třídy chodily spolu, takže 

voni na sebe mluvěj česky i automaticky zapojily nás všechny do toho.“ A česky mluví od 

začátku taky na vnučku.  

V době zahájení výzkumu měli matka s otcem navíc partu kamarádů, pět manželských 

párů, s kterými se pravidelně scházeli. V partě se mluvilo většinou česky, případně smíšeně 

(česko-chorvatsky) v přítomnosti jednoho z párů, který češtinu nepoužíval aktivně – podle 

toho, kdo se na koho obracel: „V partě taky, záleží, nás je těch šest párů jak se spolu 

nacházíme na různých akcích – mimo Besedu – a prostě mezi něma sou B-ovi, K-ovi, H-ovi, 

my i R-ovi. R-ovi nemluvěj vůbec česky. Tak když sou voni s náma všechny, tak mluvíme 

chorvatsky. A třeba někde sme, kde voni nejsou s náma, tak se mluví česky. Jako věčinou tu 

češtinu používáme, protože říkám, některý, s B-ýma, v životě sem nemluvila chorvacky. Ale 

když sou tam R-ovi, tak s něma mluvím chorvacky. A jinak když sme spolu, tak mezi sebou 

mluvíme česky pořád. To záleží prostě, kde sme, s kerou partou nebo jak, jinak jak řikám, 

věčina nás je teď i těch kamarádů i rodin českejch, takže mluvíme všude česky.“ Od té doby, 

co mají vnoučata, už matka s otcem nechodí často do společnosti, raději zůstávají doma s 

rodinou. Navštěvují se ale často s rodiči synovy manželky, s nimiž komunikují výhradně 

česky. Ustoupila taky aktivita v České besedě. Pouze jednou do roka jezdí na setkání 

chorvatských osad se stejným názvem (tzv. Setkání Brestovů), kdy získali nové chorvatské 

známé.  

Jako svůj mateřský jazyk vnímá matka češtinu: „Češtinu. Nerozmejšlím. Já nevím, ale já 

když něco rozmejšlím, tak já pořád všechno v češtině. Já nevím, já když mluvím chorvatsky, 

tak já… Já radši mluvím česky.“ A češtinu taky nejvíce používá v běžném životě: „V práci 
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samozřejmě normálně mluvíme, a přicházím domů a my mluvíme česky. Pořád česky 

mluvíme. S DSS1 a MSS nijak jinak nemluvíme než česky. Takže i víc mluvíme teďka doma, 

no.“   

S rodinou se nyní matka baví česky, i když oni jí odpovídají různě, snaží se češtinu 

prosadit jako jazyk komunikace: „Na O mluvím pořád česky. (…) Víš, že kolikrát přídeme do 

Končenic i teďka sme tam všichni spolu, bavíme i povídáme i rozumíš hodinu sme u H-ků 

(pozn. autorky: příbuzných matky) i povídáme, všechno v pořádku i najednou se von votočí, 

de mně něco říct i začne chorvatsky. Já se začnu smát. Říkám: i proč tejka začínáš 

chorvatsky? Pa nevím. I řekne mně to potom v češtině. Nevím, jakej je to zvyk.“ „Víš, že 

teďka trvám víc na tom, abysme pořád mluvili česky doma, protože slyšela si teďka, že už i 

na O mluvím česky a von mě vodpovídá. Slyšela si, že mluvíme česky a najednou von mě 

větu v chorvačtině a potom se vrátí zase na češtinu, protože já zůstanu tam. Říkala sem to, že 

teď už asi rok i dva dozadu mluvíme nejvíc česky.“ 

Na syny mluví matka většinou taky česky, s jejich partnerkami a oběma vnučkami 

výhradně česky. Uvědomuje si, že především s příchodem snach a následně i dvou vnuček do 

rodiny začala celá rodina mezi sebou komunikovat mnohem více česky, na konci výzkumu je 

už čeština téměř výhradním jazykem komunikace v rodině. Matce to působí velkou radost: 

„Všichni když jsme spolu mezi sebou tak se kontaktuje normálně česky, protože jsou holky 

Češky obě dvě. To mně přineslo navíc, že já teďka, že komunikujeme všichni v češtině…“ 

Přecházení z jednoho jazyka do druhého si většinou neuvědomuje, mezi jazyky přepíná 

automaticky, podle toho, na kterou osobu se obrací, podle zvyku. Ale vzhledem k tomu, že 

v poslední době naopak málo používá chorvatštinu, začíná mít potíže s jejím užíváním: 

„…tejka (se mně) stává, že gdyž sme v partě něgde, chci něco říct, a já to slovíčko vím 

v češtině a nemůžu si vzpomenout, jak je v chorváčtině, tak já jim ho řeknu a voni všichni 

pochopěj, vo co de. To se mně stalo už několikrát. (…) Stává se mně tejka v poslední době, 

protože strašně hodně mluvím česky, takže některý slovíčko si nemůžu spomenout, 

v chorvaštině.“ 

V době ukončení výzkumu je matka pořád aktivní v místní České besedě, v posledním roce 

se stala její předsedkyní, vede taneční skupinu a po přípravě oslav výročí založení Besedy, 

která ji vedla k prostudování dějin Besedy, se zamýšlí nad činností Besedy a její budoucností, 

nad tím, jakým způsobem do Besedy přitáhnout hlavně mladší generace. Uvažuje o 

znovuzaložení divadelní skupiny: „Já když sem teďka dělala výstavu k výročí Besedy, tak 

sem toho dost prošla. Prohledávala sem Jednoty a našla sem tam opravdu zajímavý věci. A 

chtěla bych s tema divadelníkama dělat. A domluvit se s něma, protože většina z nich zůstala 
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v Brestově.“ Těší se, že se od podzimu zapojí do činnosti Besedy také starší vnučka, kterou 

začne vozit na zkoušky nejmladší taneční skupiny. 

V životě se matka setkala s češtinou, chorvatštinou, srbštinou, na základní a střední škole 

se učila německy, a v zaměstnání při práci s počítačem anglicky. Aktivně ale celý život užívá 

jen češtinu a chorvatštinu.  

 

Otec (1958) se narodil v česko-srbské rodině v Daruvarském Brestově. Matka byla Češka, 

otec byl Srb, který uměl česky. Zpočátku žila rodina u rodičů matky a všichni spolu mluvili 

česky, později se přestěhovali k rodičům otce, kteří česky neuměli, a celá rodina začala 

komunikovat chorvatsky: „Táta byl Pravoslávec, Srbin. A von uměl mluvit česky a s mámou 

když se voženili, mluvili česky. A jako dítě babička pak mě učila mluvit česky. Pak sme se 

vodstěhovali vod babičky k tátovým rodičům i tak sme tam furt mluvili chorvácky. Taky tady 

v Brestově, jen trochu dál. A pak, když sem šel k babičce, u babičky se mluvilo česky, doma 

sme mluvili chorvácky.“ Rodiče dali své dva syny do chorvatské školy, nejdříve čtyřleté 

v Brestově, pak další čtyři roky v Končenicích. Otec v té době komunikoval s většinou 

kamarádů chorvatsky, česky komunikoval jen s některými kamarády, které znal 

z mimoškolního prostředí: „Nejvíc se hodně hlídaly krávy, na loukách, na pastvě, jak se 

řikalo, pak sme se tam jako scházeli a bylo kluků s kerýma sme mluvili jen česky mezi sebou. 

Pak se najednou votočíte na druhou stranu, máte někoho druhýho, mluvíte na něj chorvácky.“  

Po ukončení základní školy odjel otec na střední školu Rade Končara do Záhřebu. Ve třídě 

měl jednoho spolužáka, který uměl česky, nikdy ale spolu česky nemluvili – otec se tak dostal 

do zcela chorvatského prostředí. Český prvek v Záhřebu přinesl do otcova života až příjezd 

matky, budoucí manželky, po třech letech, kdy otec už končil školu. Spolu se bavili česky i 

chorvatsky, podle okolností. Otec po škole nastoupil do zaměstnání v továrně Rade Končar v 

Záhřebu a po dvou letech odjel na vojnu. Z vojny se už nevracel do Záhřebu, ale domů 

k rodičům, kde se s matkou vzali. Nejdříve žili u jeho rodičů, kde se mluvilo většinou 

chorvatsky: „Naše máma když přišla, vona mluvila na M furt česky, a na mě chorvacky. Moje 

máma je, byla Češka. Ale doma mluvili chorvacky. A táta umí česky. Češtinu normálně 

používá. Ale z devadesát procent s ním mluvíme chorvacky. I když teď na něj mluvíme 

česky, von nám vodpovídá chorvacky.“ Po šesti letech se přestěhovali s matkou do vlastního 

domu, ale komunikace zůstala smíšená: „Pak když sme se vodstěhovali do tohodlectoho 

baráku, jako sami, pak sme taky, vod spusobu do spusobu, něgdy sme mezi sebou mluvili 

chorvácky, něgdy česky. Esi přišli jeji rodiče, máma jeji i bratr, švagr můj, pak sme mluvili 

česky, když přišli moje, táta nebo bratr, pak sme mluvili chorvácky. Když přišla máma, vona 
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někdy mluvila česky někdy chorvácky. Takže je to trochu zajimavý.“ Definovat přesněji 

důvody volby jazyka komunikace není otec schopný. 

Prvních dvanáct let po vojně, do války v roce 1992, pracoval otec v továrně Dalit v 

Daruvaru jako komercialista, referent prodeje. V zaměstnání se stejně jako doma pohyboval 

ve smíšeném česko-chorvatském prostředí a běžně komunikoval oběma jazyky. Pracovně 

jezdil také do Československa. Známé má rozdělené do skupin, podle toho, jak je s nimi 

zvyklý komunikovat: „Tady s kamarádama jak s kym, s někerejma mluvíš chorvácky, 

s někerejma česky, vot spůsobu do spůsobu. Hodně kamarádů máme, který přídou k nám, 

mluvíme jen česky s nima, některý přídou, mluvíme jen chorvácky. Věčinou je to podle toho, 

esi voni mluvěj česky nebo chorvácky. Ale některý, kerý mluvěj česky i chorvácky, mluvěj 

doma jak i my, pak někdy začneme mluvit česky a mluvíme česky, a někdy začneme mluvit 

chorvácky a mluvíme chorvácky. A máš který nám přídou, který rozuměj česky, ale 

nemluvěj, s nima pak mluvíme chorvácky. Věčina taj rozumí česky, málogdo nerozumí.“  

Po válce továrna začala upadat a otec proto začal sám podnikat. Dalších dvanáct let 

vyráběl doma těstoviny a prodával je. Když podnikání začalo krachovat, přijal zaměstnání 

v Končenicích v pekárně, kde dále vyráběl těstoviny a rozvážel chleba. Zde se opět dostal do 

národnostně smíšeného kolektivu, s kolegy i kupujícími se ale bavil více česky: „A jinak sme 

tam všichni Češi, kromě S, vedoucí, kerá mluví česky, i N-a, ale von rozumí. Protože všechny 

zapracovaný sou Končeňáci a mluvěj česky. A i S i N mluvěj, i vodpovídaj česky, všechno 

rozuměj, protože jejich děti šly do český školy. Protože vona je Makedonka, i její manžel je 

Makedonec. Ale děti jim šli do český školy v Končenicích, i voni všechno uměj, všechno 

rozuměj. Já sem se kolikrát musel smát. Závisí vod situace. Jestli začneme já i J vypravovat, 

začneme česky, všichni se uključujou i mluvěj česky. Jestli začne M vypravovat, tak se 

vypravuje chorvacky. Všechny pak mluvíme chorvacky.“ 

V průběhu života byl otec aktivní v místní České besedě a ve fotbalovém klubu. Přestože 

říká, že na fotbale se s kamarády taky baví česky i chorvatsky, celá rodina se shoduje na tom, 

že jakákoli komunikace na téma fotbalu se vždy odehrává pouze chorvatsky. I když se rodina 

baví česky, připomenutí fotbalu je u otce i synů okamžitým spouštěčem k přepnutí 

jazykového kódu do chorvatštiny. 

Brzy po zahájení výzkumu otec onemocněl a na nemocenské byl po větší část doby trvání 

výzkumu. V této době se musel stranit společnosti, takže většinu času trávil doma. Od té doby 

byl nucen výrazně omezit známé, s kterými se stýkal, i aktivity v České besedě a ve 

fotbalovém klubu. Komunikoval převážně pouze s nejbližšími členy rodiny. Po ukončení 

léčby musel nastoupit do předčasného, invalidního důchodu. Poslední roky tráví doma péčí o 
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hospodářství a hlídáním nejdříve starší a později také mladší vnučky. Začíná zase postupně 

častěji vyrážet mezi lidi a zapojovat se do činnosti Besedy.  

V průběhu života se otec setkal vedle češtiny a chorvatštiny/srbštiny taky s ruštinou, kterou 

se učil na základní škole, a angličtinou, kterou se učil na střední škole. Angličtinu a ruštinu 

ale po škole nepoužíval, takže je převážně zapomněl. Chorvatštinu a srbštinu považuje otec za 

jeden jazyk a nikdy mezi nimi nedělal rozdíly: „My sme mluvili – pa chorvacky. Tady 

zapravo chorvacky i srpsky isty jazyky, da se rozumime. Nema razlike. Hrvatsko-srpski se 

tady řikalo, a v Srbiji voni řikali srpsko-hrvatski. A sou to – někery řeči jen byly trochu jinači, 

ale u nás se nemluvilo vubec ekavštinou, se tady vubec nemluvilo, nigde. Ani ty praví Srbi, 

kery byli, ne, protože muj táta byl míchanej, myslím, z míchanýho baráku, ne, takže ovaj, ale 

ty praví Srbi, kerý tady byli, voni mluvili normalně, nemluvili ekavicou, mluvili štokavsky, 

jak se tady mluví. Takže nigdo tady nemluvil, ono, pravo srbsky. Já nevim ani jednu rodinu, 

že tady mluvila správně srpsky, protože voni maj tu ekavicu. Praktičky mluvili všechny 

chorvacky.“ I přesto, že tedy podle svých slov srbsky nikdy nemluvil, se ale celý život 

národnostně vyjadřuje jako Srb. 

Se stanovením mateřského jazyka má otec potíže. Nejdříve jako kritérium jeho určení 

stanovuje jazyk, v němž absolvoval školní docházku, pak jazyk, který nejvíce používá v 

každodenní komunikaci s okolím: „Jednostavně těško říct. Po pravom mě, tady chodil sem do 

chorvácky školy, ne, já sem završil tady osnovni, a tejka zapravo víc mluvim česky než 

chorvatsky. A jako materinji jazyk by mně třebal bejt chorvatskej. Protože sem chodil i do 

základní školy, chorvacký, i pak do střední školy chorvacký, a na kraji víc mluvím česky. I 

tady mezi sebou ve vesnici s klukama, napřiklad sejdu se se JH-ovým, ne, s kumem, já s nim 

mluvím česky věčinou. Nebo s našima, šogorem, ne, u H-u když přídeme, tam se se všema 

mluví česky. S pantátou do Končenic když přídeme, mluvíš česky. I tejka víc mám – mám víc 

příležitost mluvit česky než takhle. Chorvacky mluvim, když přídeme na futbal, al zas 

problem, přideme na futbal a my tam s polovičkou mluviš česky, s polovičkou chorvacky. 

Jednostavně nevíš, co ti je... materinji jezik by třebal bejt chorvackej, ne. Po právu. Ale na 

kraji nejni.“ Oba jazyky jsou otci stejně blízké a ani u jednoho nevnímá potíže s užíváním. 

Přepíná mezi nimi naprosto automaticky a většinou přijímá jazyk komunikačního partnera. S 

tazatelkou se celou dobu bavil česky, i když s výraznou příměsí chorvatštiny, když ale cituje 

mluvu jiného člověka, třeba lékaře, přepíná mezi jazyky a cituje část chorvatsky, část 

překládá do češtiny. Chorvatsky cituje emočně nejvýraznější části. 

S rodinou otec komunikoval dříve převážně chorvatsky, česky spíše výjimečně. V průběhu 

let se dostávali častěji do české společnosti a i otec začal více používat češtinu při komunikaci 
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s rodinou. Na matku mluví pořád častěji chorvatsky, probíhá tak mezi nimi často 

dvojjazyková komunikace. Na oba syny mluvil dříve chorvatsky. Za výrazný přelom v 

komunikaci rodiny vnímá přistěhování partnerky staršího syna, kterou má výrazně spojenou 

s češtinou a jinak než česky s ní nemluví. V její přítomnosti tak častěji mluví česky i na 

ostatní členy rodiny: „Napřiklad přijde MSS, já na MSS, na nevěstu, mám zvyk mluvit baš 

česky. Furt. Já na ni vubec, nemůžu na ni mluvit chorvacky. Protože vím, že je vona 

z Končenic, že voni mluvěj česky doma, já na ni mluvím česky. I tej jesi já na ni začnu česky, 

pak dál nastavíme všechny česky.“ Přes partnerku staršího syna tak začal i se starším synem 

často komunikovat česky. Partnerku mladšího syna má taky spojenou s českým jazykem a 

komunikuje s ní pouze česky, neovlivnilo to ale jeho komunikaci s mladším synem, s nímž 

pořád komunikuje téměř výhradně chorvatsky. Komunikaci v rodině tak otec celkově vnímá 

jako velice smíšenou: „Esi já začnu mluvit z MS-em tady nebo z SS-em i začnu mluvit 

chorvacky, pak mluvíme chorvacky, i jesi třebám něco MSS-ě říct, pak ji to řeknu na česky. 

Věčinou. To ti samo, jedno. Nemužeš říct proč. Jak začneš mluvit. Jestli začneme na česky 

s MSS-ou, pak nastavíme česky mluvit všechny. Esi začneme ze SS-em chorvacky, pak 

mluvíme chorvacky. To ti je takovej zvyk. Jednostavně. Něgdy ani sám nejseš svjesnej, co, 

proč. Proč to tak je. “  

Na starší vnučku mluvil otec z počátku česky, později na žádost manželky staršího syna na 

ni začal mluvit taky chorvatsky a vnučce většinou odpovídal jazykem, který si ona sama 

zvolila. S příchodem mladší vnučky už ale v rodině zcela převážila čeština a otec mluví česky 

na obě své vnučky. 

 

Starší syn (1982) se narodil v česko-srbské rodině v Brestově. Rodina žila zpočátku u 

rodičů otce, společně s jejich prarodiči, kteří nemluvili česky – celá rodina proto 

komunikovala chorvatsky. Staršího i mladšího syna hlídala v předškolním věku otcova matka, 

starší syn chodil rok do mateřské školy v Končenicích. V tomto období má starší syn češtinu 

spojenou pouze s rodinou z matčiny strany, všechny ostatní ve svém okolí má spojené 

s chorvatštinou. První čtyři roky školní docházky absolvoval na chorvatské základní škole 

v Brestově, další čtyři roky dojížděl do chorvatské školy v Končenicích. Pak se vyučil 

elektrotechnikem na střední technické škole v Daruvaru. V době, kdy nastupoval na střední 

školu, se zapojil do činnosti České besedy a začal tancovat. V tanečním souboru vznikla parta 

lidí, kteří se spolu stýkali i mimo soubor a spolu se bavili pouze česky. Česky se v té době 

začali víc bavit i doma, především s matkou. 
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Po ukončení střední školy pracuje starší syn několik měsíců jako zedník, pak odchází na 

vojnu. Po návratu z vojny pobývá několik měsíců s přítelkyní v Záhřebu, po návratu domů 

pracuje přechodně v pekárně v Končenicích a pak dostává místo jako elektromontér 

v podniku Elektrometal v Bjelovaru a Daruvaru. Zde pracoval šest let, dokud neonemocněl 

otec – pak se vrátil na místo otce do končenické pekárny. Protože ale založil rodinu a 

manželka uvažovala o nástupu do zaměstnání po druhé mateřské dovolené, začal si starší syn 

hledat nové zaměstnání, kde by neměl stálé noční směny. Na samotném konci výzkumu 

nastupuje do klempířství v Daruvarském Brestově. Na všech pracovních místech pracoval 

starší syn ve smíšených česko-chorvatských kolektivech a s kolegy i se zákazníky používal 

oba jazyky. V novém, posledním zaměstnání nastoupil do zcela českého kolektivu, kde se 

komunikuje především česky.  

Po nástupu do zaměstnání, a hlavně po té, co si v roce 2011 vzal dlouholetou přítelkyni za 

manželku a narodily se jim dcery, postupně klesala aktivita staršího syna v České besedě. 

Nyní se už jen občas zajde podívat na nějakou besední akci. Aktivně se ale věnuje fotbalu. I 

když je zde smíšená, česko-chorvatská společnost, podle slov staršího syna většinou 

komunikují chorvatsky. Pravidelně se taky schází se svou partou, která je taky národnostně 

smíšená. S těmito lidmi se baví různě – i s kamarády, s nimiž se běžně baví česky, se 

jazykově přizpůsobují v přítomnosti někoho, kdo česky nerozumí, a přecházejí do 

chorvatštiny. 

 V poslední době v běžné, každodenní komunikaci používá starší syn více češtinu než 

chorvatštinu, v komunikaci s rodinou i v zaměstnání. Na základě toho, který jazyk více užívá, 

označuje taky češtinu za svůj mateřský jazyk. A čeština je mu taky bližší než chorvatština, i 

když to dřív bylo naopak. V rodině dřív mluvili chorvatsky, s rodiči i s bratrem: „S tátou sme 

mluvili všelijak, i česky i chorvacky, na začátku sme víc mluvili chorvacky, s mámou i 

s tátou. Na začátku, když sem byl maličkej, co se já pamatuju, věčinou myslím, že sme 

chorvacky. A s bratrem taky chorvacky.“ Postupně ale s většinou členů rodiny začal čím dál 

více komunikovat česky. Česky teď mluví s matkou a často i s otcem, chorvatsky pořád 

komunikuje častěji s mladším bratrem a pouze chorvatsky s otcem otce. S rodinou z matčiny 

strany vždy komunikoval pouze česky. Převážně česky mluví taky se svou manželkou, která 

má podle jeho slov výrazný vliv na jazyk komunikace v rodině, a s její rodinou: „Někdy sme 

málo mezi sebou vypravovali česky, a teďka čím víc i víc. Kvůli MSS možná, že je vona tady, 

pa s ní vypravujeme furt česky, pa mezi sebou pak taky česky.“ Pouze česky mluvil zpočátku 

taky na svou první dceru – krátce před druhým rozhovorem se ale s manželkou dohodli, že 

budou na dceru mluvit česky i chorvatsky, neboť si všimli, že dcera chorvatsky nerozumí a 
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obávají se, že bude mít potíže v komunikaci s dětmi z okolí. Nyní se na ni snaží mluvit oběma 

jazyky, a to tak, že větu řeknou v jednom jazyce a zopakují ji rovnou v druhém. Stejně mluví i 

na druhou dceru. 

Kromě chorvatštiny a češtiny, které slýchal od mala ve svém okolí, se starší syn ve škole 

učil němčinu – tou by se podle vlastních slov ale nedomluvil, neboť od ukončení školní 

docházky ztratil s jazykem kontakt. Z televize, poslechu hudby a práce s počítačem si osvojil 

angličtinu, anglicky taky komunikoval s rodilými Američany, s nimiž určitou dobu pracoval. 

Česky i chorvatsky komunikuje bez obtíží, i když do české školy nikdy nechodil a češtinu 

neměl ve škole ani jako volitelný předmět. Na potíže v komunikaci v českém jazyce 

vzpomíná jen z dětství, kdy při návštěvě v Česku nerozuměl některým výrazům. Při dalších 

návštěvách České republiky, kde byl asi čtyřikrát nebo pětkrát, nebo při setkání s rodilými 

Čechy si už žádné další potíže nevybavuje. Uvědomuje si ale rozdíly mezi podobou českého 

jazyka, jakým se mluví v ČR a v Chorvatsku – k tématu se v průběhu rozhovoru opakovaně 

vrací a uvádí, že se o jazykových rozdílech baví i s lidmi ze svého okolí nebo s lidmi z Česka: 

„U nas tady už, to se napul vypravuje česky, to je víc haťalacky. To je hodně vymychaný, jak 

co ta lubenice (pozn. autorky: respondent odkazuje na příběh z dětství, kdy nerozuměl slovu 

meloun), není šťáva, každej řekne sok, i dost takových, je to vic napůl. Tejka když příde 

něgdo z Čech, musí dóbře poslouchat, ať nás rozuměj.“ „Když sme byli v Čechách zas trochu 

jinak se vypravuje, než co mi tady doma vypravujeme česky. Myslím, že možná vypravujeme 

trochu jinak když mluvime s někým z Čech. Lidi když vypravujou, voni myslej, že je to 

česky, že to je správně, znači sladoled jak co je i hromadu takovejch. Jako že to je zmrzlina. 

Čačkalica. Nevim, esi je správně, ST-ů to vypravuje: jak se vocejtíš. Voni doma tak 

vypravujou. Není to gramaticky. I von tak vypravuje i to tak je. I tak nemá dlouho, jak sme 

vypravovali, vloni nebo předloni to bylo, z Čech kamarádi jak sme se tym, vod moji ženy, pa 

šogorem – švagrem, byl von tady, i baš sme vypravovali vo tej řeči, tam maj mnoho řečí, kerý 

taj nigdo ani neví. Co tam voni maj kámoši – gde ste kámoši? Koukáš, gde, co? Kamarádi. To 

je moderní čeština, i vo tom sme baš vypravovali.“ 

 

Manželka staršího syna (1988) se narodila v česko-chorvatské rodině, matka byla 

Chorvatka, otec Čech, v rodině se ale mluvilo převážně česky. Matka byla taky ze smíšeného, 

česko-chorvatského manželství, doma se ale česky nemluvilo a česky se učila, až když se 

přivdala do české rodiny. Rodiče se rozhodli mluvit na děti česky, neboť předpokládali, že se 

chorvatsky naučí od okolí, mezi sebou ale otec s matkou mluvili častěji chorvatsky. Děti mezi 

sebou mluvily česky a česky se bavily i se všemi kamarády. Manželka staršího syna chodila 
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do české mateřské školy v Končenicích a následně i do české základní školy v Končenicích. 

V té době byla aktivní také v místní České besedě, kde tancovala a hrála na syntezátor. Po 

ukončení základní školy odjíždí na čtyři roky na střední zdravotnickou školu v Bjelovaru, kde 

vystudovala obor porodní asistentka. V té době žila na internátu v zcela chorvatském 

prostředí. Česky se bavila pouze s jednou kamarádkou z internátu a při návštěvách akcí 

bjelovarské České besedy. Z Bjelovaru odjíždí na roční stáž do Osijeku a pak se stěhuje na 

dva roky do Záhřebu, kde pracuje jako zdravotní sestra v gynekologické ordinaci a v domově 

důchodců. Domů jezdí na víkendy. Po roce se za ní do Záhřebu stěhuje starší syn, když ale 

manželka v roce 2011 otěhotní, rozhodnou se vrátit k rodičům do Brestova a vzít se. Po první 

rodičovské dovolené pracuje manželka staršího syna dočasně jako zdravotní sestra 

v gynekologické ordinaci v Daruvaru. Zde využívá češtinu denně při komunikaci 

s pacientkami, s doktorkou spolu mluví pouze chorvatsky, i když obě česky umí. Po druhé 

rodičovské dovolené, před samotným ukončením výzkumu nastupuje manželka staršího syna 

do nového zaměstnání, začíná dojíždět do okresní nemocnice v Bjelovaru, kde získala místo 

porodní asistentky.  

Od narození první dcery není manželka staršího syna aktivní v žádném spolku, chodí jen 

občas na akce místní České besedy nebo se schází s partou místních mladých párů, většinou 

při oslavách narozenin. I když si myslí, že většina z členů party jsou Češi, mluví mezi sebou 

převážně chorvatsky. 

Kromě češtiny a chorvatštiny se manželka staršího syna učila ve škole taky německy, 

mimo školu ale tento jazyk nikdy nepoužívala. Jako svůj mateřský jazyk vnímá češtinu, je jí 

bližší než chorvatština, protože česky mluvila od mala. Češtinu charakterizuje jako jazyk, 

kterým mluví doma, s nejbližšími, chorvatština je jazyk, který používá mimo domov. 

S vyjadřováním v chorvatštině mívala potíže, dokonce i v době, kdy už byla zaměstnaná 

v Záhřebu: po víkendu stráveném doma měla potíže mluvit chorvatsky. Při přechodu z české 

základní na chorvatskou střední školu si ale potíže s vyjadřováním nepamatuje, což připisuje 

zvýšenému počtu hodin v chorvatštině v posledních dvou letech základní školní docházky. 

Nyní tyto potíže nevnímá. Znalost češtiny vnímá jako plus, které využila i při hledání 

zaměstnání, přestože se nikdy nehlásila na pozici, kde by byla čeština požadována. 

Lidi ve svém okolí má manželka staršího syna rozdělené podle toho, v kterém jazyce je 

s nimi zvyklá mluvit. Se svou rodinou, rodiči a bratrem mluví výhradně česky. V rodině 

manžela, do níž se přivdala, mluví téměř se všemi česky a má pocit, že celá rodina mluví nyní 

mnohem víc česky než v době před jejím přistěhováním. Chorvatsky se baví pravidelně pouze 

s otcem otce, někdy s mladším synem a občas s manželem, což zdůvodňuje návykem z dob, 
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kdy se seznámili: „Ja dok sem jeho upoznala, ja jsem myslela, že von mluví jen chorvacky. Já 

sem nevěděla, že von mluví česky. Pak mě von řek, že umí česky vypravovat, ale furt něco 

ňák vostalo. Dok sme přišli sem, dok sem chodila, teprve dyš sem viděla, že voni s tátou 

mluvěj chorvacky, tak sem myslela, že ja taky musím. A voni to potom taky ňák začli česky. 

A řikám, že mě to ještě furt vostalo.“ 

Na svou první dceru mluvila zpočátku pouze česky a dítě mělo už ve dvou letech velice 

dobře vyvinuté dorozumívací schopnosti a bohatou slovní zásobu: „Čteme, čteme jí knížky, 

básničky, řikadla, umí všechny básničky, i písničky děcký tejka začiná i stvárně baš, ani 

nevím, pročtu jednou, dvakrát, i potom deme spólu i vona ví. Už to říká. Máme dost českejch, 

knížkách, co nám baka donesla, takže i to umí, i já mám dost písničkách, pamatuju ze školky, 

takže dyž jsme byli na festivalu, sem si to ještě připomněla, že jich vím, takže ji to tejka taky 

zpívám. Takže i to učí, umí dost toho.“ Pozorovala ale, že dcera nerozumí jiným dětem ve 

společnosti, které mluví chorvatsky. Rozhodla se proto na ni mluvit chorvatsky, aby vyvážila 

jinak téměř zcela české prostředí, v němž dítě vyrůstá: „Všecky jsme mluvili česky, tak i tej 

svý dítě vychovávam. Možná já nejvic na něj chorvacky mluvím, protože všechny vostatni 

česky. A ja chci aj naučí chorvacky, protože všechny na něj mluvíme česky. I chorvacky baš 

ani nerozuměla, když přišla do skupiny, kde sou děti, který mluvěj chorvacky, pak sem 

viděla, že ji baš nerozuměj, nemůže si baš s nima hrát, e pak sem začla na ni víc chorvacky, 

aby se učila. Pak se na mě začali trochu zlobit, pak sem já i dál to kombinuju, a protože vím, 

že česky naučí všelijak. Všechny na ni i doma i v Končenici u babičky i u dědy taky česky, 

takže já nějak asi nejvíc chorvacky, aby se naučila, ale do vrtiče pude taky do českýho. 

V Končenici, jo.“ Před ukončením výzkumu navštěvuje starší dcera do českou mateřskou 

školu v Končenicích, rozumí a odpovídá česky i chorvatsky.  

Na svou mladší dceru mluví manželka staršího syna taky střídavě oběma jazyky, už se ale 

jako v případě první dcery neobává, že by si některý z jazyků prostředí neosvojila. 

 

Mladší syn (1986) se narodil v česko-srbské rodině v Brestově. Rodina v té době žila u 

prarodičů z otcovy strany a v rodině se mluvilo převážně pouze chorvatsky. Chorvatština se 

v rodině udržela i po přestěhování do vlastního domu. Češtinu má mladší syn spojenou 

s rodinou z matčiny strany, kde většinou trávil letní prázdniny. Základní školu vychodil 

chorvatskou v Brestově a Končenicích. Se všemi spolužáky se bavil pouze chorvatsky, 

s kamarády ze sousedství ale mluvil smíšeně česky i chorvatsky. V době, kdy chodil na 

základní školu, se společně s matkou a starším synem zapojil do tanečního souboru v České 

besedě, jejímž členem byl až do dvaadvaceti let. Zde všichni mluvili česky a česky se mluvilo 
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i před těmi, kteří češtinu nepoužívali aktivně. Na střední školu se zapsal do Daruvaru. Mezi 

spolužáky měl samé Chorvaty a škola se tak stala zcela chorvatským prostředím. I v rodině 

komunikoval mladší syn pouze chorvatsky a česky mluvil jen v tanečním souboru a 

s několika málo kamarády ze sousedství. Několikrát v té době navštívil Českou republiku, se 

souborem i s rodinou na návštěvě známých. Po maturitě se zapsal na bakalářské studium 

managementu ekonomie a informatiky ve Virovitici, kam denně dojížděl. Zároveň byl 

zaměstnaný v obchodě Vega v Daruvaru. V zaměstnání se téměř se všemi kolegy bavil 

chorvatsky, kromě nejbližšího z kolegů, s nímž se bavil česky. Se zákazníky se bavil oběma 

jazyky, podle toho, kterým jazykem ho zákazníci oslovili: „To dok sem pracoval tady ve 

dučanu dole tady, ve obchodě, tady ve Vega, jak se menuje… (…) Mezi sebou… byl IT, von 

je Čech. I my jsme furt vypravovali česky. Málokdy tu a tam něgdy chorvatsky, ale jinak 

česky. My sme spolu, já von i ješče jeho kamarád, von neuměl česky, ale my mezi sebou 

v dučáně nebo když něco – tak sme se furt česky. A lidi když přicházeli, některý nás poznali, 

pa věděli, že umime česky, pa vypravovali s námi česky. I vostatní chorvacky, ne?“ V té době 

zanechal tancování a aktivně hrál fotbal ve dvou klubech, v Daruvaru a v Brestově. Podle 

jeho slov tam málokdo uměl česky, takže se převážně bavili chorvatsky.  

Brzo po té, co se starší syn oženil a do domu se přistěhovala jeho manželka, se mladší syn 

odstěhoval k přítelkyni do Daruvaru. Změnil také zaměstnání a přestoupil do obchodu se 

smíšeným zbožím, kde pracuje jako prodavač. V zaměstnání mluví občas česky s kolegou a 

občas se zákazníky, většinou ale komunikuje chorvatsky. V roce 2013 ukončil bakalářské 

studium. Uvažoval o pokračování na navazujícím magisterském studiu, v současnosti by to 

ale znamenalo odjet z domova, nelze pokračovat ve studiu nikde poblíž, kam by dojížděl po 

pracovní době. Ze zdravotních důvodů přestal aktivně hrát fotbal, a protože s budoucí 

manželkou postupně rekonstruují dům a měl tudíž málo času, nechodil ani do společnosti. 

Před ukončením výzkumu si svou dlouholetou přítelkyni vzal za manželku, žijí v Daruvaru a 

čekají dítě. S rodinou je mladší syn v každodenním kontaktu, navštěvují se minimálně dvakrát 

týdně a denně si volají. 

Mezi známými i v práci komunikuje starší syn převážně chorvatsky, češtinu používá méně 

než dříve a má pocit, že je to na jeho vyjadřování znát a že se jeho znalosti zhoršují: „Mně je 

to líto, ale tak sme zvyklí, i to na práci taky chorvatsky vypravujeme, možná někdy někdy na 

práci taky česky vypravujeme ale čím dál tym míň je toho. Ňák mě to, nevim, nevypravuju 

baš často. Myslím, že ani dobře ani nemluvím česky, protože nevypravujem hodně. – R: Máš 

pocit, že se tvoje znalost češtiny zhoršuje? – MS: Pa jo. Že se zhoršuje možná, nebo že by 

vypravoval možná česky, ty mě rozumíš, ale myslím, že ňáký řeči nejsou český, že sou vic 
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chorvacký než český. Takže já ani nevim, kerý sou, jak to tejka, ani nevim, kerej je správně, 

ňáka řeč, ani nevim kerá je správně česká.“ 

Kromě češtiny a chorvatštiny se mladší syn s žádným dalším jazykem v každodenním 

životě nesetkává. Ve škole se učil taky německy, ale nenaučil se: „Měl sem německy – sem 

učil ve škole ale sem, nenaučil sem nic. Tejka MMS-ina máma jak přišla, s ní přišel jako 

jejich šéf, a von neumí chorvacky ani česky, jenom německy, takže voni vypravujou německy 

mezi sebou a já nic nerozumím. Takže je mě to líto, že neumím.“ Chtěl by se naučit také 

anglicky, cítí, že mu v životě znalost angličtiny chybí, není ale schopný naučit se jazyk sám, 

jako to prý zvládnul jeho bratr sledováním filmů na internetu. Říká, že nemá vlohy k učení se 

jazyků: „Já bych chtěl englesky. Všude je potřeba za engleskym. Na počitači nebo na 

internetu něgdy něco chci pročíst a je to na engleskym, tak já to neumím. (…) Já sem s tym 

jazykem, nějak mě to, jak by to řek, nejde mně to baš. Protože i německy sem učil, kolik sem 

učil – štyry, vosum roku, pa neumím nic. Ňák mně to neleži, ten jazyk jako. SS, von koukal 

filmy hodně i... myslím hodně – tak přes filmy von naučil. Engleskej jazyk. I von rozumí, kde 

někde něco vypravuje nebo... nerozumí baš všechno, ale umí se snajit, co... vo čem se 

vypravuje. Nebo něco pročíst, von to umí převíst – ne baš všechno, no ale já zas neumím nic. 

Von taky nikdy neučil englesky, a umí. Já sem tak nikdy, i koukám já filmy i na internetu 

hodně, ale nemůžu to ňák svládnout. Takže to mně je líto hodně. To mně strašně líto. Možná 

jednoho dne, možná že by to naučil. Protože mně to bude třebat, čim dál tym víc.“  

Češtinu se nikdy neučil ve škole a rád by uměl česky líp, protože se mu čeština jako jazyk 

líbí. Rád taky jezdí do ČR. V průběhu rozhovorů se k tématu znalosti českého jazyka 

opakovaně vrací: „Já, vypravovat česky můžu, ale neumím ho baš správně, takže to všechno, 

co my vypravujeme, to když přideme do Čech, že je to jinačí.“ „Chtěl bych naučit to, jak voni 

vypravujou.“ „Já neumím ani psát ani číst na česky. Umím pročíst něco, trochu mi to dýl trvá, 

ale umím pročíst, ale psát neumím. Baš da umim ty, ňaký se douhej i, nebo tak něco, dlouhej 

a, gramatiku, to baš neumím. Takže takový věci mně chyběj.“ Chorvatsky se podle vlastních 

slov vyjadřuje jednodušeji, v komunikaci v češtině mu chybí praxe: „Já rád vypravuju česky, 

myslím, ale někdy mě to – lepši se někdy domluvit na chorvackym než na českym.“ Lituje, že 

nechodil do české školy. Dokonce se údajně opakovaně ptal matky na důvody, proč je 

s bratrem nedala do české školy: „Já by lepší chtěl mluvit česky. Nevim, já… vod malička… 

baš sem se něgdy ptal mámy proč mě nezapsala do český školy. Mně je hezkej ten jazyk, i 

Čechy sou mě hezký, já když sem byl nějaká sedmá vosmá třída, pak sem řek, že když 

zakončím školu, že pudu do Čech dělat. Že se mně tam líbilo.“ „Parkrát sem jí řek, proč sme 

nešli do český školy. Ten českej jazyk – naučili by ho i číst i psát. Já ho neumím ani číst ani 
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psát. Číst – můžu já to pročíst, ale někerý věci nerozumím. Ale psát nevim, neumím. Voni 

maj ňáky dlouhý i nebo á, nebo jak to už de, ten ř jak se to – to by třebal baš naučit. To by 

nemoh psát. A možná by lepči se naučil vypravovat.“ Při komunikaci v češtině chvílemi 

přechází do chorvatštiny, protože česky něco neumí vyjádřit – říká, že v chorvatštině se mu to 

nestává: „To já taky tak, někdy neumím něco, nevim na česky, jak se to řekne, tak to řeknu na 

chorvácky.“ Později v rozhovoru ale uvádí i opačný případ, výpůjček z češtiny při 

komunikaci v chorvatštině: „Dobře, stane se až i někdy, že nějakou řeč – vypravuju 

chorvacky, a ňákou řeč řeknu českou. Takže se i to umí stanout, ne? Nespomenu si, nebo ani 

nevim na chorvatsky. Někdy se stane, že ani nevim, jak se na chorvatsky řekne, ňáká řeč, a 

umím na česky. Tejka nevim co sem... My sme zvyklí u nás říct jako bolák. To je já myslím, 

že česky. No, já to neumím říct na chorvatsky. Já povidám furt, že mám bolák, nevim, jak by 

to řek, rana na chorvacky, nebo jak. Takže tu mam ňákej zvyk říct bolák že mám. Na 

chorvácky nevim, jak by to řek vůbec.“ Mezi češtinou a chorvatštinou přechází syn 

automaticky, většinou bez uvědomování si změny jazykového kódu. Jazyky má většinou 

spojené s konkrétními lidmi. Chorvatština je ale pro něj prvním jazykem, v němž uvažuje i 

počítá. 

V době zahájení výzkumu komunikuje mladší syn s rodinou pouze chorvatsky, česky jen 

v přítomnosti příbuzných z matčiny strany, když mají návštěvu z ČR nebo když jsou sami 

v ČR. Vnímá to jako zvyk od mala. Česky komunikuje jen občas s matkou, ale podle 

vlastních slov většinou přepíná do chorvatštiny. Česky komunikuje také s manželkou staršího 

bratra. Se svou přítelkyní-manželkou se baví chorvatsky – označuje to za zvyk z dětských let, 

neboť se poznali přes chorvatské známé, kteří česky nemluví, chorvatština tak zůstala i mezi 

nimi: „Tak sme taky zvyklí. Od malička sme se i poznali, takže často chorvacky 

vypravujeme. Ale jináč, s její sestrou, jednou i druhou všechno vypravujeme česky. My mezi 

sebou, gdyž sme sami, chorvatsky. (…) Takovej zvyk, ja si myslim, že je to všechno takovej 

zvyk.“ V přítomnosti přítelkyně se ale s celou svojí i její rodinou baví česky. O dva roky 

později, při dalším rozhovoru, uvádí mladší syn, že si všiml změny v komunikaci v rodině – 

od doby, kdy se do domu rodičů přistěhovala manželka staršího bratra, všichni mluví více 

česky. Říká, že jeho se to však netýká, neboť z domu odešel. S přítelkyní se pořád baví 

chorvatsky, česky jen občas. S otcem a bratrem komunikují chorvatsky, s matkou oběma 

jazyky, ale víc chorvatsky. S manželkou staršího syna česky, a česky s rodinou z matčiny 

strany a s rodinou přítelkyně. Česky mluví většinou taky, když jsou všichni pospolu.  

Mladší syn používá češtinu v každodenním životě poměrně dost, není si toho ale vědom a 

teprve v průběhu rozhovorů k tomu postupně dochází: „Když takhle vypravuju, tak vidím že 
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my u biti dost vypravujem česky. Nejni to baš že nevypravujeme. Jedině mezi sebou MMS i já 

nevypravujeme česky, i já z mámou i tátou nevypravujeme česky. Ale vokolo nás sou dost 

lidi kerý... s kerejma vypravujem jen česky. Tejka baš dyž vypravujem, tejka mi to přichází, 

že dyš přídu domu s MSS-ou vypravujem česky, do Končenic přídu, vypravujem česky, se 

MMS-ou tátou, mámou, ze sestrama vypravujem jenom česky.“ Při shrnutí dochází k závěru, 

že s nejbližšími se baví chorvatsky, jinak s dalšími lidmi z okolí častěji česky. Ke konci 

výzkumu konstatuje, že i v jeho rodině sílí komunikace v češtině na úkor komunikace 

v chorvatštině. 

 

Přítelkyně (manželka) mladšího syna (1988) se narodila v české rodině v Daruvarském 

Brestově, oba rodiče jsou Češi a doma se mluvilo pouze česky. V raném dětství se ale rodiče 

rozvedli, matka odjela za prací do Rakouska a později Německa, otec se odstěhoval, a 

přítelkyni mladšího syna se staršími sestrami vychovávala babička. Rok před nástupem do 

školy chodila přítelkyně mladšího syna do mateřské školy v Končenicích. První stupeň české 

základní školy vychodila v Daruvarském Brestově a druhý stupeň na české základní škole v 

Končenicích. Už na prvním stupni základní školy začala hrát na flétnu a zapojila se do 

dechové hudby České besedy Daruvarský Brestov. Určitou dobu taky tancovala v besedním 

souboru. Všude se pohybovala mezi Čechy, takže komunikovala pouze česky. Ve čtrnácti 

letech se odstěhovala do Daruvaru, kde nastoupila do českého oddělení gymnázia. 

„V gymnáziu sme nejvíc začali chorvacky, protože sme se začali kamarádit s ostatníma. 

Z jinejch tříd, i když sme šli do města. Noví kamarádi většinou mluvili chorvacky, takže sme 

mluvili taky chorvacky.“ Pravidelně dojížděla do Brestova na zkoušky orchestru i za 

kamarády. Od dětství jezdí každé léto na několik týdnů za matkou do Německa, kde s matkou 

komunikuje česky, s jejím přítelem a dalšími lidmi německy. Němčinu se učila i na škole, ale 

teprve nutnost se domluvit s rodilými Němci ji vedla k tomu, aby jazyk užívala aktivně.  

Po maturitě odjela studovat na pedagogickou fakultu v Osijeku, obory učitelství pro první 

stupeň základní školy a informatika. Zde se dostala do zcela chorvatského prostředí a česky 

komunikovala jen s vlastní rodinou a při návratech do Daruvaru: „V Osjeku sem jako – 

všechny se divili že umím česky, jako vodkuť a proč, a co... Pak když jsem řekla, že sem 

z Daruvaru, tak to už jim to bylo známý víc, protože vědí, že tady je menšina. Ale kamarádi 

vo tom nevěděli moc. Bylo pár – jako jezdí tam dost. Ale z mojí třídy, ze gymnázia tam 

nechodil nikdo. Takže já sem tu češtinu mohla vypravovat tady v Daruvaru nebo doma, nebo 

když sem volala nebo když mě volali, ale takle v Osjeku vubec ne.“ Zde si skutečně 

uvědomila, že vyrůstala v jiném prostředí nežli její chorvatští spolužáci, neboť neznala 
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chorvatské písně a říkadla pro děti, které byly pro její spolužáky samozřejmou součástí jejich 

dětství: „A to bylo zajímavý, když sem já přišla na fakultu. To taky bylo zajímavý. Že teď já 

se mám učit ty písničky v chorvačtině, všechno chorvacký písničky, a tej já skoro žádnou 

z nich neznám. Jako já koukám, řikám, ne. A voni to zpívaj všechny jak blbý a já – dej mně ty 

noty sem, dejte nějakej text. A voni – jak to neumíš? Já řikám, lidi boži, já jsem nevyrostla 

v tom. Já jsem vyrostla vlastně – můj děda čet Boženu Němcovou. Takže jako v češtině. Já 

prvni knížku, kterou sem měla, mám ještě dneska, to sou pohádky Boženy Němcové. Jako 

voni co? Co blbnu, ne? To neumíš nějakou písničku? Miš mi je polje popasao. Já sem tu 

pisničku – co to je? Takže to bylo i jim zajímavý. Pro mě to bylo trochu náročný. Protože sem 

se to musela naučit i hrát, takže když to nepoznáš, musíš trochu dýl na tom pracovat.“ 

Samotná chorvatština jí ale potíže nečinila. 

Postupně se měnila i komunikace v partě kamarádů doma, kde dříve mluvili všichni česky, 

většinou ale uzavírali smíšená, chorvatsko-česká manželství a při setkáních se už pak bavili 

často chorvatsky.  

V roce 2012 se přítelkyně mladšího syna dostala na kurs českého jazyka do Dobrušky 

v ČR a po návratu z kursu začala učit na prvním stupni české základní školy v Končenicích. 

Vyjádřila obavy, které měla z přechodu z chorvatské fakulty do praxe na české škole: „Já sem 

se taky bála. Protože na fakultě sme se vůbec nepřipravovali na češtinu. Vůbec. Nijak, ničim, 

nikde. A vlastně literaturu, co sem dostala na přípravy, všechno chorvatsky, kromě těch 

učebnicich, co sou jako propracovaný tady, a mi pomohla J. J. mi dala, poradkyně naše, vona 

mi dala, co bych třebala dělat z český literatury, co bych třebala ze přírody, který osobnosti 

z dějinách se třebaly děti naučit. A učitelky tady v Daruvaru mi taky pomohly, že mi daly 

svoje plány. Z přírody je to nejtíž protože je tam hodně látky, a některý věci se musej svíst na 

míň hodin, aby se učily děti tu českou literaturu, a český dějiny. Ale dobře, zvládli sme to.“ 

Pečlivé přípravy na výuky ji vedly také k tomu, že ve volném čase sama studovala český 

jazyk – při návštěvě České republiky si nakoupila české příručky, gramatiku a slovník 

českého jazyka, čerpala materiály z internetu. Svou snahu neodůvodňovala pouze výukou, ale 

i prestiží své pracovní pozice: „Když já často píšu mejly v češtině, nevím, J-ce – nemůžu tam 

napsat gramatickou chybu. Jako že bych se styděla potom. Vím, že by mně J to nebrala za 

zlý, protože ví, že jako nevím co, ale víš, už mám ten pocit, že sem učitel na český škole, a už 

toho máš dost, že? Musíš umět hezky česky. A hotovo. Vlastně já si to tak představuju.“  

S kolegy v zaměstnání se v té době bavila většinou česky, chorvatsky oslovovala jen ty, o 

nichž věděla, že česky neumí – jinak se ale kolegové v kolektivu většinou bavili smíšeně: „To 

je zajímavý, s někerejma taky mluvíme česky, s učitelama. Ve sborovně když sedíme, když 
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přišel ten učitel z Čech, tak se mě ptal, jestli sem já přišla z Čech pracovat do Chorvatska. Já 

řikám, néé, tady sem. Já sem přišla z Dobrušky. Víš, já sem byla ten měsíc v Dobrušce, na 

tom kurzu češtiny, loni. Takže mně to tak zůstalo, já sem za týden začala pracovat ve škole, já 

sem jenom pokračovala vypravovat hezky česky. Nic jinýho. A potom mně i sestry řekly, 

prosim tě, co si řekla, co je to? Jako neřikej tomu tak, řekni to klidně v chorvatštině. Já řikám, 

nechci. Proč byste vy to nepoužívaly v češtině. To potom naschvál trochu. Ale ve zborovně, 

já nevim, já si myslím, že to taky de z rodiny. Kdo mluví doma, mluvěj i ve zborovně. Jako 

jak si začal prvni den, poprve když sem s někym začala vypravovat chorvatsky, takže to jako 

vostává. Někery učitele už znám voddřív, protože sem tam chodila do školy. Učili mě. Takže 

mluvíme – s panem K-em mluvíme pořád česky. S tou pani, co přednáší výtvarni, taky. Jako 

je to napůl. (…) Vim, že dole v kuchyni furt česky mluvěj, když procházej uklizečky, mluvěj 

chorvatsky. (…) Já většinou mluvím s lidma česky. Ale když vím, že někdo neumí, tak 

mluvím chorvatsky.“ 

Žákům přednášela česky, kromě hodin chorvatštiny, často se jí ale stávalo, že se 

zapomněla a mluvila česky dále i v těchto hodinách. Zamýšlí se nad komunikací dětí ve škole 

– zatímco dříve se děti mezi sebou bavily česky, nyní se častěji baví chorvatsky a některé se 

v češtině ani nechtějí vyjadřovat. Zazlívá také některým rodičům, že nechtějí dát své děti do 

české školy anebo že je po prvním stupni základní školy české dávají na druhý stupeň do 

školy chorvatské – neuvědomují si hodnotu jazyka, který může dítě získat navíc 

Mimo zaměstnání byla přítelkyně mladšího syna také velice aktivní v menšinovém 

kulturním životě: hrála divadlo, hrála v kapele tanečního souboru a ve dvou dechových 

hudbách, zpívala ve sboru. 

Dva roky před koncem výzkumu byla přítelkyně mladšího syna přesunuta na chorvatskou 

obvodní školu ve Stražanci, malé vesničce poblíž Daruvarského Brestova, kde v malotřídce 

učí šest žáků na prvním stupni základní školy. Z přesunu byla velice zklamaná, především 

proto, že jde o chorvatskou školu, kde nemůže učit česky. Doufá ale, že jde o přesun pouze 

dočasný, až se uvolní místo v české škole, např. v Daruvarském Brestově nebo v 

Končenicích, dostane možnost se tam opět vrátit. Snaží se tudíž neustále si zdokonalovat svou 

češtinu, např. absolvováním kursu metodiky českého jazyka v organizaci Ústavu jazykové a 

odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. V této době jí už také nezbývá moc času na 

aktivní zapojení se do spolkového dění, takže se aktivit účastní jen sporadicky. 

V běžném, každodenním životě používá přítelkyně mladšího syna nejvíce češtinu, denně 

mluví taky chorvatsky, němčinu používá jen při návštěvách Německa, anebo když přijede na 

návštěvu matčin přítel. Mezi jazyky přechází automaticky, aniž by si přepínání kódů 
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uvědomovala, i v jednom rozhovoru, s různými lidmi. Říká, že potíže s užíváním češtiny ani 

chorvatštiny nikdy neměla – při studiích měla ale potíže s tím, že neznala chorvatské dětské 

písně a říkadla. Z příběhů, kterými ilustruje dění na škole však vyplývá, že jí při komunikaci 

v chorvatštině občas chybí slovní zásoba. Naopak takový příklad při komunikaci v češtině 

nezazněl ani jednou. Český jazyk vnímá jako hodnotu, stejně jako každý další jazyk, který 

jedinec ovládá – v jejím případě jí právě znalost češtiny dopomohla k pracovnímu místu 

učitele na české škole. A právě práce učitele na menšinové škole, debaty s dětmi, rodiči i 

kolegy, ji přivedly k mnoha zamyšlením nad mateřským jazykem, hodnotou jazyka atd. – i 

proto reaguje poměrně bouřlivě na dotaz ohledně mateřského jazyka: 

„R: Který jazyk bys vlastně označila za svoji mateřštinu? – MMS: No že česky. – R: A co 

je pro tebe chorvatština? – MMS: To se mně už ptali. Když sem dětem český jazyk 

označovala na vysvědčení, tak v závorce tam píše mateřský. A je to vlastně strašně zajímavý, 

protože půl tech děti tu češtinu si bere jako ne za mateřský než za něco inýho. Nevim ani já za 

co. Protože prvni strani jezik je němčina, druhý je anglický, takže nevím, za co si to 

představujou. Ale protože sme vyrostli v Chorvacku, je tu chorvacký, musíme ho používat, 

vlastně bez ty chorvačtiny nijak nemůžeš, ale mateřský jazyk – český, bože český. 

Chorvačtina – nužno zlo. – R: Až tak? – MMS: No ne. Nevím jako, co je za mně chorvačtina. 

Druhej mateřskej jazyk. Jako by třebal bejt, protože sem vyrůstala s ním. Jako řikají – joj, 

mluvíte jen česky, nejsme v Čechách. Nedělejte z Chorvatska Čechy. Já řikám, promiňte, ale 

nemůžete mi brát něco, co je mí. Takže já sem Češka, ale protože nežiju v Čechách, 

neznamená, že nemůžu česky vypravovat. Jestli mě něco zajímá, stejně tak může někoho něco 

jinýho bavit. Já řikám, jestli mě zajímá, tak můžu číst český knížky, protože máme tu 

příležitost tady si je vypučovat, jestli ne, tak ne, ale nemůže mně nikdo říct – nedělejte 

z Chorvatska Čechy. Jako co, co vám je? Vůbec se to nepokoušíme.“ 

Ve vztahu s mladším synem je jeho přítelkyně od svých šestnácti let. V průběhu výzkumu 

začali spolu žít a v posledním roce trvání výzkumu se vzali, nyní očekávají prvního potomka. 

Protože se poznali v chorvatské společnosti, zpočátku spolu mluvili pouze chorvatsky: „Když 

sme se seznámili, tak sme mluvili chorvacky, a... myslím si, že proto to vostalo tak“. Kdykoli 

jsou ale v přítomnosti členů jeho nebo její rodiny, mluví všichni česky. A česky mluví stále 

častěji i spolu o samotě. Přítelkyně uvádí, že mluví česky mnohem častěji než mladší syn. 

Jako výrazně český prvek vnímají přítelkyni mladšího syna všichni další členové rodiny. A 

skutečnost, že se přítelkyně mladšího syna zná s manželkou staršího syna, spolu kamarádily 

ještě na základní škole a spolu mluví pouze česky, vede k tomu, že i oba synové mezi sebou 
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stále častěji komunikují česky. Zvláště v přítomnosti svých partnerek. Jediný, kdo s přítelkyní 

mladšího syna komunikuje důsledně chorvatsky, je otcův otec. 

 

Otcův otec (1937) se narodil v Brestově jako jedináček v srbské rodině. Brestov byla v té 

době výrazně česká vesnice, naprostou většinu obyvatel zde tvořili Češi, a otec otce tak 

kamarádil se samými Čechy. V sousedství si ani žádnou chorvatskou nebo srbskou rodinu 

nepamatuje: „Já jsem uměl stejně zároveň česky i chorvatsky. Doma jsem mluvil chorvatsky a 

jen jak jsem vyšel na cestu mezi děti, tak jsem mluvil česky. Protože bylo vic dětech českejch 

v mym sousedstvi, ani nevim jesi jsem měl i jednoho Chorvata ve sousedstvi, snad ani ne. 

Tam, v blišim sousedstvi. To byli všecky česky kluci, i holky, BČ, BA, RL, TV a co já vím. 

Tak sem s něma mluvil…“ V rodině otcova otce se mluvilo „srbochorvatsky“. Matka česky 

nemluvila, kamarádila většinou jen s Chorvatkami a Srbkami, a i s Čechy ze sousedství se 

bavila dvojjazykově: „A doma sem z mojema z mámou a tátou mluvili chorvácky, a moje 

máma ani česky nemluvila. Vona nebyla z Brestova. Byla z Imsovce. Pravoslávka z Imsovce, 

vdala se za mýho tátu... my to řikáme na horni konec. Ale spadá to do dolního konce. A přes 

cestu sme měli sousedi Č-ovy. Byla teta R. Voni byli tak, teta R byla možná trošku starší vod 

moji mámy, moje máma menovala se E, tak vona E, tak ji radila, jak má kvočnu nasadit a jak 

má papriku, paradajz, co já vím. Ty ženský práce. A víš, jak mluvily? Teta Růžena na ni 

mluvila česky, a moje máma na ni chorvacky. A tak se vobě dobře rozuměly. Tak si 

vypravovali rokama. Ta na ni chorvácky – voni dvě, když si sedly vypravovat, ta na ni česky, 

ta chorvácky. I tak se hesky rozuměly. Al to je zajímavý poslouchat.“ Otec byl původem z 

Brestova a česky mluvil poměrně dobře, nezapojoval se ale do činností českého spolku. 

Otcův otec vychodil chorvatskou základní školu v Brestově a vzpomíná, že v té době bylo 

v Brestově a v brestovské české škole více dětí než ve škole chorvatské: „Takže eto, chodil 

sem do ty chorvácky školy, ale hned vedle byla třída byla česká, a jak sem šel mezi děti se 

hrát, tak sem mluvil česky.“ Jako dítě hodně četl: „Kníhy sme čitali, český. Pohádky. Tak po 

nocich, když byly v zimě i na podzim ty dlouhý noce, tak jsme čitali. Nebylo televizi jak 

dneska, buď sme hráli trošku karty, ale to brzy dosadilo, tak sme dost čitali pohádky. I takže 

sem já češtinu dost dobře... vlastně jsem uměl lepči česky, než co tady mnohý, protože sem 

hodně víc, hodně sem čet, a pak dyž sme začali ty divadla hrát...“ Do českého divadelního 

spolku se zapojil v šestnácti letech a sehrál celkem asi patnáct českých divadel, jedno až dvě 

ročně. Později hrál také ve dvou chorvatských divadlech. Divadelní role si sám přepisoval, 

což mu velice pomohlo v učení se jazyku. Celkově se pohyboval většinou v české společnosti, 

neboť Chorvatů a Srbů bylo v osadě málo: „Byl jsem víc mezi Čechama. Tady bylo málo 
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takovejch kluku, kery byli Chorváti nebo Srbove, kery zapravo mluvili chorvácky. Bylo jich 

dost málo, ale zato bylo na horním konci hodně mládeže, keri mluvili česky, tak sem se s 

něma bavil, s něma vodrůstal, s něma zpíval, umím písniček – aj nepřeženu, ale eště kery 

neumím tak dokraje, jen možna na kousek, asi sedumdesát. Tejch českejch písniček starejch, 

co se někdy zpívaly. A voni řikali, že to jsou stary písničky, kery se někdy zpívaly. Tak 

buchví, jak jsou stary. Znamena tak. Žil sem a vodrustal sem jako Čech a sem pravoslavnej.“  

V roce 1957 se oženil, za manželku si vzal Češku. Nejdříve žili u rodičů manželky, pak se 

přestěhovali k jeho rodičům na druhý konec vesnice. Měli dva syny. „Doma sme mluvili 

chorvacky. I s manželkou, kuli rodičum, mojim. Ale když k nám někdo přišel, a to bylo 

hodněkrát, vod Čechuch, tak sme mluvili česky všecky. (…) A s jejima rodičema česky. (…) 

S klukama chorvacky sme mluvili, tak. Míchaný to bylo to mluveni. Kdy sme se s kym sešli. 

Jesli sme se sešli s Čechama, tak sme mluvili česky. Takže to bylo jedno. V jednim spoku se 

mluvilo dva jazyky. Jedny tak, jedny tak. Tak to někdy bejvalo.“  

Celý život strávil otcův otec v Brestově, hospodařil na statku, pouze v šedesátých letech 

byl čtyři roky zaměstnaný jako hospodský v Končenicích: „Tam sem taky musel česky 

mluvit. Přišli hosti – po všechni den, jesi nepřišli někerý cizí, kerý procházeli cestou, tak kerý 

byli Končeňáci, tak všechny mluvili česky. Takže sem posluhoval jako hospodskej česky. 

Bylo mě tehdiva těžko, když někdo přišel chorvácky. Jo, bylo mně to divný trošku.“  

I když brzo po svatbě přestal hrát divadlo, dále byl aktivní v České besedě: „Pak dyž sem 

se už voženil, tak mě vybírali na tejch... my sme řikali... výbor? Besední výbor. Tak sem já 

byl člen toho výboru rokama pak, to sme byli aktivni, to sme chodili na schůze, to se jednalo, 

co budeme jak, jaký divadla, kde kdy muziky, jaký muziky, kdo bude dělat na tejch 

muzikách, tak aby se přišlo do penězich, vod muzikách sme měli peníze. To bylo někdy 

lidstva, plná vesnice lidstva, ďáli muziky a muziky byly porád. To jak byl trochu svátek jakej, 

to už byly muziky. Malokerej tejden nebyla, malokerou neděli. Dyž nebyl žádnej svátek, tak 

nebyla neděle, furt byly muziky. A když byly svátky, Vánoce, Velkonoce, to voba dni. I prvni 

den i druhej den byla muzika. Posviceni – první den, druhej den. Dva dni. A i vodpoledne i 

večír. Takový muziky byly. Muzikanti sme měli plechaři, besedni byli, ale hráli i za hasiči. 

Takže beseda i hasiči se trošku, furt měli jako konkurenci. Tak to bejvalo něgdyvá.“ Aktivní 

byl asi do pětatřiceti-sedmatřiceti let, pak to přenechal mladším členům spolku. Členem 

besedy je ale dosud a pravidelně chodí na různé akce, pořádané Besedou. Své zásluhy za 

činnost České besedy hodnotí vysoce a lituje, že mnozí mladí dnes už nemají takovou potřebu 

pečovat o český jazyk a jeho udržení: „Já mám takový, já sem toho tolik zasloužil u Besedy, 

ja sem tolik noci potrošil, takže jako Čech, aby ta čeština vostala čim zdravějši a čim dýl. 
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Makar sem nebyl Čech. Al sem vodrost mezi Čechama, takže sem měl to v krvi, abysme se 

starali za tu češtinu. Aby se nezapomněli jazyk. To je tedy normálně, ne, aby se kultura... proč 

nebi tej hráli divadla jako někdy. My sme někdy...“ Je mu líto, že v dříve téměř zcela české 

vesnici tvoří nyní Češi už jen menšinu – povzdechl si nad tím, kolik českých příjmení zaniklo 

v Brestově od druhé světové války a jak málo Čechů tam zbylo, navíc jde většinou jen o starší 

lidi. Jen v části vesnice, v níž žije, napočítal 45 českých příjmení, která zde za posledních 

padesát let zanikla. 

V roce 2010 ovdověl a nyní žije s rodinou svého druhého syna, několik domů od rodiny 

otce, kam pravidelně chodí na návštěvy. Je aktivní v sdružení důchodců v Končenicích: „Já 

umím český písničky zpívat líp než mnohý tady. A zpíváme my eště český písničky. Když 

dem, s Končeňákama deme – umirovljenici, penzioneři, deme na nějakej výlet, tak ve 

autobusu si zazpíváme česky, jo...“ „Máme takový zábavy, říkaj tomu druženje, tak tam si – 

český písničky se tam hrajou, muzika tam hrajou český písničky, my všechny česky, mluvíme 

česky, zpíváme jak někdy, když sme byli mladý.“ 

V průběhu života používal otcův otec v každodenním životě běžně češtinu a chorvatštinu 

(jeho slovy srbochorvatštinu), doma komunikoval spíše chorvatsky, mimo domov spíše česky. 

Česky ale značnou část svého života komunikoval více: „Mně byla bližší čeština do půl mýho 

života. Protože sem byl nahoře, kde bylo víc Čechu. Pak dyž sem prošel dvacet pět let, tak 

sem šel sem, tak ještě furt deset let sem to vic baratal s českým jazykem a tady sem se víc 

našel – tady byli vic sousedi Chorvati. (…) Tak sem začal používat chorvacky, takže sem čak 

i zapomněl dost česky. Dost česky sem zapomněl.“ Mezi jazyky přechází plynule, nikdy 

neměl potíže se střídáním kódů. Až nyní vnímá potíže s vyjadřováním v češtině: „Jak sem 

starši tak mám vůbec problem mluvit a česky dost málo mluvím. Nemám skoro s kym.“ „No, 

já už špatně mluvím, víc než napůl chorvácky, ty da neumíš chorvácky, ty bys ani 

nerozuměla. Někdy sem mluvil lepči. Čeština se u nás vytratila, vostalo jich málo, kerý uměj 

mluvit tak trošku lepči.“ I přesto, že česky už mluví poměrně málo a své znalosti českého 

jazyka nehodnotí dobře, jeho jazykový projev je pořád velice dobrý. 

S rodinou se otcův otec většinou baví chorvatsky. Myslí si, že by se v rodině víc 

komunikovalo česky, kdyby žila na druhém konci vesnice, kde je víc Čechů, na tomto konci 

je více Chorvatů a od poslední války taky Bosňanů: „Pa mluvíme, mluvíme my i česky, ale 

víc tak chorvácky, tak někdy... O, tady vodrost, vodešel do Zářebu do školy, pak kór nemluvil 

víc česky, a to bylo asi pět roku, i ta vojna hned, tak to bylo několik roku, možná i vosum 

roku... nebyl v Brestově. Nebyl... – R: V kontaktu s češtinou… – OO: Nebyl v kontaktu, 

jedině s M-ou. Dyž teda, dyž začal za ní chodit, ne? Dyž začal za ní chodit, tak byl v kontaktu 
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jen s M-ou, takže... i pak přišli sem dólu... dyby byli na hornim konci, tak bysme vic mluvili 

česky. Ale dole víc bylo Chorvátu, takže se mluvilo, eto, co já vim. Kor tej, tej přišlo dost 

tejch z Bosny.“ 

Celá rodina vnímá otcova otce jako Srba a mladší generace, jeho vnuci, dokonce ani 

netušili, že češtinu ovládá. V přítomnosti rodiny komunikuje otcův otec česky jen výjimečně, 

třeba v přítomnosti návštěvy z České republiky nebo, dokud žila, s matkou matky. I s tou se 

ale v posledních letech bavil dvojjazykově. Matka o něm říká: „A někdo k nám příde, třeba 

příde pantáta teďka, von, třebaže ví, že MSS a já sme samy doma a že s náma může mluvit 

česky, von začne chorvacky. MSS mu začne automaticky vodpovídat chorvacky. Přetahuje na 

jeho. A, prostě, je mi to líto, protože vím, že von tu češtinu umí, a viděla sem to u něj, von 

prostě nechce mluvit. Nevím proč. Asi je mu chorvačtina bliší a lechčí, protože moc málo teď 

mluví česky. Čím dál míň a miň. Protože někdy, když přišla moje maminka k nám, tak na ni 

mluvil česky. Ale teďka na ni mluví chorvacky, ptá se ji něco nebo tak, ale vona vodpovidá 

česky… A von rozumí, všecko, jenom nechce. A něgdy víc komunikoval v češtině.“ 
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PŘÍLOHA č. 4 

 

Jazykové biografie členů rodiny C 

 

Matka (1954) 

Narodila se v Mezurači v české zemědělské rodině: „Maminka i otec mně byli vobadva 

Češi. Maminka byla AS-ová a otec JP. Voni se bavili hlavně ze zemědělstvim. Jenom na póli 

ďáli. Voba byli doma, i matka i otec. Otec počel dělat tady v Daruvaru v Dalitu, ale cestoval 

z Mezurače, já nevim, jesi tady byl čtrnáct dní, to bylo někdy padesát čtvrtým, pátým, vono se 

mu to nelíbilo, takže zůstal doma. A dělal na poli. Zemědělník. Bavili se všim. Ne jenom… 

Měli i… hodně dobytka, koně, krávy, prasata, drobný drůbeže, všechno, husy, kachny, 

krůtky, všechno měli. A seli taky i obilí, i brambory, na prodej, kukuřice hodně, takže měli 

krměni pro všechny ty zvířata, co sme měli. Pěstovali všechno: pro zvířata a eště i na prodej, 

to jim byl hlavní…“ Otec byl aktivní v místní České besedě – hrál v dechovce a byl členem 

besedního výboru: „Otec byl v Besedě, otec chodil, ale matka ne. Vona byla doma. Von byl 

mezi tema vedoucíma. Nikdy jako předseda, protože hrál, takže měl víc… ale v ňákym tym 

byl odboru. Nepamatuju se už jakým. Dřív se to všechno jináč menovalo. Vím, předseda byl 

jeho bratranec. Taky to bylo – P-ovi hlavně, jo v rodině, jak i teď.“ 

Mezurač byla v té době převážně česká vesnice, Češi zde žili společně se Slováky a 

Chorvaty, další národnosti (jako např. Maďaři) se vyskytovali jen ojediněle: „Všechno sme 

měli vokolo Češi, všechno. Eště Slováci. Takže já sem věděla i slovácky, ne jenom mluvit 

česky, nežli i slovácky.“ „Česká vesnice. Bylo akorat ty… ale ty se s náma nesetkávali. Jich 

bylo pět bratru i sestra, ale voni byli jako za sebe, jejich otec byl teda vojno lice, máma byla 

Maďarka, i voni se s náma hodně… (…) To byli jediný Chorvati v našem tam sousedství. 

Chodilo do školy víc, kde byli míchaný – manželskej, manželka možná byla Chorvatska, 

která se dostěhovala do Mezurače. Kde byli většinou dva z Mezurače, tak to byli věčinou 

všechno Češi. Rodiny Novákovi, Lipkovi, to byli Češi, nebo Kosinovi, Smrčkova, 

Posejpalova, to všechno Češi, takže věčinou sme mluvili jenom česky. Akorát když sem přišla 

do kostela, tam se chorvatsky mluvilo. Jenom chorvatsky a latinsky. Já se pamatuju, že 

latinsky se misa sloužila, když sem já byla malá. Ne jako tejka – všechno převod na 

chorváčtině. A českou misu sem poprve slyšela tady v Daruvaru. To se mně strašně líbilo. 

Teď. Před dva leta poprve. (…) Myslím, že se v Mezurači něco stáválo, protože všechny 

řikali, jak dete, já řikám, to já nepropouštím. Českou mši ve Darováru, to se nepropouští. To 

bylo hezký…“ 
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Kromě matky měli její rodiče taky druhou dceru, která byla o sedm a půl let mladší – 

matka tudíž měla svoji mladší sestru často na starosti. Doma se mluvilo pouze česky. 

V Mezurači vychodila čtyři třídy české základní školy, pak pokračovala na druhém stupni 

na chorvatské škole v sousední vesnici Banova Jaruga: „Chodila sem do české školy, všechny 

čtyry třídy, u nás byla jenom čtyrletá škola vod první do čtvrtý třídy, sem chodila všechny 

čtyry roky do české školy. Učila mě FV-ová. Pak sem přešla do mateř… jak se to říká – 

mateřská, nebo my sme jen díl v Mezurači byli. První čtyry třídy a pak sme šli do Banovy 

Jarugy. Tam sme chodili do osmiletky. Tam sem hned začala chorvačtinu. Jenom chorvacky. 

A já všechny čtyry roky do český. Když sem přišla tam, tak první dva měsice mně bylo 

strašně těžko, to byl horor, protože sem neuměla mluvit chorvacky. (…) Za dva měsice sem 

se tak dobře při… naučila tu chorvačtinu i pak sem byla i dál výborná, pak sem všechny třídy 

skončila jako s pětkou. To byla tehdá nejlepší známka.“ 

„U nás (pozn. autorky: v Mezurači) byla i chorvatská škola u nás. My jsme si to vybrali. U 

nás byly čtyři třídy… jako O, von je vo rok jenom starší vode mě, von šel jenom do 

chorvacký, tehdy nebylo, jak se to teď řiká, po modelu a, b. Tehda chtěl si do český, šel si do 

český. Já sem chtěla jít do český, tak mě i rodiče jako svolili. Pak byl ten, po ňákym tym 

modelu, vona šla jen do chorvacký. Protože F-a víc neďála, F-a byla myslím že na 

těhotenství, hlavně já vím, že neďála už, pak přišel ten H, co dělal ve Dežanovci do školy 

k nám. I von byl zadni učitel české školy. Jak řikám, já sem šla čtyry roky jen do český.“ 

Zatímco z období prvních čtyř let školní docházky si matka vůbec nevybavuje, že by se 

stýkala s chorvatštinou – dokonce ani ve škole („Já se nepamatuju. Já se pamatuju jen 

českýho. Všechny ty gramatiky i bifilimipisivizi, to mi všechno eště teď porád vodzvání. 

Všechno jenom na češtině.“) – po přestupu na školu do Banovy Jarugy se naopak i s dětmi z 

Mezurače začala bavit chorvatsky. Jako důvod uvádí skutečnost, že děti byly ve škole 

rozděleny do dvou skupin, dopolední a odpolední, a ona byla na žádost otce, aby mohla 

dopoledne pást krávy, přesunuta z dopolední skupiny do odpolední – chodila tak do třídy 

s chorvatskými dětmi: „Když sme přišli do Banovy jenom chorvacky. Protože sme se dělili. 

My sme šli do Banovy, nás bylo hodně dětí. Já sem napřiklad se svojí generací, z tech, co šli 

se mnou do český školy, zůstala eště jedna kamarádka jenom. Vostatní šli dopoledne. Já sem 

šla odpoledne. Podělili nás. To bylo jako do půl vesnice šli dopoledne a vod půl vesnice dál 

šli kontra směnu. (…) Se mnou šli ty, co šli do chorvatský školy. Akorát jedna kamarádka 

zůstala se mnou.“ 

Mimo školu měla matka plno pracovních povinností doma na hospodářství a zároveň 

pečovala o mladší sestřičku: „Jenom doma sem musela dělat hodně. Na poli. Všechno. I 
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s koňma. Tatinek hrál, tak s maminkou sme musely pro seno samy dvě. (…) Von měl trubku. 

To bylo všechno, dechová hudba. Takže sem musela hodně dělat. Všechno. Vod sušení, žně, 

cokoliv se ďálo, brambory vybírání, všechno. Vod pátý třídy, dok sem byla menčí, sem hodně 

se bavila se sestrou, protože byla vo sedum a půl let mladší, protože maminka chodila po poli 

a já sem ji hlídala i přemotávala i krmila i všechno co potřebovalo.“ Nechodila si tudíž hrát a 

bavit se s jinými dětmi z vesnice, které se scházely na fotbalovém hřišti, vzpomíná ale na 

setkání u silnice, kdy s dalšími dětmi zpívaly při harmonice: „A já jsem nechodila na ty, dolu 

na hříště, protože bylo hodně práce, nepustili mě. Akorát co sme měli… to mně vostalo 

nejkrásnější jako zajimavost z dětství. Měli sme jednoho chlapce, byl vo rok starši vode mě a 

měl leukemii. Ale von uměl krásně hrát na harmoniku. My sme káždý vodpoledne i každej 

večir seděli po járku, nebylo aut – von nám hrál a my sme zpívali. To mi vostalo jako nejhezčí 

z toho mojeho dětství. (…) Český písničky. Pak sme i chorvatský, ale to ty starý, Sve 

ptičice... Klasiku. To tehdá bylo – Potočić maleni, ma baš ty, Na kraj sela, ale vo hodně vic 

českejch pisniček. Proto já i tej ještě ráda slyším pravou českou písničku.“ U zpěvu se 

scházeli sousedé všech národností, Češi, Chorvati i Slováci. 

Po ukončení základní školy zůstala matka pracovat doma na hospodářství svých rodičů a 

později na vlastním. Nikam do společnosti téměř nechodila, práce bylo hodně: „Po škole sem 

zůstala doma, i jenom ďála do kolik asi? Dvacet let sem měla, když sem se vdala za O. Nikde 

nic, jenom doma sem byla. Ani nikde neďála, a mohlo se tehdá, eště se mohlo. Eště se mohlo. 

Chtěla mě kamarádka, byla v Kutině jako prodavačka, říká skonči si večerní školu nebo něco. 

Otec nechtěl, řikal, že mně nic nebude chybět, nechybělo mně taky. Peněz sme měli dost, tak 

se to vyplatilo. A zajímalo mě to. Hodně nás bylo. Doma.“ Nemohla pokračovat ve 

vzdělávání, přestože to bylo jejím přáním a dále by pokračovala velice ráda: „Já sem nešla dál 

do školy, nechtěl mě otec pustit, byla sem výbornej žák… Jenom osm tříd, jenom základní 

školu.  Protože sestřenice skončila dva leta před tym ekonomskou školu, a otec řikal, že pást 

krávy doma můžu i bez školy. No ale dobře. Měla sem manžela, kterej taky řikal, že bych 

nemohla dělat, protože von ďál na teréně, nigdy nebyl doma, tak někdo se musel s tema dětma 

bavit.“  

Brzo se seznámila se svým budoucím manželem, který byl ze stejné vesnice, do té doby se 

ale neznali („Prvně řikal, že mně viděl, když sem vezla s matkou fůru sena. To sme měli 

louku.  A von barvil plot. Já řikám, jak se mě nepamatuješ, von říká ne. Protože já sem hodně 

nechodila.“) – zasnoubili se a otec odešel na vojnu, v matčiných dvaceti letech se vzali. 

Zpočátku bydleli u otcových rodičů a stavěli si vlastní dům, do kterého se brzo přestěhovali: 

„Vdala sem se. Byli sme asi rok s jeho rodičema i mezi tim sme si stavěli barák. Vostala sem 
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těhotná, takže když se nám D narodila, už sme měli barák vystavenej i sedmdesát šestým, ne, 

sedmdesát pátým v desátým měsíci sme se přestěhovali do svýho baráku. Sedumdesát čtvrtým 

v prvním měsíci sme měli svatbu, a v sedmdesát pátým v desátým měsíci už sme se 

přestěhovali do svojeho baráku. Už sem počela hospodařit. Sama. Píct koláče. Vařit. Starat se 

za manžela i za céru, i potym sem zůstala znova těhotná, protože sme řikali, dok sou děti 

maličký, nebudeme cestovat. Tak byli jeden za druhým. Sedumdesát vosmým sme jeli poprvé 

k moři s dětma maličkejma. Sedumdesát devátým do Čech, taky s malýma dětma.“ 

Protože manžel trávil hodně času pracovně mimo domov, bylo celé hospodářství a 

výchova dvou dětí, dcery a syna, především na matce. Ta proto nikdy nenastoupila do 

zaměstnání, celý život zůstala v domácnosti. Aby přispěla do domácího rozpočtu, zapůjčili si 

okolní neobdělávané polnosti a pěstovali na nich kukuřici a obilí na prodej, což se jim dařilo 

až do počátku devadesátých let, kdy vše přerušila začínající válka v bývalé Jugoslávii. Po 

válce se už takovéto hospodaření nedařilo a rodina žila převážně z otcova platu, přesto se jim 

ale nevedlo špatně: „…taky sme měli i vovce i krávy, i králíci i prasata – to co sme snědli, to 

sme si sami připravili. My sme nekupovali – já sem nikde neďála, jenom sem se bavila se 

dětma, i pak sme začali sejt dost kukuřice, do samý války, někde od vosumdesátýho leta jsme 

se bavili, nejen manžel že ďál, ale i seli sme kukuřici a pšenici. Na prodej, na prodej. Brali 

sme zem – měli sme vokolo samý babičky, kterým neměl kdo ten majetek vobdělat. My sme 

měli – možná dva hektary svoje země, někdy sme si pučili traktor, pak sme si i koupili, i 

počali sme to vobdělávat, když byl štyry dni doma, tak sme – líbilo se nám to. Já sem měla 

ňákej zájem, že sou to mý peníze vydělaný. Bavilo mě to. I do samý války. Pak sme víc 

nemohli, protože my sme to nejvíc prodávali na veliko. Vykombajnovali do tech velikejch… 

vodvezlo se to, a jenom hotový peníze. Dost sme za to dostali. Tej řikaj všechny, že se to 

nevyplatí, ale na ruku dost teda. Protože sme ukládali svoje peníze, nic sme nezbíhali, vod o-

ýho platu. Když ten plat přišel, tak sme si koupili někdy umělý hnojivo, někdy… Kredity sme 

nespláceli. Šlo nám to dost dobře. Já sem měla vo to velikej zájem, že něco je i mojeho. 

Nějakej cíl. A ne jenom jak já řikám doma: Když seš celej život doma, dneska uklidíte, zejtra 

už se to nevidí, uvaříte, sní se to, zas se to nevidí, tak je to i s tema koláčema – nic vod toho. 

Pak sme se pochlubili, že sme dostali možná deset dvanáct tisíc marek za jednu sezonu. I 

auťák sme si tak novej koupili. Novej traktor, kterej sme nechali D i zeťovi. Myslím, zajímalo 

mě to. (…) Nikdo nám nepomohal. Děti tehda eště byly malý. A měli sme i, když nebylo dost 

peněz vod jeho platu, protože D hnula do Pagrácu, a šla tam jenom... ne celej rok, šla do 

Zářebu a pak S za ní štyry roky do Kuťiny, do střední školy a vodešel do Varaždinu. Měl ňáky 

zajištěný peníze, nejenom čekat na ten plat. Teď přišel do Kuťiny a říká mu ta vedoucí: Pudeš 
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dál. A von říká, že nemůže jit dál, že má sestru na fakultetě. A vona si zavolala O a řika: Co, 

vy nemůžete synovi dát fakultet, protože byl dobrej žák. Říká: Jak by nemoh. A von říká, že 

má sestru, tak sme mu řekli, jesi chce, jen ať de. Von vodešel sám do Varaždinu, nevez ho 

manžel, ať ho tam nevodveze, von šel vlakem. Neskončil vysokou, ale skončil vyšší. I naučil 

se hodně vo ty informatice tam. To ho baš baví.“  

Od mládí byla matka činná v mezuračské České besedě – pomáhala s organizací různých 

akcí, pekla buchty: „V Besedě jo, i to jako málo, ale já sem pekla dorty za Besedu, nebo 

Beseda někdy dělala novoroční bály. Matka nepekla, byla dost stonavá, ale já jak sem byla 

doma, tak sem se naučila už ze dvanáct, třináct jak vařit, píct, někdy sem pekla dort na 

novoroční bály, když sem měla patnáct let. To byl teda, ples srca se to menovalo. Jako dva i 

dva i hlavní odměna toho plesu byl novoroční dort.“ Zapojená byla i do kulturní činnosti 

Besedy, kterou v dané době tvořilo především ochotnické divadlo: „A hrála sem i divadla, 

vidíte, to sem zapomněla říct, dyž sem byla mladá. Jo. Dycky sem dostala hlavní herečku. 

Vdaná. Přišli si pro mě i maminka vod manžela řikala, reko ja nejdu. Von de na terén, já sem 

nechtěla, bála sem se, co řekne vesnic. Já sem sama mezi nima byla, to byli všechno kluci a 

holky, ale já jako hlavni úlohu, protože byl soused režisér, von dycky chtěl někoho, kdo 

věděl, že si to veme… Von byl hlavní v Mezurači. Vodkdy von neučí divadla, my divadlo 

nemáme, vůbec. V Mezurači se vic divadla, pořád se vypravuje… já bych víc nemohla, hlavní 

úlohy všechny. (…) Já si nemůžu spomenout toho Skřivánka když jsem hrála. To mám i 

obrázek doma. Byla sem oblíknutá jako houba, hříbek, a celý divadlo sem musela šišlat. Ale 

víte, co sem já z toho měla. A F-a říká: jestli to neuděláš ty… Vůbec jsem nemluvila nic 

svojima řečma, já sem všechno šišlala. Aby všechny přišli. Hlavní úlohu. Pak sem Nešťastní 

otcové, i – já si už nepamatuju – asi tři divadla, všechno hlavní úlohy. Tím to skončilo. Ten 

režisér víc to nemohl, nikdo si to nechtěl vzít. To byl taky Slovák, ten pán, i v Ludině sem 

hrála, i v Horním Darováru sme hráli. O mě autem vozil. Von byl na teréně, jednou vím, že 

byl na vojně, to sem ani nechtěla, řikala sem, nemůžu já jit hrát divadlo, moji pak na mě, i ty 

v Besedě: můžeš, můžeš. Přijeli k nám akorát k manželovi, my sme se zasnoubili a von 

vodešel na vojnu. Já sem rok a půl ho čekala. Ale sem chodila. I s Besedou, i… (…) Pa jinýho 

sme neměli, já se nepamatuju, že sme tančili, nejen já, nežli nikdo. Nebo dožínky vůbec 

v Mezurači nebyly, ne.“ 

Matka říká, že by ráda také tancovala, za jejího mládí ale v Besedě nepůsobila taneční 

skupina: „Jenom my sme netančili, protože tehdá neměli sme kroje, teprve když sem já se 

vdala, je dovezli. První kroje FV-ová s tym jejím manželem, ty kyjovský, ty sou eště dneska.“ 

Zároveň ale příběhem z válečné doby dokládá, jakou váhu pro ni český kroj má: „Celou válku 
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sem hlídala, všechny se mě smáli, když přišli ke mně ty co byli u nás v tim izbjeglištvu, onda 

říká, měli sme taky složený ty kufry, nebo první linka byla Polana, my jsme byli hned 

Mezurač, takže sme museli bejt v připravě pořád jesi přidou dál. A voni se smáli, řikaj, že 

všechny maj připravený něco a vy hlavně – dva kroje v kufru… To bylo na prvním místě. 

(…) Reko co vemu, co nevemu, ale kroje připravený.“ 

Po válce se matka s otcem přestali věnovat zemědělství a i vlastní polnosti věnovali 

v druhé půlce devadesátých let dceřině manželovi, který začal v zemědělství podnikat. Matka 

se od té doby věnovala především svým vnoučatům, která často hlídá i dnes: „Já sem se 

napřiklad strašně hodně dětma bavila. Kartali sme, ty družstevní hry, Černýho Petra, všechno 

sem s níma já. I teď se dřív vobrátěj ke mně, máme hodně tech lego kocek. I tej maličkej SS2, 

když příde z vrtiću buďto děda s ním musí nebo Báko – deme stavět, ty to umíš, ty…“ 

Ráda by se také pořád zapojovala do činnosti Besedy, především do besedního sboru, má 

už ale potíže s hlasem: „Až mě bylo líto, že jak to zpívali, měla sem dost dobrej hlas, teď vic 

ne, jak dlouho mluvím, už nemůžu, já nevim jesli je to něco štitňača nebo něco… Tejka říká 

pojď s náma zpívat. Reko já aby zpívala, huba by klapala, já vůbec nemám hlas. Na telefon 

když vypravuju… A dřív ste mě nevolali, měla sem volnýho času kolik… jako když O ďál, 

nevěděla sem, kam bych…“ Do činnosti Besedy se už tak zapojuje jen „v pozadí“, např. při 

Dožínkových slavnostech, které se konaly v Mezurači v posledním roce trvání výzkumu, 

pekla housky a koláče pro návštěvníky. Většinou tak s otcem hlídají vnuky, aby umožnili 

aktivní účast v akcích synovi s manželkou. 

Rodina má příbuzné v Česku, s nimiž se dříve pravidelně vzájemně navštěvovali: „Protože 

sem v Čechách měla strejdu, otcovýho bratra. A tam u něj nikdo nebyl, von vodešel 

s brigádou českou po druhý světový válce jako chlapec do Čech i v Čechách i zemřel. Celej 

život byl v Mělníku. K nim sme, jezdili sme. Stýkali sme se, von chodil k nám. Von si tam 

založil rodinu, teta byla Češka, i měl s ní čtyry děti, dva syni a dvě dcery, i ze všema sme byli 

dobrý, s děckama. I tej, když sou na moři, hlásej se. Ale já už je nevolám, protože nemám jich 

kam dát spát. A voni nechodí na moře sámi než voni jedou čoporativně. Šest až vosum. 

Všichni dohromady.  Má takovej kroužek svůj, ten nejmladší bratranec můj, i dycky spal u 

nás… po zemi. Někdy sme jim řikali, ma radši vystavíme stánek na dvoře. Voni řikali, né, 

radši se vyspěj. Měla sem dost tech peřin, tech vod peři, tech polštářu, i po celým baráku, 

protože sme byli všechny spolu. Ten kdo by byl v tom stánu, tak by tam musel bejt sám. 

Večir sme dlouho seděli, vyprávěli, i kdo se kdy zbudil, tak něco dohodil, všechno to bylo 

povotevíraný. Ale tam tej už ani my k nim nejdem, protože sme nebyli v Čechách zadnikrát – 

dva tisicátým strejcovi na pohřbu a s manželem tisíc devěcet vosudesát šestým naposled.“ 
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V pozdějších letech přestala rodina do Česka jezdit, protože otec byl často pracovně mimo 

domov, a pokud dostal volno v práci, jeli raději na dovolenou k moři. 

Česko navštívila matka několikrát také s Českou besedou a s aktivem žen: „Měli 

v Mezurači aktiv žen, kerý doopravdy cestovali, já sem s nima taky, ale já sem s nima jezdila 

jenom do Čech. Po Chorvatsku – tehdy to byla ještě Jugoslávie. Byli v Beogradě i ve 

Sarajevu, ale já sem s nima nejela, protože já sem měla malý děti, tak se mně nechtělo. Ale 

panimáma věděla, že ráda do Čech du, tehda se ještě kupovalo v Čechách, sem přijela z Čech, 

jak sem měla dvě malý děcka, tak to sem jim přinesla aspoň každýmu po tři páry bačkory, 

který byly takový, druhý byly dva čísla věčí... Tam to bylo všechno levný, tak to se šlo na 

nákup víc, ty naše mezurský ženy. A byly hezký ty zájezdy do Čech doopravdy. Jednou sme 

spali v Brně, i někde u Brna, to se ani nepamatuju, jak se menovalo, Jaroměřice mně se zdá, a 

pak sme byli ve Kolíně i Poděbradech. V Poděbradech to bylo ven města, nebo sme šli krz les 

nějak, i chaty.  V každý ty chatě bylo asi čtyři sme spali ženy spolu. Tam sme neměli jídlo a 

nic, to sme šli do města. V někde v ňákým tym, ve restauraci sme měli… to mi zůstalo ve 

hezky památce. Teď vůbec nejezdí nikam ty naše Mezurčanky.“ – „To byl aktiv žen, kterej 

cestoval. Hlavně ty starší. O-ova máma taky ráda cestovala i zábavy sme ďáli. To sme si 

vyďáli na tu cestu. My sme půl peněz, to bylo i Den žen, na První máj se ďál velikej taky jako 

majálus, všechno sme, i vařili i koláče pekli, všechno se to prodávalo, i vod toho se vyďálo 

peníze. Za půl toho vejletu možná sme měli zaplacený z toho aktivu. Jako my tej co jedeme 

s Daruvarčanama, nijaký nemá ani članariny, nic. Kolik ten vejlet stojí, tolik i zaplatíme. I to 

je jak řikaj nejspravedlivější, protože dřív někdo musel popotáhnout, nedělaly všechny těch 

padesát žen, možná dvacet ďálo, a těch dvacet pět nebo třicet… ale bylo to hezký. I nikdo se 

nezlobil. Teď by to nikdo nechtěl tak. Řek by já budu to dělat – dřív se to tak, byli jsme dřív 

nějak složnější, dneska to nejde tak už. Ani na tech zábavách by se to tolik, jak F nám řikala: 

víte, kdo nejvic na tech zábavách potroší? A my jak husy: Kdo? A vona řiká: Jak nevíte, vaši 

mužové.  Ale všechny jsme se dobře pobavili a teď málo, málo se u nás něco děje.“ 

Matka s otcem v posledních letech zakoupili menší byt v Daruvaru, kam nyní jezdí 

pravidelně na víkendy. V průběhu týdne tak bývají v Mezurači a pomáhají synovi a dceři 

s jejich dětmi, víkendy tráví v Daruvaru, kde se chodí koupat do místních lázní a navštěvují 

akce českých besed na Daruvarsku. Mají zde okruh známých, s nimiž se často scházejí. Matka 

říká, že vždy ráda četla, nyní jí ale na čtení nezbývá čas, je plně vytížená: „Jenom dětem ty 

ňáký pohádky, český. Jednotu, to je všechno. Tej mám… okupírovaná sem, děti a Darovár. 

Ten týden brzo uteče, v neděli vodpoledne se vrátíme z Darováru, v pondělí ráno už mám, 
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hned beru děti, do pátku, a to už vod pondělka začne… tohle si musím připravit, to vemu do 

Darováru, to musím uvařit pro děcka.“ 

Ve volných chvílích se navíc snaží s manželem cestovat, využívají organizovaných zájezdů 

pro důchodce: „…zato jsem řekla, musíme jít s tema důchodcema darovarskejma kam nás 

budou volat. To jsou vejlety doopravdy výborný. Protože dok von ďál, jenom jsem ďála 

doma, pekla, vařila, to byly Vánoce. Teď si můžeme trošku… Mně to zajímá, takovýho 

něco.“ „Ale teď máme vůli, teď vodejdeme. Jesi pudou daruvarský důchodci. Zapsali sme se 

do toho kroužku. A voni každej rok jezděj. Vloni byli a letos chtěj jit na Moravu. Když sem 

pročtla v Jednotě, tak sem hned řikala ty pani M-i, esi pudou do Čech, pudeme s nima. Teď 

sme byli s nima v Dubrovníku, Đakovu, líbi se nám to. Voni jezděj, i to dost.“ 

Matka má celý život ve svém okolí převážně Čechy a všude tak komunikuje více česky než 

chorvatsky. V rodině už ale nyní, po příchodu synovy manželky a dceřina manžela, 

komunikují smíšeně: „Víte, jak to de u nás. K dcéry se otáčím a mluvím česky, a kde sme 

stouply, tak mluvím chorvatsky. Tak je nám to u nás. Jak vona vypravuje.“ S vnoučaty se taky 

baví smíšeně – i když ona na ně mluví převážně česky, vnoučata jí odpovídají převážně 

chorvatsky – probíhá tak dvojjazyková komunikace: „…děti všechny rozuměj. Mluvěj 

chorvatsky. (…) Teď když se vrátí DS ze Zářebu, tak ale to málo, jenom česky. Jenom po 

svým, jak řikaj. Vím, že všechno rozuměj. Voni vodpovidaj chorvatsky, nebo i S. Von se 

mnou mluví chorvatsky. Syn.“ 

Matku mrzí, že pozapomněla slovenštinu, kterou v dětství také ovládala a užívala: 

„Soused, ten Š, co učil divadla, von byl rozenej Slovák. Jenom von zemřel, já jsem měla 33 

lety, tak před třicet let. Vod ty doby, jenom ještě jedna babička je, kterou když se sejdeme, tak 

se zeptám: babko, ako  se máte? Ona mě poplácá po ramenu nebo málo nás mluví slovensky 

ve Mezurači, tak vona mě vodpoví: Dobře. I eště vím: Čo ste dneska varila? Zemlaky – 

brambory. Takže já dost toho… Někdy se směju, že já víc toho umím mluvit slovensky než 

ten náš předseda Slováků, co tam vypravuje, víte, když představuje tu skupinu pěveckou nebo 

něco. Víte, já řikám, mohli by tam pustit mě.“ I česky už matka komunikuje pouze ústně, 

s psanou komunikací má potíže: „My sme byli před tři roky ve Slovácku, to mě přišlo, že 

neumím vravet – neuměla sem baš všechno, rozuměla sem, ale sem neuměla odpovědět.  Psát 

nechci. Tej když se s nima slyšíme, já řikám O-ovi, teď jesi můžou upnout skajp, protože já 

nevim, jak bych to napsala. Už i česky těžko píšu. Protože já… jak to nevalá, že už se ani 

pohlednice nepíšou, ani psani, nežli jenom vypravuje přes skajp. Není to víc to. Už nevím ty 

hychykyrydytyny, bifilimipisivizí či ř. Například dcera si hned, když se podepíšu Andělka, já 

udělám ď, ne? Řikaj – Jé mámo, co ty to tam čárky dáváš? To nikdy víc nezapomenu.“ Mívá 
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potíže i s vybavením si českých slov, zvláště na témata, která nemá s češtinou spojená, jako je 

např. náboženství a církevní zvyky: „Jenom to, co se obdržuje tej i Chorvati i jako Češi. 

Křtění nebo… všechno s tý- ty… obřady. Jak je – dobře sem to řekla obřady? Už takový řeči 

málo s kým mluvím. Dej ná… nebo jako povázaný, to vím, ale ňáký speciální řeči… u – 

češtinu sem hodně nepoužívala.“ 

Většinou si neuvědomuje přepínání mezi jazykovými kódy a často vnáší do češtiny 

chorvatská slova, ale i opačně česká slova do chorvatštiny: „Já myslím, že je to tak, že si to 

půjčíme. Já vypravuju chorvatsky, a některou řeč vůbec nevím, kerou nepoužívám, jenom tam 

uhodim chorvatsky, pak když přestanu vypravovat, se začnu smát. Ptám se, jel ste vi… viděla 

ste chybu? Já sem ti tam řekla chorvatskou, ve chorvatským zase českou, reko a ty nevidíš 

nic. Všechno sme ti rozuměli, mami. (…) My to takhle, lehko nastavíme, pučime si ze češtiny 

tu řeč, a vůbec nerozmejšlíme vo tym, že jsme ji vzali z češtiny, nebo že jsme udělali nějakou 

chybu.“ Na druhou stranu si ale uvědomuje, že se víc soustředí na to, jak mluví, když 

komunikuje s lidmi z České republiky, neboť ví, že krajanská čeština se od současné češtiny 

v něčem liší: „Víme, že ten náš českej už je trošku jako [smích] předělanej. (…) Dáváme 

pozor, jak vypravujem. (…) Snažíme se, abysme nemluvili, uďáli si vostudu… to není 

vostuda, ale abysme se dovedli správně vyprávět.“ Znalost češtiny dokládá příběhem 

z návštěvy v České republice v osmdesátých letech, kdy recepční hotelu nepoznala, že 

nemluví s rodilou mluvčí: „Šli sme do Čech, já a manžel i dvě děti i sestra i švagr. I namluvili 

mě, aj já du rezervovat pro nás hotel. Já jsem přišla vážně na recepci, i jak voni na mě začli 

mluvit, já jsem s nima vyprávěla, voni vůbec nevěděli, vodkaj sem já. I když vona složila 

oučet, i říká, tej bych vás prosila paní občanku, a já na ni koukám. A prosim vás, já vám 

nemůžu dát občanku, já vám musím dát pas. Vona na mě kouká, říká, ale ta, ta se zamyslela, 

protože oučet byl napsanej. Říká, a vodkaj jste vy? Já řikám, iz Jugoslavije, to bylo 

vosumdesát prvním. Vona na mě kouká, volá: Jano, asi eště dvě kamarádky. Povidá, teď 

budeme vyprávět, já a vy… i říká tem kamarádkám: i co řikáte, vodkaj je paní? Pa, asi že 

Moravanka. Ukáže tu občanku, povidá podivejte se. A vono to bylo né, vo něco draší.“ 

Matku mrzí, že se její děti, syn a dcera, nenaučili lépe česky – v době, kdy oni chodili do 

školy ale v Mezurači nebyla výuka v češtině – je ale zároveň ráda, že v dnešní době výuka 

v češtině je, na základní škole i ve škole mateřské, a její vnoučata tak mohou na češtinu 

chodit, česky zpívají a tancují české tance. Celkově zastává názor, že je potřeba se dětem 

hodně věnovat: „Já myslím, že se s dětma třebá bavit, protože… i D je taková, vona je taky 

za, že se s dětma musíte bavit, protože, víte jak já řikám, co jim dáte do dvanáct třináct let, 

pak vás víc nebudou potřebovat. A to zůstává. Já vidím DS i DD1. Všechno se pamatujou, že 
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babička s něma, i český pohádky Boženy Němcové, já mám tu kníhu, teď sem řekla, že budu 

číst. Tej jak sou ty český filmy. Já nevím, kolikrát sem ji pročtla. To je taková tlustá kniha. 

Nemám nic jinýho.“ 

V rodině se matka s většinou členů baví česky, chorvatsky komunikuje s dceřiným 

manželem a dětmi. Vyjadřuje lítost nad tím, že dceřiny mladší děti česky neumí, ale 

respektuje dceřino rozhodnutí mluvit v rodině chorvatsky. Zároveň jí ale těší, že syn se vrátil 

k českému jazyku, mluví nyní často česky i na své děti a češtině a české kultuře je nakloněná i 

synova manželka: „My sme to, jak to řikaj (…), my to chceme obdržet. I děti, já vidím, taky. I 

zet i snaja, nikdo nemá proti tomu nic.“ 

 

Otec (1953) 

Narodil se v Mezurači v české rodině. Otcova matka byla z česko-německé rodiny, otec 

byl Čechem: „M: Akorát O má 25 posto německý (krve) (…) R-ovi jako Němci. To je 

babička. Maminka už měla jako větší postotek ty němčiny, a O má už jen 25. Děda byl Čech. 

Pravej Čech. Jako i otec i matka dědovi byli Češi. To je když koukáš kdo je čistej a kdo je 

míchanej rodiny.“ Kromě O-ce měli ještě jednoho syna. 

Otcova matka byla v domácnosti, otec byl zaměstnaný (stejně jako později jeho syn) u 

těžařského podniku: „M: Jeho otec zůstal jako mladý bez rodičů, brzo mu zemřeli i otec i 

matka. I von hned po Brigádě, když ta válka druhá světová se rozešla, tak von hned z Brigády 

vodešel na to Gojilo, to bylo tam u nás blízko, na to čerpání nafty. Po válce hned počel dělat 

v tym podniku. To bylo teda těžký, protože O-ovi bylo o hodně lehčeji, protože měl dobrý 

oblečení. Když počel dělat, měl kožený kalhoty, kožený rukavice a jeho otec nic. Vod pytlů 

že mu šila teta, vod bratra manželka, von už byl voženěnej, vod bratra kluk. Celý večery sme 

seděli a vypravoval von to, jak to bylo někdy těžký v tym podniku dělat. Jak se za něco chytli, 

ďálo se i v noci. Po tom čerpat naftu, tak to nepřestávalo. – O: V noci, ne, i sníh padá, prší, 

to… – M: Ty dlaně, utrhlo se to, maso. Šili rukavice a plnili to, tehdy nebylo tech umělejch 

kůží, ani přírodní, plnili to slámou. Strkali dovnitř, aby to lehčeji podnášeli tu zimu.“ 

Přestože se otec narodil českým rodičům a doma se mluvilo pouze česky, rodiče dali syna 

do chorvatské školy v Mezurači – pravděpodobně proto, že matka kamarádila s učitelkou, 

která v chorvatské škole učila, a nechala se přesvědčit, že pro syna bude po vychození prvního 

stupně základní školy v chorvatštině jednodušší přestup na druhý stupeň, který v češtině 

nebylo možné nikde poblíž absolvovat. Přesto se ale otec i ve škole bavil se spolužáky česky: 

„O: Mně to bylo tak, že… nevim už točně, jak to bylo. – M: Maminka byla dobrá s tou… – O: 

Učitelkou. Já nevím, já nevím, jak jsem dospěl opće do ráz- (…) Nevím, jak se to. Al byla 
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česká škola. Česká škola byla, dok sem šel do chorvácký. Nebo byli baš, B-ica učila i F-ka. – 

M: Já myslím, že musela bejt matka dobrá, nebo bydlela přes vod školy a byla dobrá s tou B-

ou. I víte jak to, učitelka sugerírovala: víc bude umět, ne, když příde do ty Bánovy… – O: 

Možná že i to bylo. (…) A jinak jsme doma vypravovali furt česky všechno. Nebo i děda i 

babička byli Češi, máma i táta česky vypravovali, a i sousedi všechny vokolo, všechno Češi 

byli. Štěpánkovi, Novákovi, Bukačovi. (…) I ve škole sme my mluvili česky. Učitelka, vona 

byla Chorvatka, ne, i vona mluvila chorvácky.“ 

Po absolvování druhého stupně základní školy v Banově Jaruze se otec vyučil v sousedním 

městě Kutina za automechanika. Po absolvování vojenské služby se nechal zaměstnat u 

těžařské firmy, kde hloubil vrty k těžbě nafty, plynu, vody: „Pak sem šel do Banovy štyry 

roky, pak sem šel do Kuťiny, za automechanika završil i pak sem šel na vojnu, ne. Jo, dělal 

sem, počel sem dělat. Rok sem dělal, pak sem vodešel na vojnu, dok sem se vrátil, tak sem 

začal zas dělat v istým podniku, zas na terénu, všude, kde se ďálo. Celej věk sem byl v tom 

istým podniku, kde se podniku méno handlovalo, ne. Byl to Naftaplin nejdřív, pak to byla Ina, 

i na zadni myslím tejka, že je to Krosko. E a z toho Kroska sem vodešel do důchodu. Ze 

čtyřicet let. Plných čtyrycet let sem ďál jako ve tom istym podniku.“ „Já jsem dělal na čerpání 

nafty. (…) Na platformách, na tórních, nejvíc jsme ďáli po terénu. Tu doma a i venku. 

V Albaniji, Maďarsku… 28 dní jsme ďáli, pa 28 dni sme byli pak doma. Dvanáct hodin se 

ďálo. – M: Svátek, Novej rok, jak ho to chytlo. Vánoce, kolik Vánocí nebyl doma… Vánoce i 

Novej rok.“ 

Pro těžařskou firmu pracoval otec až do odchodu do důchodu. Většinu času byl v terénu, v 

Chorvatsku i v zahraničí, podle toho, kde bylo právě potřeba pracovat. Často proto taky 

nebýval s rodinou doma. Až v posledních letech před důchodem musel ze zdravotních důvodů 

své pracovní místo opustit a několik posledních let strávil prací v kanceláři.  

Brzo po zahájení výzkumu odešel otec do důchodu a začal se věnovat především svým 

vnoučatům. S matkou si koupili byt v Daruvaru, kam jezdí na víkendy, a často jezdí na výlety, 

poznávají Chorvatsko i zahraničí. Říká, že má méně času, než dokud chodil do zaměstnání, 

protože nyní nemá pevně daný rozvrh a často je nutné rychle zaskočit třeba při hlídání 

vnoučat. S matkou také hodně vzpomínají a srovnávají, jak se žilo a hospodařilo kdysi, a jak 

se žije dnes: 

„M: Jinači byly ty začátky. Vo hodně víc lidí ďálo, ja řikám. Druhý je tejka, když dělaj 

stroje a druhý když sem já byla malá. Jesi vám otec posekal tři jitra louky a jenom to ste vy 

hrabličkama, anebo tej když tam zajde traktorem a řikaj votáčí. Ma co votáčí, votáčí ten 

muskej na traktoru, a dřív ne. Nás šest tam… To bylo hrozný. Já jenom když si teď spomenu. 
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Řikám bolí páteř. Všechno sem to nakulila, naložila, já i maminka, protože otec sem vám 

řikala jak hrál, pak sme to vezli a vono nám se to svezlo. Dvě ženský. Přes celou Mezurač se 

to vozilo. Barák máme pod tym kopcem na hřbitově a dva kilometre silnice, kde jezdili 

kamioni, sme to vozili. Byl ten život nějakej zajimavější, já nevím. Naďáli sme se, ale byl 

klidnější. Evo maminka i já, zjednali sme si někoho, a všechno to voddělávat, hodně sme si 

pomáhali, ale teď ne, teď nepotřebuje, řikám buďto de jeden muskej na pole, nebo… Myslím, 

že dřív měl ten život vo hodně… – O: Někdy se voralo jedno jitro možná celej den s koňma. 

A teď vňuk (DS) vodejde, von vyvorá kolik hektarů za den. Sám. Evo, tej von už asi tři dni. 

Sníh napadal, reko co dělaš? Povida, vzal si dva sendviče, do traktoru, zapřáh đondira, i celý 

dni von voře.“ 

Otec je členem místní, mezuračské České besedy, nikdy v ní ale nebyl aktivní, nezapojoval 

se do její činnosti – především proto, že mu to nedovolovala nepřítomnost doma: „Pa nejsem. 

Buďto sem šel do školy, a jak sem zakončil školu, onda sem zas vodešel na terén, nebyl sem 

doma, ne, takže sem nemoh nikde… Já sem chodil i já sem člen, ale nejsem měl kdy chodit na 

ty schůze i onda co, nevrédí. (…) Nemoh sem. Chytlo mě neděle, sobota, já jsem ďál. Ve tři 

směnách sem ďál pořád, dvanáct dní sem ďál, štyry sem byl doma. (…) K Novýmu roku já 

nejsem byl doma já nevím kdy. My jsme ďáli i za Novej rok.“ 

Z jazyků je otci nejbližší čeština, což je jazyk, kterým komunikuje s celou rodinou i se 

sousedy a s většinou lidí z okolí: „Česky doma. Doma dok sem byl, mluvil česky. (…) Jak 

sem v důchodu tejka, s kým vypravuju? Chorvatsky jesi někdo taklenc. A jináč doma… 

Jenom česky, to je už trochu vymíchaný s chorvatským, to není ten pravej českej, co je ve 

škole se učí. Anebo dok dojdete do Čech, dyž jich posloucháte, onda… Inač nejvíc česky. 

(…) Chorvatsky v Mezurači, jedino jesi někdo dojde taklenc… Na děti já všechno česky, na 

vňuci, že, všechno česky. Voni vám vodpovidaj chorvatsky. Vňuci dok dojdou, já na ně 

vypravuju česky. Von jesi vodpoví česky nebo chorvatsky…“ 

Česky komunikuje i v přítomnosti synovy manželky, Chorvatky: „O: Vona se chce naučit. 

Vona rozumí všechno. – M: Vona chce, já řikám, že vona chce, ať se na ně (pozn. autorky: na 

synovy děti) mluví česky, že to je jako jedno bohatství. – O: Je to jeden jazyk víc. To ve světě 

kerej god jazyk da je. – M: Protože když někdo přijde, všechny slyšej že my vypravujeme 

v Mezurači. My vypravujeme česky, SM, tejka budeme mluvit chorvatsky? Ne, vona hned 

řekne, ne, jenom vypravujte, jak se naučí jináč, ne? Nepude na ňákej kurs, když se může 

naučit mezi náma.“ Přímo na synovu manželku se ale otec obrací chorvatsky.  

Na dceřina manžela se otec i matka obrací v češtině: „M: A když příde, teprve. Von je 

Mezurčan, rozumí. K nim chodili z Čech, jen jak von říká: von s Mezurčanama nechce 
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mluvit, protože se boji, aby se někdo nesmál, protože Čech pravej, tejka jako k nám hodně 

choděj, ale jako kluk, nemluvili tolik.“ 

Práce v terénu umožnila otci setkání s mnoha různými lidmi, často pracoval také 

v zahraničí a s cizinci, kteří česky ani chorvatsky nemluvili. Byl tak nucený naučit se 

anglicky, což byl jazyk, který používal ve své každodenní práci, a v určitém období života si 

osvojil také základy albánštiny a dalších jazyků zemí, v nichž pracovně pobýval: „Byli lidi ze 

všech stran. Bylo ze Slavonie, z moře, ze Zářebu, ze všech stran bylo lidi na ty práci. Ne, 

česky se nemluvilo. Chorvacky. V zahraničí, to byla – taky byla ekipa z Chorvacka, ale venku 

se mluvilo englicky. Jako byli ty vedoucí, to byli buďto Kanađani, Američani, tuty vedoucí 

všechno englesky. Englicky. – T: Kde jste se naučil anglicky? – O: Pa sám. Prakticky. Byl 

sem na jeden tečaj nebo dva engličtiny, při práci. Pak sem i počitač naučil i já sem prakticky 

s padesát roku, padesát let dok sem měl, sem prvnikrát se jako setkal s engličtinou i 

s počitačem. A dřív než co sem šel do důchodu, sem ďál v kanceláři na počítači. – M: A to i 

za Libyi, Sýrii, von když to se podival do počitače, von věděl tem v Libyi co chýbí. – O: Já 

sem ďál jako hlavní ten, mechanik a poznával sem hodně tych rezervních dílů, to všechno na 

englesky. Nebo všechny díly byly z Ameriky, všechno bylo na englesky. Takže sem já 

všechno to věděl, jen mi trošku ta engliština… Ale já sem věděl všechny ty díly jak se na 

englicky menuje, takže sem trochu po trochu, jak sme venku byli, počítač se naučili, takže mi 

to dali: ty to nejlepší víš, i… (…) Takže sem završil eště i v kanceláři pár roku. Vod dva tři 

roky, štyry. A všechny se čudili. Tuten můj direktor co byl povidá, pa jak si ty uspěl naučit 

jako počitač. S padesát roku. Pa eto tak, reko. Jako sem nevěděl, S se spojil na můj počitač, a 

von mi ukázal… I já sem trochu po trochu to pochytal i takže sem já naučil.“ 

„Já sem byl v Albánii, kolik – rok, dva. Já sem naučil tam dok sem ďál půl albánsky. Měli 

sme dvě dělnici, který sme měli ty jako. To byli tak, čistili to vokolo, to byli Albánci. Šoféry 

byli Albánci, všechno – my sme se naučili albánsky. Ne, všechno.“ 

Otec je poměrně málomluvný a ve všech rozhovorech měl tendenci ponechávat vyprávění 

na své hovornější manželce, která byla u rozhovorů vždy přítomná a kterou otec jen průběžně 

doplňoval. Zároveň ale vždy vstupoval i do jejího vyprávění. 

 

Dcera (1975) 

Narodila se v české rodině v Mezurači, kde se doma i v sousedství mluvilo česky. 

S chorvatštinou se setkávala při komunikaci s některými sousedy a výjimečně v rodině: 

„Rodila sam se u obitelji Kosina. Od ranog djetinjstva znam da se u našoj kući govorilo češki. 

Mama ti tata su govorili češki, kod dede i bake P-ih (pozn. autorky: rodiče matky) se isto 
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govorio češki jezik, kod K-ih (pozn. autorky: rodiče otce) se govorio češki jezik, hrvatski 

jezik sam susretala samo u susjedstvu. Imali smo obitelj Š, i kad bih se s tom bakicom sretala, 

onda smo govorili hrvatski jezik. I kod prabake S isto se govorilo hrvatski. Jer baka i deda su 

međusobno govorili češki, ali kod njih je bila jedna snaha, koja je bila Hrvatica i onda se zbog 

te moje kume govorio hrvatski jezik, što je meni bilo vrlo neobično, jer u početku se svega, 

što se sjećam, sjećam se na češkom jeziku.  

Ja sam u ranom djetinjstvu govorila uglavnom češki, i kod kuće se govorilo češki i kod 

dede i bake, znači u krugovima, gdje sam se ja kretala, eventualno sam se sa hrvatskim 

susretala družeći se sa svojim sestričnama u Kutini i sa tom susjedicom bakom. I to mi je bilo 

vrlo zanimljivo, jer sam vrlo često s njom u razgovoru znala reći nešto češki, što ona ne bi 

razumjela. Pa je onda išla pitati baku, što sam ja to nju tražila. Naročito, kad sam bila 

dvogodišnja, trogodišnja ili četverogodišnje dijete.“ 

V Mezurači vychodila chorvatskou mateřskou školu a vzpomíná na to, jak chorvatská 

učitelka, která teprve přišla do mezuračského dvoj-trojjazyčného prostředí, nerozuměla 

českým dětem a postupně se česky učila: „Sa četiri ili pet godina me je mama upisala u vrtić u 

Međurić, i to je bio vrtić koji je bio naravno na hrvatskom jeziku, i onda se sjećam da je 

mama vrlo često morala ići u vrtić, jer sam i tamo često govorila nešto, što teta nije razumjela. 

Nešto je bilo u vezi nekog plota, a ja sam bila na plotu, iz plota sam nešto, a teta nije 

razumjela… (…) Moja mama je imala mene i brata, i onda nerado nas je puštala same 

stazicom, znala nas je nekad i pratiti. Nije radila, bila je domaćica i onda je češće bila pri 

vrtiću i onda se sjećam, da je ona vrlo često komunicirala sa tom našom tetom M-om i služila 

je kao nekakva veza u tom prevođenju. Bilo je još djece, koja si imala tu situaciju. Točno 

znam o kome se i radi. Inače kad je teta M-a vidjela da ima takvih problema, ovdje je radila 

češka učiteljica F, onda bi ona znala s vremena na vrijeme, kad ne bi nas razumjela, što 

želimo reći, onda je otišla, pokucala na vrata učiteljici F-i i pitala ju. (…) Ona je radila ovdje 

jako dugo, na kraju je u vrtiću vodila i moga DS-a, i s obzirom na tako dugogodišnji radni 

staž ona je fantastično razumjela češki, ona je znala već i pjevati češki, znala je govoriti češke 

one jezikolomke. Teta iz vrtića. Znači mi smo je skroz, naučili smo je običajima i tradiciji, ali 

prva djeca, koju je primila, smo bili mi. Jer moj suprug je stariji od mene pet godina i tada 

vrtić još nije djelovao. Znači da se otvorio upravo u vrijeme kad sam ja trebala ići u vrtić, i 

onda je očito da smo mi bili te prve generacije, koje su je naučile tome. I bilo joj je izuzetno 

žao, kad je otišla iz ove sredine. Definitivno se pripremala za sve te običaje koje smo mi 

ovdje održavali. Voljela je to. I radila je s nama radionice tih, sve je htjela naučiti. Znači nekih 

tih čeških suvenira i tako.“ 
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První stupeň základní školy vychodila v Mezurači, kde v dané době existovala pouze 

chorvatská škola, děti ale měly možnosti chodit na hodiny češtiny formou volitelného 

předmětu. Dceřina učitelka byla navíc Češkou, což označuje jako šťastnou okolnost: „Kad 

sam se upisala u školu imala sam veliku sreću da sam dobila baš učiteljicu F-u, koja je inače 

iz češkog sela, i fantastično je češki govorila. Bila je i druga učiteljica koja je došla odnekud 

iz Bosne, ona nije razumjela češki. Isključivo se hrvatskim jezikom služila. Tako da sam 

super bila na dobitku što se toga tiče. I sjećam se da sam učiteljicu najviše zapamtila po 

pričama o Honzi. I kad razmišljam o svojem školovanju, ne sjećam se hrvatskog, ne sjećam se 

matematike, sjećam se Zláte bráne, sjećam se tog Honze, sjećam se Červený šátečku, znači 

sjećam se samo tih čeških stvari. Pošto si mi rekla da ću govoriti o sebi, onda sam razmišljala 

o tome i shvatila sam da je to zato, što smo… češki jezik je bio tada kao izborni predmet, 

fakultativno. Znači sve ostalo sam ja imala na hrvatskom jeziku. Ja se sad ne mogu sjetit, da li 

se on ocjenjivao, ali mislim da čak i nisu bile ocjene isticane. I prisjetila sam se da smo ga 

imali subotom. U školu smo išli u subotu. To su bila dva sata odjednom, mi smo se cijele 

subote družili na češkom, pričali priče, igrali, plesali i pjevali. Pa sad kad to usporedimo sa 

onom nastavom od ponedjeljka do petka, gdje su se pisali ispiti i bile domaće zadaće, iz 

češkog domaće zadaće nisu bile, jasno je zašto se samo toga sjećam. To je jedno obično 

sjećanje.“ Tato učitelka také s dětmi pracovala v rámci mezuračské České besedy, 

nacvičovala tance, recitace…: „To je bila udruga Čeha i Slovaka sve zajedno. Mi smo, što 

smo plesove uvježbavali i nastupali, to smo sve odrađivali u školi s učiteljicom. Znači nismo 

išli u dom uvježbavati, u dom smo išli nastupati. Ali odrađivali smo sve na nastavi i s 

učiteljicom. Ili su to bila nekakva izvannastavna, izvanškolska, ona nas je zadržavala 

vjerojatno duže, znam da su mame na roditeljskim sastancima dolazile na radionice, šivale su 

nam nošnje. Znači sve se događalo u školi. Znači uzimale su mjere, mame su… znam da je 

moja mama šivala deset suknjica nekakvih, za sve djevojčice iz razreda, druga mama je 

košuljice, sve se događalo u toj školi. Što je bilo vezano uz taj uzrast djece. A oni iz besede su 

vjerojatno komunicirali s učiteljicom i s njom dogovarali i onda smo mi nastupali na njihovim 

zajedničkim…“ 

Děti se v době dceřina dětsví mezi sebou ve škole i mimo školu bavily střídavě česky i 

chorvatsky, podle toho, jak se znaly z jiného prostředí a jaké jazyky ovládaly. Komunikace 

mezi českými dětmi probíhala ve škole v chorvatštině také z důvodu přítomnosti 

chorvatských dětí, které česky nerozuměly: „Pričali smo hrvatski na odmorima i ovako. 

Subotom smo pričali na češkom više, zato što su kod nas do… Iz Međurića djeca nisu sva 

pričala češki. Bilo je onih iz hrvatskih obitelji koji su iz tih nekakvih mješovitih brakova, bilo 
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je znači djece, koja su govorila hrvatskim jezikom, i onda kad bi mi među sobom češki 

govorile, oni bi se… smatrali su da su to neke tajne koje mi ne želimo da oni znaju, onda smo 

mi to njima automatizmom preveli, i na neki način ih poučavale da mi ne želimo, da ne 

govorimo taj jezik da nas oni ne bi razumjeli, nego jednostavno je prirodno bilo ako se s 

nekim igraš kod kuće i pogledaš u njega da se prebaciš i kažeš mu češki. I tada kad si mali 

valjda ne razmišljaš da onaj koji pokraj tebe ne razumije. A u moj razred su dolazila djeca iz 

Vukovija, tamo nema Čeha i oni se nikad nisu susreli sa češkim. I njihove mame su odlučile u 

početku da oni ne izaberu taj jezik. Oni s nama nisu bili na češkom. Onda smo se nekad radi 

njih trudili govoriti hrvatski da se oni ne osjećaju loše.“ 

Druhý stupeň základní školy vychodila v nedaleké Banově Jaruze, kde byla také pouze 

chorvatská škola, ale navíc chorvatští učitelé a převážně chorvatské děti. Dcera měla zpočátku 

s chorvatštinou potíže, brzo je ale svou pílí překonala. Postupně však přestávala mluvit česky 

a v některých okamžicích se dokonce za češtinu a svůj český původ styděla: „Od petog do 

osmog razreda više nije bilo mogućnosti učenja češkog. To je u Banovoj. Onda smo otišli u 

Banovu i onda sam imala malo teškoća sa hrvatskim. Inače sam bila odlična učenica, ali je bio 

problem sa č i ć, đ i dž i onda je mama shvatila i svi su shvatili, Međurić je imao s tim 

problema, da je to ustvari problem češkog jezika. Gdje ne postoje. I onda sam ja strašno puno 

čitala. Odlučila sam da ću ja to naučiti, da ja to mogu i da to meni neće predstavljati problem, 

zbog čega bih imala slabiju ocjenu. I onda ne znam zašto, ali sam počela manje koristit češki. 

Ali došli su novi prijatelji. To su bile Jamarice, Janja Lipa i Zbjegovača, i Banova, i uglavnom 

u školi se više češki nije govorilo. Govorili smo češki kad smo se vozili biciklom do Banove. 

Mi iz Međurića, kad smo se skupljali, ali kad smo došli u Banovu više ne. A i znali su nam se 

rugati. Kad bih ja sa S-om si znala reći na češkom, onda bi: A opet vi Pemci, pemski. I to je 

bilo doba puberteta i ja sam… nismo se mi ništa posebno dogovarale, ustvari prestale smo 

govoriti. U Banovoj. Govorili smo češki ovdje. Kad smo se kretali u Međuriću i na svom 

prostoru recimo. Mislim da je na taj način to funkcioniralo. Ispred crkve i tako, ali u Banovoj 

ne. Htjeli smo to izbjeći i onda smo recimo za dan škole trebali nastupati u tim nekim 

nošnjicama, vjerojatno smo se opet družili uz učiteljicu F-u van nastave. Ona nas je nekako 

okupljala i učila plesu. Ali se sjećam da su nam se rugali i zbog nošnje. Nama curama to 

možda i nije bio problem, ali sve manje i manje dječaka smo imali. I ustvari umjesto da se 

osjećamo ponosni i gordi što smo u tim nošnjama, ustvari se nismo tako osjećali. Nisu nam se 

rugali odrasli, nego ta djeca, a to je ta osjetljiva faza puberteta, tako da ja ne mogu reći da sam 

se osjećala sretna tamo. Tu da, u Međuriću, bilo gdje, na igralištu na Naše jaro, ali tamo ne. 

Mislim da se sada to promijenilo, ali tada je bilo tako.“ 
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Doma ale pořád mluvila česky a byla hrdá na své znalosti češtiny, když se někde setkala s 

rodilými českými mluvčími: „I odrastajući, mislim kad smo kao djeca išli na more, onda sam 

bila jako sretna što znam češki, jer smo sretali puno Čeha na moru, pa sam razumjela o čemu 

oni govore, pa sam znala pomoći, pa zmrzlina, aha ja znam što to oni žele, to mi je bilo ok. 

Ali opet sam bila u okviru te svoje obitelji, koja je govorila češki i koja mi je dala tu sigurnost 

da se toga ne trebam niti sramiti niti se loše osjećati.“ 

Protože se chtěla stát učitelkou, zapsala se na střední výchovně-vzdělavací školu, která 

připravovala své studenty ke studiu na pedagogické fakultě. Tato škola byla v městě Pakrac, 

kam denně z domova dojížděla – znamenalo to ale odchod do zcela chorvatského prostředí a 

komunikace v češtině se čím dál více omezovala pouze na okruh rodiny a několika kamarádů 

a sousedů v Mezurači: „Odlučila sam da ću upisati učiteljsku školu koja je bila u Pakracu. 

Srednja odgojno obrazovna, ona je imala program poput gimnazijskog, latinski smo učili, 

gimnazijski, ali pripremala je za pedagošku. Mojim roditeljima je to bilo jako teško, jer je sva 

moja generacija ostala tu negdje, a ja sad želim otići u nekakav Pakrac a ne znam kako ću doć 

do tog Pakraca, ni ništa. Zagreb je bio definitivno još dalje. Uspjela sam se upisat tamo, i 

onda sam se još manje služila češkim jezikom. Opet je to ostala isključivo kuća i baka i 

djedovi, teta i tetak, stric i strina ne. Stric se isto oženio ženom iz Poljane koja nije razumjela 

češki. I onda mi je to bilo zanimljivo, kako sam se ja prebacivala već kao dijete. Ja se sjećam, 

kako sam sa svojim strikanom govorila kad je bio kod bake češki, a kad sam došla u njegovu 

kuću – hrvatski. Kako i zašto… ali jednostavno pogledaš u osobu i… ja sam valjda znala da 

ona ne razumije i da nije dobro govoriti jezikom koji netko ne razumije. Na taj način se 

prebacivala, naročito kada sam bila sama. Ne znam, kako je bilo kad su bili tata i mama sa 

mnom.“ 

V té době se dcera zapojila do vznikající tanečního kroužku v mezuračské České besedě, 

který se připravoval na vystoupení na Dožínkových slavnostech v Bjelovaru v roce 1991 – 

tyto Dožínky se ale už neuskutečnily, protože na území dnešního Chorvatska vypukla válka: 

„Počelo se u četvrtom… u proljeće je učiteljica NŠ okupina ekipu – idemo složiti mladež, tu 

moju generaciju, idemo vježbati ples, obući ćemo kijovske nošnje, idemo na Dožinke. I ona je 

nas složila i mi smo počeli trenirati, imali smo dvije tri probe i bila je proba baš jednu 

nedjelju, a ja sam išla te subote sa svojim razredom u Beograd na izlet jednodnevni, zato što 

je u Beograd došla jedna od najljepših izložbi kineskih porculanskih lutaka. Koja nije bila 

nigdje u Europi prikazana. Mi smo se vraćali jako kasno i zapeli smo na barikadama, znači 

već je tada bilo opasno stanje, i nisu nas pustili na Bijelim stijenama, nego su nas izveli iz 

autobusa van i mi smo pješice išli nekakvih četiri do pet kilometara, i onda je po nas – zvali 
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su profesori – došao nekakav drugi autobus. Ja nisam mogla doći u Međurić, jer je 

Kukunjevac – postavljene barikade i nije se moglo proći, i ostala sam kod prijateljice u 

Prekopakri. Mama i tata su se jako bojali, išli su po mene, međutim došli su do Kukunjevca i 

tamo su naišli na barikade i usmjerili pušku i tata se morao vratit kući, nije mogao do mene. I 

ta moja prijateljica je imala telefon, mi u selu nismo imali telefon nego su išli zvat kod 

učiteljice F-e, ona je jedina u selu imala telefon, i nazvali su me. Ja sam rekla da ne znam 

kako da izađem iz grada, da su dolje tenkovi, da se dolje nešto strašno događa, tata je rekao: 

Molim te kako god, ali pokušaj nekako izać. Čuli smo da će ići jedan vlak. I onda je mene od 

prijateljice tata odvezao na taj vlak, ja ne znam, jel bio vozač vlaka, kondukter i ja, i možda 

još netko u tom vlaku, nismo znali da li je možda pruga minirana. I ja sam došla s tim vlakom 

u Banovu na kolodvor. I baš smo stali, oni su imali probu plesa, i rasplakala sam se, kako mi 

se svašta dogodilo. I otišli smo kući i ja mislim da se tada više nije uvježbavalo i nisu bile 

dožinke. (…) A toliko sam bila ponosna, moj deda je bio tako ponosan, deda je jako volio i 

svirao je u limenoj glazbi… (…) I onda kad sam ja otišla na taj prvi ples, onda se sjećam da je 

u Jednoti bilo objavljeno… došao je netko pa je fotografirao… Naša D tancuje, kako je to 

super sve prekrasno. I na kraju, tuf, (konac) i nisam obukla kijov. Došao je rat i nikad nikad 

nisam…“ 

Začátek války zastihl dceru před ukončením druhého ročníku střední školy. Protože město 

Pakrac, v němž se škola nacházela, bylo celé obsazeno, dceřina škola byla přesunuta do 

Záhřebu a dcera se tak ocitla opět v novém prosředí, kde zůstala až do maturity. „M: 

…devadesát prvním počela válka, D měla vosmnáct let, neměla ani vosmnáct. Vona šla do 

Pagrácu do ty školy pedagogický, a vyběhli do Zářebu. Když v Pagrácu nemohli bejt, šestnáct 

let, jo v první třídě. V první třídě vodešla do Zářebu. Brečela jak – nechtěla jít do Zářebu. 

Řikala gdybych chtěla do Zářebu, tak bych se tam zapsala. Pak ji to za to, za svědomi, že 

vodešli všechny spolu. Celá ta, celá gymnázija, vodešli nejdřív do nějakýho nahoru na 

Jordanovec, tam byli v nějakým domě, nebo kde. Myslím že Jordanovec. Já sem u ní nikdy 

nebyla, nebo měla sem štěstí, že manžel tehdá dělal v Zářebě, takže měla tam i otce, jako… 

lechčejc všechno bylo. A vona to – nikdy ani jeden víkend nezůstala v Zářebu, ne. Nerada 

byla v Zářebu, vona porád jenom vzpomínala, nechtěla do Zářebu do školy.“ 

Z období pobytu na střední škole v Záhřebu dcera vzpomíná jen na maturitní zájezd do 

Česka: „…ja sam u Češkoj bila na maturalnom izletu, nakon srednje škole, četvrti razred, sa 

zagrebačkim razredom, gdje nitko nije znao češki pisnut osim mene. Fantastična sam im bila 

tamo. Voditeljica po Pragu. Kad su trebali kupit alkohol i cigarete ili ne znam što, zafrkavam 

se, ali to su i takve zgode. Prekrasno nam je bilo. Pa kad su imali, nezgodnu smo imali 
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situaciju, kako je to bilo devedeset i treće godine, ratno stanje. Ravnateljica nas je unatoč 

svemu pustila van, mada neki ravnatelji zagrebačkih škola nisu nikoga strogo puštali van. I 

onda je u to vrijeme bila i škola iz Srbije. Iz Beograda. I onda kako smo se našli u nekom 

disko klubu, onda su ovi Zagrepčani kako su neki tu pa tu, onda sam ja to uspjela riješit, 

smirit i izbaciti van, izlifrati, ali isto zaslugom tog češkog jezika, što sam malo komunicirala 

tamo sa DJ-evima, konobarima, lijevo – desno… Tako da mi je to: joj, D, hvala ti, spasila si 

nas… Tako da je to zgodna situacija. Pa i svašta sam im znala pročitat po tim muzejima.“ 

Po maturitě se zapsala na záhřebskou Pedagogickou fakultu, obor učitelství pro první 

stupeň základní školy. Čeština a češství, za které se v době adolescence styděla, se postupně 

stávají něčím, na co je hrdá a ráda tuto svojí „odlišnost“ zdůrazňuje. Češtinu ale v Záhřebu 

v komunikaci užívá jen s několika málo lidmi: „…imala sam kolegicu LM iz Velikih 

Zdenaca, koja je bila sa mnom u studentskom domu. Kad smo se htjele pravit važne ili 

zafrkavat, to nije bilo doba puberteta, to smo mi već bile… Mi smo tako krasno govorile, oni 

su umirali od smijeha. Mi smo ih svojim češkim jezikom tada zabavljali. Obožavali smo 

poučavat na Savi ljude: Pšeletělo tši a tšista tšicet, i to onako u slastičarnici. Dakle koristili 

smo se češkim, ali u jednom pozitivnom ozračju i kroz nekakve šale. Bila sam jako ponosna 

na učiteljskom fakultetu kad bi učila o nekakvim pedagozima češkim – Jan Amos Komenský i 

tako, i onda sam se znala pohvalit profesorima da znam češki pa sam znala čitati nekad nešto, 

onako baš direktno na češki, pa im prevodit, ali sam im i zazvučala – ja sam znala čitati jako 

dobro. Ne znam pisati, ne znam pravila pisanja, ali čitanje mi je ležalo, to sam govorno valjda 

naučila ili od mame. (…) Ali uglavnom uvijek sam s ponosom voljela naglasit da sam Čehinja 

i da znam da računaju na to da ja mogu nešto u vezi toga recimo napraviti ili dat.“ 

Ještě před ukončením studia získala zaměstnání na poloviční úvazek na škole v Banově 

Jaruze, kde zaskakovala za chybějícího učitele chorvatštiny a matematiky na druhém stupni 

základní školy. V té době si dcera vzala svého manžela, s nímž se znali už ze školních let a 

krátkou dobu také společně tancovali v besední taneční skupině. Protože v prvních letech po 

svatbě, než si postavili vlastní dům, bydleli u manželových rodičů, bavili se v rodině střídavě 

česky a chorvatsky, podle toho, kdo byl přítomen: „Kad sam se udala ovdje, bila je ta situacija 

neobična. Kad bi došli moji roditelji i kad bih došla kod njih, uvijek smo pričali češki. Kad bi 

oni došli tu, mi smo pričali češki, ali u trenutku kad bi došla svekrva ili moj DM, tad smo 

pričali hrvatski. Znala je moja svekrva reć: Nemojte se sramiti, nemojte se prebacivati, ja 

razumijem sve a što ne razumijem, ja ću te pitati. Ali sam se ja osjećala jako loše. Ja ne znam 

zašto imam taj osjećaj, da želim da budem… da me ljudi razumiju i da ne misle da je to moja 



253 
 

tajna. Zato što je to moj materinji jezik, to me mama naučila i ne znam zašto, ali tako je bilo. I 

uglavnom smo se prebacivali.“ 

Brzo po svatbě se jim narodil syn a následně první dcera, načež se objevila možnost, aby 

dcera začala učit na základní škole v Mezurači češtinu – opět z důvodu nedostatku učitele. 

Matka se dost zdráhala, neboť se na to necítila – nakonec se ale nechala přesvědčit především 

proto, že kdyby se nenašel učitel, výuka češtiny by na škole zanikla. Dnes na toto období, 

které trvalo necelé dva roky, vzpomíná jako na jedno z nejkrásnějších v životě. Zároveň 

skutečnost, že učila češtinu a sama si potřebovala češtinu procvičovat, vedla k tomu, že začala 

mluvit česky také doma na děti: „Zato što sam dvije tisuće i prve godine, DS je tada imao tri 

godine a DD1 dvije, došla sam raditi u Međurić u školu. I nije bilo nastavnika češkog jezika. 

Raspisan je natječaj, nitko se nije javio, i gospodin Š i teta B su došli k meni i rekli: D, ti 

moraš radit češki. Reko, kako ću radit češki? Ono što sam znala do svoje dvanaeste trinaeste 

godine u ovom ratu i u ovom Zagrebu ja sam zaboravila, ja se više nisam služila s češkim. 

Niti sam nešto pročitala. Jako sam se trudila da odradim sve što bolje, što bolje ocjene da 

dobijem novi paviljon… Malo je slobodnog vremena ako želiš biti tako savjestan. Nemaš ti 

sad prostora za druge stvari. Da, to neki razumiju, neki ne razumiju. Ja sam rekla: ja to ne 

mogu, ja to ne znam. Teta B je rekla: Želiš li ti to naučit? Jako! Ja bi sad najbolje htjela upisat 

češki jezik na Filozofskom fakultetu. Ali ne mogu. Imam dijete od tri i dijete od dvije godine. 

Ali gledaj, ako ti sad nećeš nama predavat češki, mi ćemo češki izgubiti. Ravnateljica stara 

nije baš bila za češki. Ona jedva čeka razlog da nemamo češki. Dobro, što to znači. Ništa, 

pomoći ćemo ti. Neboj se, pomoći ćemo ti. I prvo sad su me odvezli u Daruvar, tamo su me 

upoznali sa cijelim tamo tim dijelom, bila je gospođa J-ova, i mame se tvoje (pozn. autorky: 

matky tazatelky) sjećam  i svih, i jako su me lijepo primili, i ja sam njima rekla, sve sam lijepo 

rekla. Ja mogu djeci čitati, ja mogu djeci prevesti, ja mogu s djecom pjevati, mogu i divadla, 

male kazališne predstave raditi. Ali ono u čemu sam najslabija, to je to pisanje. Oni su rekli: 

sve što možeš, daj sa srcem, daj kako možeš, tu smo ti, što nećeš moći, tu smo i pomoći ćemo 

ti, dok ne nađemo nekoga drugoga. Bitno je da ti to želiš srcem. I tako sam ja odlučila i počela 

radit s djecom. Bilo mi je prekrasno. Učila sam zajedno s njima, iz Daruvara sam dobila puno 

tih knjiga što ste vi imali, ja ih čuvam još u podrumu. Nekakvih čeških početnica. U Jednoti 

sam došla i tamo je bila gospođa S-ova, ona mi je isto, od svega što je imala po jedan 

primjerak dala. I ja sam to jako puno koristila u nastavi. I bio mi je to jedan od jako jako 

lijepih perioda u životu. Da bih sebe vježbala, ja sam jako puno s djecom govorila. DS i DD1 

su mi bili mali mačići pokusni, na kojima sam se trenirala. Ali mi je bilo užasno užasno teško 

svaki put, kad sam dobila poziv za sastanak, schůzi u Daruvar. To je bilo prestrašno, to je bilo 
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tako stresno, zato što ja sam došla, ja sam ih sve razumjela na tim sastancima, to nije bio 

problem. Ali ja sam sebi morala pisati jer uvijek si pišem zabilješke. Ja sam ih morala pisati 

na hrvatskom. Ja sam to skrivala da oni ne vide. Mene je bilo toga sram. Bez veze. Ja znam da 

je to glupo, ali ja sam se sramila toga, što ja nisam mogla voditi bilješke na češkom jeziku. 

Ali nisam. Ja sam sve sebi prevodila i lijepo si bilježila na hrvatskom. Ja sam se stisnula. Bila 

je tamo i SP-ova, bila je tamo i LB-ova, ona je sjedila pored mene i ona je osjetila i onda mi je 

rekla: ma daj, nema veze, samo ti radi kako je tebi lakše, i kod nje sam znala otići u 

Dežanovac po savjet kad mi je nešto bilo teže napraviti.  

I imala sam sreću što je u to vrijeme u Daruvar došao PT246. On je mom DM, DS, DD1 i 

meni život jako jako učinio ljepšim. Te 2001./2002. godine. Ja sam njega uspjela dobiti, i 

djecu sam uspjela dobit, satnica češkog je bila u rasporedu od ponedjeljka do petka, ali 

nedostajale su mi ideje, nedostajale su mi nove pjesme, nove stvari, ja sam razgovarala s 

roditeljima od prvog do osmog razreda, sazvala jedan sastanak, i pitala, da li bi oni meni 

djecu dali u subotu. Može. Onda sam zvala ravnateljicu, da li bi mi dala ključeve od škole u 

subotu. A joj, a jel to baš mora, pa jel to službeno, ne možemo mi sad školu prebacit na 

šestodnevni… Ne, ništa ne treba bit službeno. Pa, jel bi ti da te mi platimo. Ne, ne bih da me 

platite, samo jel mi možete dati prostoriju, ja imam dogovor s roditeljima, ja imam potpise 

roditelja, oni će mi dat djecu, da mi još malo više napravimo. Ona je znala, da ja nisam 

stručna. Može. I P nam je dolazio subotama kad god je mogao, DM je išao s autom po njega, 

onda smo ga s autom vraćali. Tada je moj DM prvi puta preda mnom govorio češki. Onako 

super super super. Onako kroz šalu u obitelji da, ali sa P-om, bila je situacija, ja sam bila s 

djecom, a on je morao P-a zabavljati. Znali smo ga odvest nekud na ručak i tako. I onda DS i 

DD1 su bili mali, pitam kako je bilo – super. Došao je P druge subote, pitam kako je bilo: No 

ten tvůj manžel krásně mluví. Tako da mi je to jako jako lijepo iskustvo. Da sam tu nastavila, 

možda bi još više razvila taj svoj češki.“  

„Ta 2001. i 2002. je bila izuzetno teška, jer su djeca bila mala, znači ja sam imala šest sati 

prekovremenih. A za tu nastavu sam se trebala pripremati više nego za ovu. Imala sam punu 

satnicu, četrdeset sati, imala sam tada 1. i 4. razred, i imala sam 4 skupine češkog jezika po 

jedan sat je tada bio. Sad su dva sata. I još sam predavala njemački dva sata tjedno u 4. 

razredu. Tako da je izuzetno teško bilo. A taj češki zaista – gledali smo filmove, plesali smo, 

pjevali smo, svašta smo radili, ali moraš se pripremiti. Bojanke. Ja sam se trudila da uoče 
                                                             

246 Učitel vyslaný do české menšiny v Chorvatsku Domem zahraniční spolupráce, zřízeným Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plnící úkoly, které plynou ze zajišťování školských, 

vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. 
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razliku između tih abeceda. Pa te crtice pa te kružiće, i ono što nisam znala sam istraživala, da 

bi i sebe i njih naučila. E sad nešto od toga je ostalo, najteže od svega bilo je napisat godišnji 

plan. Ali tu su mi isto kolegice iz Daruvara kazale stavi Koutek (pozn. autorky: český dětský 

časopis), sva djeca su dobivala Koutek, onda smo Koutek dosta koristili u nastavi i tak.“ 

Působení na mezuračské škole bylo následně přerušeno dalšími dvěma mateřskými 

dovolenými matky, když se jí narodily druhá a třetí dcera. V následujících letech pak ještě 

jednou zaskakovala za chybějícího učitele češtiny, až následně získala místo učitelky na 

prvním stupni v mezuračské základní škole, kde působí dosud. Opakovaně zvažovala možnost 

jít dále studovat, uvažovala i o možnosti studia českého jazyka anebo o magisterském a 

postgraduálním studiu, protože by ale studium znamenalo dojíždět do Záhřebu, manžel 

zvažoval odchod z jistého pracovního místa a začít podnikat, a narodily se jim postupně čtyři 

děti, rozhodla se dcera věnovat se především rodině a práci s dětmi – alespoň než jejich 

vlastní děti povyrostou: „Onda sam ja donijela odluku, jer sam razmišljala nastaviti 

školovanje, jer sam bila izuzetno dobra studentica. Znači nešto raditi na sebi, znači neki 

magisterij, doktorat, ali kad smo to stavili na papir, onda sam ja vidjela da bi s time moja 

plaća vrlo malo porasla. Ako bi se htjela zaposlit na fakultetu to bi značilo da kuću koju smo 

počeli graditi 98. nakon što smo se uzeli, znači ja bi morala ići u Zagreb, ili bi svakodnevno 

putovala kako bi odgajala djecu, a i financijski mi se činilo da to nije to. Između ostalog ne 

vidim sebe kao osobu koja radi s odraslima. Ja uživam raditi s djecom. Oni su ti koji mi daju 

najviše energije. Volim vidjeti ono moje u njima kada su već veći. Taj dio mi je jako dobar. I 

onda sam se ja posvetila majčinstvu. Kada smo već tako odlučili, onda sam ja odlučila da ću 

imati treće i četvrto dijete. Zbog toga nisam aktivnije djelovala negdje drugdje. Sad vidim 

mogućnost da ću se vjerojatno moći razvijati i definitivno vidim prostor možda u tom radu u 

besedi, u učenju češkog jezika i što je moguće više dati djeci. To će im samo dobro donijeti. 

Što više jezika poznaju to im je lakše u životu. Otvorit će im se mogućnosti možda i nekakvog 

studiranja. (…) Zašto ne? Granice ne trebaju biti ograda, koju ne možeš preskočiti. Što više 

istraživati. Što više putovati.“ 

Pro práci s dětmi se dcera nezapojovala ani do dění ve vesnici, především v České besedě 

– což vidí jako jednu z možností nyní, když už jsou děti starší a dvě už také nejsou doma, ale 

chodí do školy v Záhřebu. Postupně se začala dcera zapojovat do aktivit už v posledním roce 

výzkumu, kdy se v Mezurači konaly Dožínkové slavnosti a členové místní České besedy ji 

přizvali, aby pomohla s organizací a moderováním. Kromě toho dcera se školními dětmi 

nacvičuje scénky, recitace, tance, které pak předvádějí rodičům na vánočních besídkách a na 

konci školního roku.  
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Dcera s rodinou hodně cestuje, snaží se poznávat svou vlast i sousední země. Několik let 

nenaplněným přáním je také cesta do České republiky, kterou opakovaně zhatily vleklé 

zdravotní potíže manželova bratra, o něhož se celá rodina stará: „Kao obitelj smo u Češku 

malo išli. S roditeljima sam bila samo jednom, a svoju djecu sam vodila, DS i DD1 su bili sa 

mnom u Češkoj, jednom isto sa školskim izletom, učiteljica D je vodila. Kada su DS i DD1 

išli kod nje na učenje češkog jezika po modelu C. I onda sam išla kao mama. Ne, čak me 

uzela kao stručnu pratnju jer sam bila učiteljica i pomagala sam joj u brizi oko djece. Druge 

su bile mame. Baš me navela kao stručna pratnja. I to mi je bilo jako lijepo. A kao obitelj 

planiramo… prije dvije ili tri godine smo imali dogovoren posjet Češkoj. Međutim DM-ov 

brat se strašno razbolio. (…) I u biti smo mi odgodili taj posjet, jer je moj suprug i 

fizioterapije, vježbe radio s njim, i konstantno je bio u bolnici s njim, i zato DD3 i DD2 još 

nisu vidjele Češku. I ove zime smo trebali ići, čak smo i neku poslovnu suradnju ostvarili sa 

nekom tvrtkom u Znojmu, ali isto u Krapinskim Toplicama se nešto zakompliciralo i nije se 

otišlo. Tako da na žalost nismo išli. Ali nadamo se, vrijeme je pred nama i budućnost je pred 

nama. Naša djeca kad ih sada pitam da li bi išli na Jadran ili u Češku, kažu u Češku. Žele 

vidjeti. U Hrvatskoj smo dosta putovali, kad su bili manji, onda se nismo odlučili na te daleke 

putove, kad su bili manji nismo išli na otoke i nismo išli van Hrvatske. Ali smo zato 

proputovali od Dubrovnika, i po Sloveniji malo, i Hrvatsku, ne znam, Osijek, Ilok – i to su 

jednodnevni izleti, dvodnevni, najviše petodnevni, jer više ne možemo, sedmodnevni, zbog 

posla kojim se suprug bavi, ne možemo ostaviti to bez nadzora na duže vrijeme. To je jedna 

želja, želja svih, ne samo mame.“ 

S manželem komunikuje dcera chorvatsky, se svými dětmi komunikovala určitou dobu 

více česky – v době, kdy sama potřebovala zlepšit své znalosti češtiny z pracovních důvodů – 

a to s prvními dvěma dětmi. Sama popisuje jejich komunikaci v té době tak, že doma mluvili 

chorvatsky a u jejích rodičů česky. Nikdy se nad tímto střídáním jazyků nezamýšlela: „Uopće 

nisam razmišljala kako govorim. Ali kad sam bila doma, kod svoje rodne kuće, onda smo od 

izlaska iz auta pričali češki. Kako smo se sparkirali tu, pričali smo hrvatski. Eto, to je bilo to. 

Nitko nije rekao da tako mora biti, a nikad nisam razmišljala zašto se tako ponašam. (…) 

Znači taj češki je postojao samo u rodnoj kući. I kad dođem kod tete i tetka.“ S druhými 

dvěma dětmi už česky nemluvila nikdy, přestože jí manžel v tom, aby na děti mluvila česky, 

podporoval: „On meni nikad nije rekao: Nemoj pričat češki – pričaj s djecom češki, ali tako, 

ne znam zašto, ali događalo se sve manje, manje i manje.“ 

Důvodem, proč se čeština postupně vytrácela z komunikace mezi členy dceřiny rodiny, 

byla také skutečnost, že zpočátku žili v domě s manželovými rodiči a rodinou manželova 



257 
 

bratra, který si vzal za maželku Chorvatku (vlastní dům si následně postavili na pozemku 

hned vedle tohoto domu). Dcera ve snaze, aby jí všichni rozuměli, mluvila chorvatsky i na své 

děti: „A zaista nikad mi nitko nije branio, niti sam ja mislila da je to zabranjen jezik. Nego 

jednostavno u toj nekakvoj težnji da to ne bude nekakva tajna, i da budem bliža njima, kojima 

sam došla. Imam osjećaj da je to na taj način funkcioniralo.“ 

Potupně pak začala mluvit chorvatsky i v domě vlastních rodičů, kam si přivedl Chorvatku 

jako manželku syn: „A onda se dogodila situacija da sam počela manje pričati i u roditeljskoj 

kući češki, kad se oženio moj brat. Moj brat se oženio sa ženom iz Brinjana, koja je samo 

hrvatski jezik govorila, nije nikad čula češki dok nije došla k nama, i onda čak se i to dogodilo 

da sam ja došla u svoju rodnu kuću i ako je ona bila tu, ja sam pričala hrvatski. Kad SM nije 

bilo, onda sam ja s tatom i mamom. Onda su oni meni rekli, a i ona je znala reći: D, nema 

veze, naučit ću ja. Al mi je trebao taj klik. Vjerojatno je to crta u meni. I u školi. Ja i D 

pričamo češki. Pojavi li se spremačica ili druga učiteljica, ja na češki više ne govorim nego 

govorim hrvatski. Jer mi je žao da ne misle da je to nekakva tajna. Da me lakše razumiju.“ 

S bratrem a rodiči se nyní dcera baví česky, ale s bratrovou manželkou chorvatsky. Pokud 

se sejde celá rodina, baví se všichni chorvatsky. Jediný, kdo v rodině mluví důsledně česky, 

bývá matka, občas otec – často tudíž probíhá dvojjazyková komununikace. Samotná dcera si 

jazyka, v němž komunikuje, většinou nebývá ani vědoma: „Ja ustvari nemam pojma kad se 

prebacujem i nemam pojma kako šta govorim. Jer ja znam da me oni razumiju.“ 

I celé dceřino vyprávění probíhalo vždy v chorvatštině, přestože se mimo nahrávání 

s tazatelkou bavila i česky, bylo ale cítit, že se na vyjadřování v češtině musí soustředit. 

Přitom uvádí, že jí přepínání mezi jazyky nedělá žádné potíže a přepíná nevědomky vázáno na 

osobu, s níž komunikuje, anebo na téma, o němž komunikuje (např. vše týkající se školy má 

spojeno s chorvatštinou, i s dětmi, s nimiž se jinak baví česky). Svoje vyprávění 

v chorvatštině ale prokládala českými slovy. Na konci vyprávění měla sama potřebu vysvětlit 

svůj vztah k oběma jazykům, které používá v každodenní komunikaci, češtině a chorvatštině 

– v chorvatštině: „Ja sam ta koja se osjeća bolje i koja može više pričati, i to je to.“  

Mluvit česky na veřejnosti se dcera stydí, protože si uvědomuje, že jí chybí komunikační 

kompetence a má malou slovní zásobu: „Kad sam ja više govorila češki, onda se nisam 

sramila, imala sam dovoljno riječi. Ja sam znala što treba reći. (…) Onda kad ti sve manje i 

manje govoriš taj jezik, sve ti ga je i teže govoriti, jer si svjestan koliko toga ne znaš i koliko 

ti toga nedostaje. Sada u toj jednoj rečenici koju ja složim, ako je ona nešto malo duža, ja 

moram jako dobro promisliti da je složim na češkom, ili moram ubacit dvije riječi hrvatske. I 

onda se već toga sramim.“  



258 
 

Přesto ale za svůj mateřský jazyk označuje češtinu – ve smyslu jazyka, jehož 

prostřednictvím poznávala svět a kterým komunikovala se svou matkou. Podle definice 

mateřského jazyka na základě jazykové kompetence a plnění komunikační funkce je dceřiným 

mateřským jazykem chorvatština, ke které se v posledních deseti letech odklonila od češtiny 

vědomě z důvodů profesních: „Kao jezik svoga djetinjstva osjećam češki. Ali jezik kojim se 

perfektno služim i koji fantastično i s lakoćom služim je hrvatski. I volim hrvatski jezik. Jako. 

I zanimljiv mi je i drag, ali na isti način mi je drag i češki, samo osjećam da ga trebam naučiti 

bolje. I da ga trebam razvijati. Da sam napravila veliki klik sada zadnjih desetak godina, zbog 

užurbanog načina života, da taj hrvatski govorim što bolje, točnije. Imamo jako strogu 

savjetnicu koja dolazi u kontrole, koja doslovce ako na satu kažeš da li, odmah piše opomenu. 

Da li ste ovo djeco vidjeli? Ne, nema da li. (…) To ste sada napravili i nikad više. Zato što je 

čudna. Inzistira na nekim stvarima. Nema, ne postoji riječ pauza. Stanka. I usljed toga, ja 

mislim da je to to. Tih strahova… da sam ja doživjela mrvicu tih strahova, taj češki da će mi 

uskratit to, da budem točna i precizna u hrvatskom. To sam ja i svojoj mami. Mama je rekla 

zašto, zašto zašto? Jer traži se da budem. (…) Ali taj strah od pravilnog i točnog hrvatskog 

jezika – znam da je to jako bitno, djeci govoriti jasno, razgovjetno i čisto. I kad je češki, onda 

ćemo češki, a kad je hrvatski, to je kniževni jezik kojim ćete se koristiti. Da bi što bolja bila u 

tome, onda sam na neki način…“ 

Čeština zůstala jazykem vázaným na rané dětství a lidi, které zná už z té doby: „Ali to je 

to, nešto vezano uz djetinjstvo, obitelji koje znaš, jednostavno s nekim ljudima nikad ne bih 

govorila hrvatski. Znam da ne bih. (…) I to su sve ljudi koji su vezani za onu najraniju fazu 

djetinjstva, i koje ja prepoznajem kao češke obitelji, koje sam čula da tako govore, i u dućanu 

ovdje u Međuriću. Znači, postoji do, samo se prebacuješ.“ 

Dcera si uvědomuje, jak u chorvatských Čechů čeština ovlivňuje chorvatštinu, čemuž se 

sama snaží vyhýbat: „Imala sam situaciju kad sam pomagala oko diplomskih i maturskih 

radnji, da u tim našim obiteljima u Međuriću, gdje se govori kući češki sve a djeca samo u 

školi koriste hrvatski jezik, imaju problema, unatoč tome što idu gimnazijski smjer, sa č i ć, 

ije, je, znaju im pobjeći češke riječi. Uopće nisu svjesni. To je taj nekakav plot. On misli da je 

to hrvatski. Točno vidim, red riječi je češki. Ili grubo brašno. Takve nekakve sitnice. I onda to 

meni bude smiješno. Nije to ništa loše, to je utjecaj drugog jezika. Ali na žalost tamo sjede, 

kad ideš taj diplomski predati – znaju zamjeriti. On mora bit perfektno hrvatski napisan. I 

onda oni rado dođu k meni, jer znaju da ja taj osjećaj imam. Ja bi ga vjerojatno imala i da više 

govorim češki. Ali eto, sad sam više razvila taj dio.“ 
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Kromě češtiny a chorvatštiny, a pasivně slovenštiny, kterou zná z komunikace se 

slovenskými sousedy v Mezurači, ovládá dcera také němčinu, kterou se učila na střední škole 

a na fakultě, a následně také v mezuračské základní škole zaskakovala určitou dobu za 

učitelku němčiny. Na zahraničních cestách s manželem se dostala také ke komunikaci 

v angličtině: „Za njemački nije bilo stručnjaka, a ja sam njemački učila kroz cijelu srednju 

školu i na fakultetu. I onda su me kao nestručnu zamjenu primili, u četvrtom razredu. Meni je 

njemački bio prvi jezik. U naše doba nije bio engleski. A engleski ne znam ništa. Dakle kad se 

kupi neki aparat u našu kuću, onda tamo imaš popis svih jezika, naravno hrvatskog nema, 

naravno da engleski je tamo, onda ja čitam uputstva na češkom. Jer njemački ne razumijem 

tako dobro kao češki. I nedavno smo putovali u Škotsku, ja i moj suprug (…) i uglavnom smo 

se sporazumijevali engleski. Ja engleski znam samo ovako s televizije i iz pjesama. Nas je 

bilo iz Hrvateke 15, ali mnogi su od njih engleski učili. Moj suprug već dosta zna, jer se služi 

time na poslu, ja ne. Meni posao koji radim trenutno ne iziskuje znanje engleskog jezika. 

Međutim, nakon dva i pol sata boravka tamo ja sam prevodila, tri dana smo boravili tamo, 

fantastično razumjela sve. Čak sam u restoranu počela sama naručivati hranu. Dakle može 

se.“ 

Společně s chorvatštinou a češtinou občas ve své práci využívá také prvky latiny, kterou se 

učila na střední škole a částečně na fakultě: „Latinski sam učila cijelo vrijeme srednje škole. 

Mislim da su to bile dvije godine. A onda sam dosta latinskog koristila na učiteljskoj 

akademiji, u području prirode, jer smo morali znati sto biljaka na latinskom jeziku, i 

fantastično, koliko mi je to ostalo, jer i sad dvadesetak do tridesetak biljaka znam latinski i 

učim djecu od prvog do četvrtog razreda, oni uživaju u tome. Bitno je, koliko su ta djeca 

oduševljena, kad idemo u prirodu i vidimo visibabu, kad ja njima kažem: to je visibaba, 

latinski naziv je Galanthus Nivalis, ona ima svoje ime i prezime na latinskom jeziku, koje 

govore rod, porodicu, vrstu… Učiteljice, recite nam još. Pa idemo do tratinčice – Bellis 

Perenis, znači uživaju, djeca vole. Ali onda slijedi pitanje: a na češkom? Pa onda pampeliška, 

onda ja moram se prisjetiti. Mada kroz djetinjstvo znam, mama mi je govorila. Ali kako 

vrijeme protiče sve teže i teže se nekih stvari prisjećam, jedva čekam da se pojavi učiteljica D 

i ono – fialka znam, koje se nisam nikako mogla sjetit, tratinčice se nikako nisam mogla sjetit 

na češkom i ne znam je ni sad.“ 

Přestože češtinu v životě využívá čím dál méně a nezapojuje se aktivně do života české 

menšiny, dcera se vyjadřuje a cítí jako Češka a nikdy neuvažovala o tom, že by oficiálně 

změnila svou národnost: „Čehinja. Cijeli život, da. Nikad ništa nisam mijenjala. Tako sam se 

izjasnila prvi puta kad sam trebala reć svoju narodnost. To je bilo u vrijeme rata. Tada smo, 
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ne znam jel smo tada bili Jugoslaveni, to je bilo zanimljivo kad sam ja došla u taj Pakrac i kad 

se počelo zahuktavati. I nisam znala što sam ja. Pa sam pitala tatu, ovi su pričali da su Srbi, 

Hrvati a ja sam pitala tatu: tata a šta sam ja? Čehinja. Ja sam to tada valjda njima rekla da sam 

Čehinja a oni su rekli kako možeš biti Čehinja kad živiš u Hrvatskoj. Onda je tata rekao, pa 

da, ti si Čehinja, ali živiš u Hrvatskoj. U mojoj obitelji i u Međuriću se nikad nije isticalo da je 

netko nešto. I onda sam ja mislila da smo mi nešto neobično, čudna obitelj. (…) Tako da ja 

nisam znala što sam i gdje sam, kad sam došla u Zagreb 91. godine, onda su me pitali za 

narodnost, i onda je tata rekao Čehinja. Tata je bio uz mene,16 godina sam imala. Jer jesu, i 

mama i tata su Česi. Ja ne mogu biti nešto drugo. Da mogu, sa 18 godina ja mogu biti i Eskim 

ako želim. Ali tada u to ratno vrijeme ja sam prihvatila što je tata rekao. I nikad mi nije palo 

na pamet to mijenjati, jer smatram da jesam Čehinja. Izuzetno sam sretna kad mi D-a kaže da 

ide u Češku, kažem pozdravi mi moju zemlju koju ne poznajem jako dobro. Onda se ona 

smije. Pozdravi mi moju Češku koju ne znam, jel? Ali tako je kako je. To su neki čudni 

osjećaji kad naši, kad Hrvati odu negdje živjet. Definitivno materinji jezik je taj, moji 

pradjedovi su došli, ja uvijek kažem DM-u, ti uopće ne bi znao uzgajati krumpir da tu nisu 

došli Česi i da vas nisu naučili ovdje u Međuriću kak se uzgaja krumpir. I onda se on smije. A 

sad njemu dolaze u posjet Česi da nauče. (…) Da, izjašnjavam se kao Čehinja, idem na 

izbore, glasam na toj manjinskoj listi, biram zastupnika. Mada mislim, najmanje što mogu 

učiniti je da definitivno moram više ići u Češku. To mi je želja, to mi je jako želja.“ 

Že národnost je něčím, nad čím se dcera nezamýšlí a nevnímá ji jako výhodu, ani 

překážku, dokládá také příběh o zápisu prvního dítěte do matriky: „I onda je bilo zanimljivo 

kad se rodio DS. U Zagrebu se rodio i iz rodilišta smo išli u Medvešćak, u općinu smo išli i 

sad smo trebali reći, naravno da ja o tome uopće nisam razmišljala, što će biti moje dijete. I 

tamo u općini nas pitaju što je DS, ja kažem Čeh, a DM kaže Hrvat. A on kaže hop, hoćete si 

vi dogovorit. A ja ne znam, dva dana nakon što si rodila, uopće nisam razmišljala o tome, i to 

je nekakav bum bio. A ja kažem: a zašto si ti htio da bude Hrvat? A zašto si ti htjela da bude 

Čeh? Uglavnom sva djeca su napisana kao Hrvati. Ali se ja nisam ništa naljutila nego 

zanimljivo mi je bilo, kako sam ja: Čeh. Da budu po tati, ok. Mogu biti što hoće, sa osamnaest 

godina se mogu izjasnit kako žele.“ 

 

Dceřin manžel (1969) 

Vyrůstal jako jedno ze tří dětí v rodině chorvatské matky a chorvatsko-slovenského otce 

v převážně českém prostředí Mezurače: „Odrastao sam u Međuriću u potpunosti, jedino sam 

praznike zimske po tjedan ili dva ili tri proveli kod bake u Kaniškoj Ivi.“ „Otac i majka su 
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oboje Hrvati, ali je majka stopostotna Hrvatica, to znači da su njezini roditelji Ličani jedan i 

drugi, otac je u biti isto Ličan porijeklom, ali majka od oca je Slovakinja. Ona ima u jednoj 

lozi i Čeha kao prednika, ali to su vrlo daleka koljena iza. Uglavnom možemo reć da sam 

odrastao uz baku Slovakinju, iako je baka Slovakinja pričala češki u kući. Znači nije pričala 

slovački, iznimno ako je dolazio netko od nekih njezinih vrlo starih generacije njezine u kuću, 

onda su oni nekoliko riječi slovački prozborili. Kod kuće otac i baka su komunicirali češće na 

češkom nego na hrvatskom. Tek kad sam išao u školu i kad smo učili i kad sam ja vidio tko je 

šta, isto mi nije bilo jasno zašto baka ne govori slovački nego govori češki, ali u Međuriću se 

u ono vrijeme praktično češki bio jezik sporazumijevanja. (…) Za sve. Ja nisam čuo nikoga 

slovački razgovarati. Kažem iznimno, kad je naišao brat bakin, onda su nešto kratko na 

slovačkom, ali su konverzirali na češkom. Tata i baka su komunicirali na češkom najčešće, 

mama je u pravilu na hrvatskom, iako je i ona nešto malo na češkom govorila. Ja sam uvijek 

govorio na hrvatskom. Vrlo malo češkog.“ 

Přestože Mezurač za svého dětství označuje dceřin manžel jako české prostředí („Svi. Mi 

smo nosili mlijeko u mljekaru, ne? Samo češki se pričalo. Sve žene.), v jejich rodině se 

mluvilo více chorvatsky: „Zato što smo u kući više konverzirali, brat, sestra, ja, mi smo 

najviše konverzacije između sebe, hrvatski, to je u biti ono što je ključno.“ Doma se mluvilo 

chorvatsky především kvůli matce: „Ipak je mama stalno s nama. Ona je došla, udala se, iz 

čisto hrvatskog sela, gdje nije znala ni jednu riječ češku, ne? I ona je naučila nešto i nešto 

malo je pričala, i njoj je bilo prirodno pričati hrvatski. Jer to je ipak, s obzirom da globalno 

oca inače nikad nema, ili ono malo, jer je on radio, a ona je bila kod kuće, ona je bila 

domaćica a otac je radio u firmi, onda je normalno... zašto je to tako. Ne zato što si htio, nego 

zato što si imao sugovornika devedeset posto na hrvatskom jeziku.“ 

První stupeň základní školy absolvoval dceřin manžel v Mezurači, druhý stupeň v Banově 

Jaruze: „U školu osnovnu – Banova Jaruga, najprije Međurić četiri razreda, ali nije bilo vrtića 

kad sam ja bio mali. Onda osnovna škola – Banova Jaruga četiri razreda. Mogu reći da se već 

tamo javio nekakav afinitet, obožavao sam biologiju, to sam znao za pet, ali nisam bio 

vrhunski u školi, jesam prolazio sa četiri, ali što mene nije zanimalo, to su bile dvojkice, 

trojkice, ono što me zanimalo to je bilo sve pet. Biogija, kemija, fizika, to je nešto što sam 

obožavao. Znači imao sam prema tim znanostima neke sklonosti.“ 

Na prvním stupni vzpomíná na hodiny češtiny, které navštěvoval jako výběrový předmět: 

„U to vrijeme je bila samo hrvatska škola. Iznimno smo imali jednom tjedno ili u dva tjedna 

sat češkog, čak to ne bih ni tako nazvao, nego je bila mogućnost, učiteljica F, druga učiteljica 

moja, taj češki se nije ni vodio kao češki, uopće. Nego su imali tak, sadržaj nam je bio dodan, 
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gdje nam je učiteljica F, to je meni bilo izuzetno dragom sjećanju, ona nam je čitala priče, 

pohádky na češkom. Ona je fantastično interpretirala to, znači, zaista fantastično, to da je 

snimit, to je neponovljivo. Ali nismo uopće imali češki kao predmet.“ 

Už jako žák se dceřin manžel zapojoval do veřejných aktivit, vedl socialistickou mládež: 

„Nekad bila socijalistička omladina, pa sam bio u tome angažiran na lokalnoj razini seoskoj. 

Evidentno sam imao u sebi neke liderske sposobnosti pa sam sve vrijeme bio lider, vodio to.“ 

Kromě toho hrál fotbal pro místní družstvo. 

Ke konci základní školy ho zájem o přírodovědné předměty nasměroval ke studiu střední 

lesnické školy v Karlovaci, obor lesní technik. Toto období jeho života bylo poměrně těžké, 

žil velice skromně: „U ono vrijeme kako nije bilo posla krajem osamdesetih, postojalo je 

nešto što se zvalo Centar za profesionalnu orijentaciju, onda su oni došli nas testirat u školi, 

onda su meni rekli da bi za mene bilo najbolje da idem za šumskog tehničara. Zbog te neke 

moje sklonosti. Pa reko kad vi tako kažete onda ću ja tako napraviti. A i otac moj pokojni je 

to meni sugerirao. (…) Ako imaš podršku obitelji. Pa reko, otac bi htio, onda nemaš što 

razmišljati. Tako sam završio u Karlovcu osnovnu školu. (…) Otišo u Karlovac, 

podstanarstvo, ono što je bilo strašno, nisam uspio dobiti pravo na dom. Tako je to bilo u 

vrijeme Jugoslavije, bilo je isključivo veza, jer po svemu bi bilo logično da sam ja imao pravo 

na dom, ali isključivo je bilo veza, još gore nego danas, tako da kad kažu da je danas loše, ili 

da je danas bolje nego onda… ne znam, teško je reć, kad je lošije. Ali definitivno, tada je veza 

za sve, za poso… Završio tu školu u Karlovcu, moram reć, to je bilo jedno teško doba, jer mi 

je bilo teško financijski, četiri godine sam živio na stanu, gdje sam si sam kuhao, (…) vrlo 

teško, skromno, onda sam si sam kuhao, onda sam si dovezo pedeset kila krumpira od kuće, a 

u biti sam tjedan dana jeo pomfri, eventualno još nešto pored toga. To je bio moj život. Ja 

znam šta je teško i znam šta znači ne imati.“  

Po maturitě se vrátil do Mezurače a marně se snažil získat zaměstnání, dokonce z tohoto 

důvodu požádal o odložení odvodu na základní vojenskou službu – v dané době ale nebylo 

možné bez styků jakékoli zaměstnání získat: „U biti nakon te četiri godine Karlovca ja sam 

ponovo upoznavao Međurić i Međurćane. (…) U biti četiri godine nisam bio aktivan sudionik 

nekih događanja u selu i tako nakon povratka ponovo sam se aktiviro, (…) radili smo zabave 

stalno, i onda je došao nesretni rat i sve to zezno. Nikako nisam uspio dobiti posao nigdje. 

Bilo je takvo vrijeme da ako nisi imao dobru vezu, nisi imao šanse za posao. Neću reć da je 

danas u biti isto tako, možda ipak malo manje. Ako imaš sposobnosti danas, ako si sposoban, 

možeš, jer super sposoban, najboljih godina, poso dobije uvijek. Ako se netko zaista svojski 

trudi, u konačnici… (…) Oni koji zaista hoće, danas imaju prilike, prije nisi imao prilike 
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uopće. Bio je jedan natječaj, to pričam jer je možda zanimljivo za spomenut, možda najbolje 

dočarava cijelu priču, ne želeći omalovažiti nikoga. Da se to ne bi percipiralo kao takvo, da ne 

cijenim taj posao. Bio je natječaj u Kutini za grobara u komunalnom poduzeću. Ja sam se 

javio na natječaj, i došo sam na razgovor, pa nije to za tebe. (…) Je li za mene ili nije, ja sam 

spreman raditi, ja želim raditi. Ne postoji što ja nisam spreman raditi samo da mogu živjeti.“ 

Aby přežil a taky pomohl rodičům, vykonával aspoň sezonní práce: „Jer sam radio šest 

mjeseci u Hrvatskim šumama, tada kao sezonac, dnevnica mi je bila takva, ustao sam se 

ujutro u pol pet, išo da bi stigo na vrijeme tamo, da bi kreno sa sezoncima, da bi u pol pet 

poslje podne kući, kad sam stao u Međuriću u birtiji, kafiću, svejedno, 35 posto dnevnice bih 

potrošio ako bih popio jednu koka-kolu. Znači ja sam radio za dvije i pol koka-kole. Čitav 

dan. Šest mjeseci tako. I nakon toga je bio raspisan taj natječaj u toj šumariji da će primit 

šumarskog tehničara i sav sretan, valjda će primit mene, niko od šumskih tehničara nije tako 

radio kako sam ja. I primili nekog iz Nove Gradiške. Rekli su oprosti, ali znaš, to. Onda sam 

puko i onda sam reko, dobro, kad ne mogu dobit poso, onda idem u vojsku, ja sam tražio 

odgodu da bih tražio poso.“ 

Na základní vojenskou službu byl povolán do Bileći v jihovýchodní části Hercegoviny a 

tuto kapitolu svého života označuje za nejtěžší a nejnáročnější, zároveň to ale byla doba, kdy 

sám objevoval své hranice a tyto hranice posouval. Tato zkušenost ho formovala v mnoha 

ohledech v jeho budoucím životě. Skutečnost, že absolvoval jednu z nejnáročnějších 

vojenských služeb v armádě bývalé Jugoslávie, ho také následně se začátkem války na 

počátku devadesátých let dvacátého století předurčila k zařazení do první bojové linie: „Onda 

došao nesretni rat, prije toga sam bio u JNA, još se bila služila. Tu je bila jedna kratka crta, 

koju ću ispričati, jer je možda dobro znati. Jer sam slučajno dionik svega toga spoznajno. 

Pješadija je u JNA slovila kao nešto super strašno. I zaista je bilo super strašno. A ja sam 

tamo bio u Rambovom vodu. Rambov vod je značio slijedeće. To je Vladimir Kovačević, koji 

je unuk Save Kovačevića. I on je bio zabrio skroz na vojno do besvijesti. I kako je u 

Jugoslaviji Bileća bio pojam, tako je u Bileći Rambov vod bio pojam, da su se svi zgražali, to 

je bilo super strašno. I to je zaista bilo super strašno. U samom ratu nije bilo ništa strašnije. 

Možda neka nijansa. To što sam prošo tamo. S druge strane ta obuka tamo mi je pomogla, a 

opet mi donesla to da sam bio u pješadiji na prvoj crti obrane, to mi baš nije pomoglo, ali s 

druge strane… Zašto sam to počeo pričat: jer je dobro nekome prenijeti spoznaju i iskustvo. 

Znanje. (…) Mi smo u to mirnodopsko vrijeme vježbali zaista kao da je rat. Do toga da smo 

mi koristili dvjesto gramski eksploziv na dva metra od nas, kojega je eksplodiravao. To je 

zaista znači bila situacija kao u ratu. I opet to mi je u ratu koristilo. Nije baš sve bez veze. Te 
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vježbe, taj dril tamo što smo prošli, i njegov psihološki profil je meni dao sve kad je kod nas 

bio rat. (…)  

Sve to i taj odnos tamo je utjecalo na formiranje mene kao osobe. I u ratu i u miru, ali i 

mojoj upornosti i izdržljivosti. Ono što sam naučio tada – mi smo imali jednu taktičku vježbu 

nakon završetka logorovanja, koja je trajala dan i pol. Znači mi smo dan i pol maširali, to je 

osamdeset kilometara. Ja sam bio njegov kurir pa sam nosio trideset kilograma opreme čitavo 

to vrijeme. To je krenulo jedan dan ujutro, cijeli dan, noć i… Nakon što je sve završilo, oni su 

svi popadali. A mi i ekipa smo otišli igrat nogomet. Onda kada smo hodali misliš nemoguće je 

to izdržat, ne, tak hodat i ne spavat, u biti sam shvatio, kad prvi put kad pomisliš da ne možeš 

dalje, da možeš otprilike još šest puta toliko u životu. Znači kada psihički i fizički čovjek prvi 

puta pomisli da ne može dalje, može još barem pet put toliko. I to je nešto kada mi u 

gospodarstvu u životu i u nekim planovima i poteškoćama na koje naiđem, to iskustvo, kada 

sam morao dalje, mi je dalo tu energiju. I ja vjerujem da to daje tu razliku između mene i 

ostalih koji su u poljoprivredi i općenito u životu, jer ja znam da se može dalje i da se nešto 

može napravit. Imam sad neke stvari koje trebam završit sad do kraja osmog mjeseca (...) i ja 

ću to riješit. To uopće nije jednostavno. Tjera te na razmišljanje koje su mogućnosti i gledaš 

izvan okvira. To razmišljanje izvan okvira, to je bitno. (…) Taj dio je bio presudan na 

formiranje moje osobnosti.“ – „Na kraju, kako se to tada možda činilo loše, zbog svega ovoga 

što sam naučio i što sam očvrsnuo kao osoba na kraju i ne žalim, jer u biti iz svih problema i 

teških situacija, imao sam ih u životu, ja sam uvijek naučio iz toga. Puno sam naučio. Možda 

imam tu mogućnost da učim.“ 

Po válce získal dceřin manžel místo lesníka ve státním podniku, po roce 2000 se ale 

rozhodl toto místo opustit a začít sám podnikat v zemědělství. Začínal z ničeho, ale 

významnou pomocí pro něj byla znalost němčiny jeho bratra, která mu umožnila čerpat 

znalosti z německé literatury. Bratr mu také zprostředkovával komunikaci při nákupu 

pracovních strojů, komunikaci s německými zemědělci a řešení různých potíží v začátcích 

podnikání. Postupně se tak dceřině manželovi podařilo vybudovat velice úspěšnou firmu, 

která spolupracuje s různými zeměmi ve světě a vyváží své výrobky nejen do celé Evropy, ale 

i na další světadíly. Pracovně dost cestuje, což mu umožňuje nejen získávat nové poznatky a 

dělit se o zkušenosti, ale také poznávat a srovnávat hospodářství, možnosti podnikání a 

způsob života v zahraničí a doma. Procestoval Itálii, Nizozemsko, Rakousko, Německo, 

Velkou Británii, Francii.  

Hodně cestuje i soukromě s rodinou, procestoval také celé Chorvatsko a zazlívá 

Chorvatům (ve srovnání s jinými národy, např. s Čechy), že o svou vlast nemají zájem: „Ja 
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sam sasvim slučajno upoznao Papuk, ona sela iznad Daruvara, sve ih prehodo, fantastičan 

kraj, to je tako blizu, tako prekrasno, a tako malo ljudi zna da je to tako. I čitava Hrvatska 

ima… na more… onda… odmorim se i idem spavat. A mi imamo sve, zadnji kutak u zaleđu 

istražimo i vidimo sve. Ono što dođemo na Svetom Juri, gdje god ima neka znamenitost, sami 

Čeh. (…) Obići rijeku Cetinu, zaleđe Cetine, Omiš, to je toliko prekrasno. (…) Doživljaj je 

neponovljiv. Planine skroz, planine, planine, onda još ima jedna kučica, baka stara sa kozama, 

a tam je u stijeni napravljeno nešto fantastično. Pa i sama Cetina, tamo ima šta za vidjeti. Ovo 

pod Turcima, koji muzeji, crkvica, prekrasan kraj s poviješću…“ 

Podnikání ho přivedlo i k angažování se v lokální politice: „Sad sam u županiji član odbora 

za gospodarstvo.“ Snaží se o zlepšení podmínek podnikání v zemědělství. 

Samotnému mu jazyky nikdy nešly, ale velice dobře si uvědomuje nutnost znát jazyky, aby 

mohl podnikat – postupně se tak především prostřednictvím komunikace se spolupracovníky 

a s konkurencí dostává k němčině a k angličtině: „Ja sam učio u školi njemački, ali nisam 

nikada imao afinitet za učenje njemačkog, ali imao sam razrednicu koja mi je predavala 

njemački, bila je izuzetno dobra žena, i ona je rekla mojim roditeljima: DM će vam biti 

odličan šumar, ali Nijemac nikada. Međutim poslije kako je brat govorio njemački i kako smo 

dosta išli u Njemačku i Austriju zajedno, onda sam ja ipak nešto malo pohvatao toga i mogu 

reći da veći dio njemačkog razumijem, ne mogu baš govoriti, nešto malo uspijem artikulirati 

nekoliko riječi i rečenica. Ali dovoljno razumijem sadržaj, ono što mi je bitno. Jednako tako 

nikada nisam učio niti engleski. Ali glavninu stvari, barem što se tiče stručnog dijela, ja sam 

prisutan. Shvaćam 80 posto stvari. Nešto uspijem pomalo artikulirati, ali sad mi je super, u 

biti kad god idem vani na put, vozim sa sobom jednog Nijemca i jednog Engleza. Jednog tko 

dobro barata govornim područjem i da je vezan, naslonjen na struku, tako da zna o čemu 

razgovaramo. I tako ugodno s korisnim, mi se družimo i to mi dobro dođe. Da ne poznam 

ljude koji komuniciraju drugim jezicima, i da sam nešto malo ne razumijem toga, ne bi mogo 

napraviti sve ovo što smo učinili, nemoguće je.“ – „Sad kad to rezimiram, neko vrijeme sam 

preferirao njemački jer je… engleski je ključan za sve. Ono što imamo doticaj sa Francuzima, 

ali s njima se opet na engleskom komunicira. Bio sam nekoliko puta u Nizozemskoj, uvijek 

poslovno, koga god smo na ulici sreli, i pitali na engleskom, on je odgovorio tečno. Nismo 

našli sugovornika na cesti, a da nije govorio engleski. U trgovini gdje god sam bio oni 

engleski ko dobar dan. (...) Ja nisam ušao nigdje, a da oni ne govore engleski. Pa kad to 

vidim, onda se nameće samo po sebi ono što je, zašto je dobro, ja gledam kod nas – dobro je 

znati i njemački, zato što Nijemci i Austrijanci ako im govoriš na njihovom jeziku, onda su 
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puno susretljiviji financijski, možeš se lakše i kvalitetnije dogovorit. Vole svoje. Ali nije 

presudno.“ 

Aby zlepšil své jazykové kompetence v cizích jazycích, před několika lety se dokonce 

zapsal na kurs angličtiny, musel ho ale vzdát, neboť v té době těžce onemocněl jeho bratr, o 

kterého se následně dlouho staral. Dnes mu v podnikání (nejen) po jazykové stránce pomáhá 

jeho syn: „Sad idem linijom manjeg otpora, DS mi rješava sve stvari, komunikacije.“ 

Ve vyprávěních líčí dceřin manžel různé příběhy z pracovní komunikace, v nichž využíval 

veškeré své znalosti různých jazyků: „Zanimljiva je situacija sa ovim B-em, koji je 

Nizozemac, a živi u Austriji, zna i češki, nešto malo ruski, onda kad dođe B, kad dođe po 

zimi, kad je DS u školi, prve radne sastanke sa B-om sam imo ja sa njim, kad smo dogovorili 

izvođenje, onda sam bio ja sam, a s njim je bio jedan njegov proizvođač koje je čisto 

njemački pričao. Onda smo se B i ja morali sve sami dogovorit. Onda smo koristili njemački, 

engleski i češki. Uglavnom mi smo se sporazumjeli. To je bilo za krepat. Fantastično. Ja koje 

se riječi ne mogu sjetit, kažem na engleskom, on kaže na njemačkom, ja na češkom, on ipak 

češki – bolje njemački i engleski razumije, al uglavnom mi smo sve probleme riješili vrlo 

jasno. (…) Bilo je izuzetno naporno, ali zanimljivo. Bitno je: bez poznavanja nekoliko jezika 

je nemoguće.“ 

„Moje ne savršeno poznavanje jezika, ali poznavanje ljudi koji odlično pričaju razne 

jezike, jer bez toga se ne bih mogao maknuti iz Hrvatske, putovanje vani, i upoznavanje 

mnogo zanimljivih ljudi, u biti to apsolutno promijeni horizonte i percepciju stvari oko sebe. 

Jer u biti da bi vidio moraš uzdići glavu iz svog lokalnog iz svog dvorišta i iz svoje zemlje, i 

pogledati ne samo Europu kao Europu, nego svijet kao cjelinu. Mi, sve što radimo, radimo na 

globalnom tržištu. Ja više ne proizvodim za susjedno selo ili za susjedni grad, nego smo 

otvoreni čitavom svijetu.“ 

Přestože vyrůstal v česko-chorvatském prostředí, s češtinou se dceřin manžel moc 

nesetkával a necítil tedy potřebu si tento jazyk osvojit. Dostal se k ní ale ve styku s lidmi z 

Českloslovenska a díky přátelství s rodilými mluvčími, kteří je každoročně navštěvovali, což 

ho donutilo česky také komunikovat: „Ono što je meni jedan od izuzetno pozitivnih doživljaja 

u životu, koji je utjecao na to da sam možda baš i zavolio češki, iako danas slabo govorim ali 

ok, mogu se sporazumijevat. (…) Naime otac pokojni je imao jednog super prijatelja, on je 

imao auto i išao na autocesti, i neki ljudi iz Češke, to je bio neki M, on je bio zastupnik u ono 

vrijeme socijalističke Češke, u parlamentu češkom. On je imao saobračajku i on ga je dovezao 

kod sebe, on je imao totalku i tak dalje, i u biti zbog toga su se sprijateljili, da su oni bili 

prijatelji, dolazili su kod nas, cijelo čudo njih, tih Čeha, koji nisu nikakva familija, Česi, pravi 
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Česi, jednom su oni mene, još sam bio klinac, poveli na more. Ja sam bio četrnaest, dala sa 

njima i s njihove dvije kćeri, G-om i K-om i još nekakvim njihovim prijateljem, oni su 

kampirali u Vodicama. Onda sam 14 dana bio prisiljen komunicirati samo na češkom. Tada 

sam u biti naučio nešto ovog pravog današnjeg češkog, jer ovo što je u Međuriću govori, to je 

ipak arhaički češki jezik. I u biti to je jedno zaista izuzetno pozitivno iskustvo zato što je 

apsolutno ostavilo trag i na govoru i razumijevanju češkog i ta mogućnost komuniciranja sa 

ljudima, to mi je tak super. Uvijek kad dođemo negdje i kad razumijem češki i mogu 

komunicirat.“ Dodneška tak používá češtinu v zásadě jen v komunikaci s lidmi z České 

republiky, s nimiž se dostává do kontaktu především z pracovních důvodů: „Bratova firma, 

oni imaju, to je sad u biti TDK japanska firma preuzela, oni imaju jednu tvornicu u Češkoj, 

tako da oni su njemu znali dolaziti iz Češke, pa sam se znao tu u hotelu s njima naći i malo 

iskonverzirati i neke druge teme, da nije samo ono kor biznis.“  

Doma užívá češtinu jen občas s manželčinými rodiči, případně s dalšími příbuznými – v 

poslední době se ale češtině spíše vyhýbá: „Kod kuće malo, koristio sam sa svojima na moru, 

ponekad sa ocem, ali malo. Znači sa bakom više, nekad sa puncem i punicom, recimo sa 

djedom od supruge D, on je češki, onda sam sa njim češki razgovarao, bilo je tako sa 

ljudima… (…) Sa D-inim roditeljima ponekad. Prije, sad više ne. Sad uvijek sam na 

hrvatskom. Iako neću reć, nekad znamo neki kratki dio, nekoliko riječi ili rečenica. A prije 

sam znao sa ocem, sa bakom sam uglavnom na češkom konverzirao.“ I v rodině, když ho 

někdo osloví česky, většinou odpovídá chorvatsky – dvojjazykovou komunikaci považuje ve 

své rodině i v celé Mezurači za zcela běžnou: „Ponekad nekoju riječ ili rečenicu odgovorim 

na češki. Djed zna nekad na češki komunicirat, nekad na hrvatskom, nekad na češkom, ali 

nama je to sasvim normalno, meni je sasvim normalno da mi netko govori na češkom u 

Međuriću od naših, da ja njemu odgovorim na hrvatskom. Jednostavno tako smo navikli.“ 

K češtině se uchyluje občas ve chvílích pohody, např. o dovolené, když je o samotě s 

manželkou, apod.: „Nekad u smislu nekoliko rečenica, znamo nekoliko rečenica. Ali ja ću joj 

opet reći, to je sve u dobrom raspoloženju, kad sam opušten, kad sam na moru, kad smo sami 

i to. Kad smo s djecom onda nema nikakve komunikacije. Kad nekad šećeš i kad si opušten. I 

kad sam smiren i opušten, onda mi nekada dođe.“ Uvádí přitom, že se mu čeština velice líbí, 

považuje ji za velice melodický jazyk: „U Međuriću ja pričam hrvatski. Ja sebi, ako sam ljut i 

nešto, i ako hoću razbiti tu ljutinu, onda upotrijebim neku češku poslovicu, na taj način ovoga 

ublažim… Općenito češki je meni… francuski i češki… francuski mi je nekako 

najmelodičniji, najljepši, drugi mi je iza toga češki. To je moja percepcija doživljavanja 

jezika. To sam baš rekao onim Čehinjama u Češkoj lani razgovarao, a oni – pričaš francuski, 
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reko ne pričam francuski… (…) Ali taj francuski zaista izuzetno… čuti Francuze kad pričaju 

u originalu, ali malo manje, za nijansu, meni je češki prekrasan jezik. Zaista, ne zato što… To 

je nekako moj stav. Tako melodičan.“  

S češtinou a česko-chorvatskými mezijazykovými homonymy zažil několik vtipných 

situací: „I vozi kroz Kutinu i sad mi trebamo na raskršću pravo, jel tako? I pita nas P:  Kam 

deme? My: Jenom pravo. A P dođe do raskrća i ode … Ne pravo! Pa du pravo! a řek si mi 

rovně. I onda smo se uvjerili, smo shvatili, u biti da… a znamo mi da je rovně rovně, no. Ali 

samo pravo. Mi kad kažemo vozi, vozi samo pravo. I to je tako simpatična ta zgoda iz života, 

da je neću zaboravit. Mi njemu jenom pravo a on vozi desno. Kud ćeš desno? Ja sam njemu 

lijepo reko pravo. To je živi humor. Nikad to neću zaboravit. Mi to, po međurački bi to bilo 

desně. Ja nisam čuo pravo. Do onda nisam čuo pravo. Al sam naučio.“  

V každodenní komunikaci volí dceřin manžel cestu nejmenšího odporu, protože nejlépe 

ovládá chorvatštinu, mluví na všechny, o nichž ví, že chorvatsky rozumí, tímto jazykem. 

Další jazyky užívá především v komunikaci s cizinci: „Ali u biti zašto, zato što hrvatski mi je 

ono, ko riba u vodi, tu plivaš, u biti, sa domaćima…“ „Meni je sa nekime ko je iz Češke 

normalno pričati češki. Sa nekim ko je iz Hrvatske, gdje mi je lakša konverzacija na 

hrvatskom, onda linija manjeg otpora prevlada i ne želiš – ja bi rekao, nitko se ne voli 

blamirati, ja kažem, vani kad ne znam engleski, što bi trebo reći, tako sam ljut na sebe, da bi 

se strašno, onda kažem, moraš to riješiti da ne izgledaš ko telac. To je prestrašan osjećaj. U 

Češkoj se ne osjećam tako, ali na češkom razgovaram… jednostavno mogu kvalitetnije 

razgovarat na hrvatskom i onda mi je lakše tako.“ 

 

Dceřin syn (1998) 

Narodil se v česko-chorvatské rodině jako první ze čtyř dětí. Vychodil chorvatskou 

mateřskou školu a první stupeň základní školy v Mezurači. Ve škole se už od začátku učil tři 

jazyky: chorvatštinu, angličtinu a češtinu. Na češtinu chodil jako na volitelný předmět – slovy 

D: „DS i DD1 su učili češki jezik i kulturu, kako se to zove. Znači oni tu ne rade previše 

gramatike, nego se bave svim, običaji, himna, uopće na zemljovidu smjestiti tu Češku, pa 

istraživat zanimljive pisce, Božena Němcova i tako, tako da je to jako jako lijepo osmišljeno.“ 

Jako malého ho také často hlídali Matka s Otcem, u nichž se mluvilo česky. 

Druhý stupeň základní školy absolvoval v Banově Jaruze, kde dále chodil na jazyky: 

„Tamo smo također mogli ići još jedan jezik dodatno, češki, engleski, hrvatski i njemački. A 

također su neki učili slovački. Negdje oko petog šestog razreda je počelo zanimanje za 

učenjem jezika jer sam onda počeo koristiti računalo. I na računalu sve igrice koje su igrali 
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moji vršnjaci i tu sam najviše naučio engleskog jezika. I njemačkog dio, jer je cijela 

komunikacija na engleskom i sa svima komuniciraš na engleskom. Jedan profesor iz likovnog 

nas je naučio da se preko skypa spojimo, onda smo sa strancima s kojima smo igrali pričali na 

skypu da bi što bolje igrali. I sa profesorom, da, to je bilo zanimljivo. I tu je počelo malo 

izražajnije učenje jezika.“ Přesun na školu do Banovy Jarugy ale znamenal také výrazné 

omezení kontaktu s mezuračským prostředím, neboť ve volném čase dceřin syn pomáhal otci 

v zemědělských pracích a na stýkání se s místními dětmi tak nezbývalo moc času – přesto 

vzpomíná na smíšenou komunikaci s vrstevníky z Mezurače: „A to je kod nas tak. Nekad 

češki nekad hrvatski. Šta ja znam, onak, miks. Kad smo na igralištu, onda to svakak bude, 

neki pričaju i slovački. To je ono, naš Međurić. Međurić sleng. (…) Šta ja znam, ima onih, 

koji uvijek češki, ovisi od situacije. Ko sad kad se nađemo, to nema pravila, kak ćemo pričat, 

bitno je da se mi razumijemo. Kako pričaju, mluvíte, tak svejedno, nekad i engleski iz 

zezancije. Ne opterećujem se s tim, uvijek mi je bitno da se razumijemo.“ 

Po základní škole odchází dceřin syn do zcela chorvatského prostředí na zemědělské 

střední škole v Záhřebu, odkud každý víkend a v pracovní sezoně často i v době výuky odjíždí 

domů pomáhat v podnikání. Práce v zemědělství ho velice baví a v úmyslu má pokračovat ve 

studiu na záhřebské zemědělské fakultě. Rok před koncem výzkumu se se školou dostal na 

dvoutýdenní studentský výměnný pobyt do Itálie a cestuje také pracovně s otcem, navštívil 

kromě jiného Belgii, Rakousko, Německo, Francii, Česko a Nizozemí. 

Pro studijní a pracovní vytíženost zbývá dceřině synovi málo času na volnou zábavu, které 

se většinou věnuje jen v zimě na internátu, příležitostně ale chodí do posilovny a hraje fotbal. 

Z důvodu vytížení taky nikdy nebyl zapojený v činnosti mezuračské Besedy, i když ho 

opakovaně zvali a zapojena je i většina jeho mezuračských kamarádů – účastnil se jen 

velikonočních obchůzek: „Išao sam jedino ono škrebetati i šukati. Kao mali. To je išla češka 

skupina i pičimo mi kroz selo. To je bilo super. Super cool. To se išlo dost dugo.“ 

O životě v Mezurači říká, že nutí jeho obyvatele zvládnout různé jazyky – i on se tam 

musel naučit česky, neboť česky mluvila občas taky jeho matka (D) a její rodiče (M a O), 

dceřin syn ale všem odpovídá chorvatsky: „U selu kako imamo više različitih skupina ljudi na 

koji način govore, pa se onda mora naučiti, i doma od mame i od mame mama i tata govore 

češkim jezikom – mluve česki – ja ga baš ne mluvim predobro, ali razumijem sto posto, jer 

naviko i kod nas devedeset devet posto ljudi priča češki. Gdje god dođeš je češki, i ja ga 

razumijem savršeno. Sve što mi kažu, ali ja na hrvatskom odgovaram. I to je naša normalna 

komunikacija. Znaju da ću ja na hrvatskom govorit, jedino onako koju riječ ubacim na 

češkom.“ Dvojjazykovou komunikaci s dceřiným synem potvrdili také Matka s Otcem, kteří 
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uvedli, že dceřiny starší děti kdysi mluvily česky, od odchodu z Mezurače ale už česky 

nemluví: „…mi děti vodpovidaj chorvatsky. To je mně líto, ale nemůžu já to předělat. (…) 

Dok byly maličký, šlo to. Protože já jsem je hlídala i voni byli u nás stále. I ze školy když, 

z první třídy. To sem eště pořád na ně mluvila česky. Ale tejka jak vodešli do Banovy do 

školy a do Záhřebu, hotovo. Myslím, že voni nikdy nebudou tolik češtinu, možná jesi je to 

bude zajímat teprve dýl…“ Že jako dítě mluvil asi česky více než nyní, říká i samotný dceřin 

syn, přidává ale, že pořád všemu rozumí a je schopný se česky domluvit, když je potřeba – 

chorvatštinu jako jazyk komunikace volí proto, že v chorvatštině komunikuje jednodušeji: 

„Možda kao mali sam malo na češkom, ali ja sam u pravilu na hrvatskom, to mi je bilo 

jednostavnije. Išli smo isto u Češku nešto, ko mali, tamo… prije sam ga znao više pričat, sad 

baš i ne tolko, al razumijem sto posto, kad bi se trebo. Kad se nađem u situaciji – ko što smo 

bili prošle godine u Češkoj na nekoj prezentaciji strojeva, kod Praga, onda kad moraš, onda 

znaš. Sjetiš se. Nije tečno, ali najbitnije mi je da razumijem. Ko engleski, kad ti razumiješ što 

ti netko kaže, onda je puno lakše dalje reć što ti misliš.“ 

Češtinou využívá občas i v podnikání nebo mezi kamarády, v podnikání užívá nejvíce 

angličtinu, kterou se učil ve škole i soukromě: „Ipak najviše ljudi razumije engleski, najviše 

razvijam jer mi najviše treba. Svaki dan – ne baš svaki, al svaki drugi imam razgovore na 

engleskom. E to je tako bitno engleski govoriti, biti u formi. Svaki jezik koji znaš je blago. 

Uvijek je dobro znat jezik.“ „Najviše koristim engleski u komunikaciji s poslovnim 

partnerima. Tu koristim sve šta znam. Zavisi ko šta govori. Dosta na računalu komunikacija 

sa bilo kim.“ „Engleski mi je najvažniji, tak mi se nekak nameće situacija. Najviše ga moram 

znati, jer i ovi Španjolci, i oni znaju engleski super. I onda za tu tehnologiju za češnjak… 

samo engleski. Mi smo za dva dana dogovorili stroj, i tu da ne znaš engleski, nema dogovora, 

nemoš ništ. Treba znat jezik i tu treba koliko god možeš odvojit vremena i učit.“ 

Kromě angličtiny se dceřin syn učil také německy, chodil dokonce na kursy v jazykové 

škole, kterých ale zanechal z časových i praktických důvodů: „Prije sam išao i na njemački u 

školu stranih jezika. Još malo učit, da bi ga bolje znao, ne. Razumijem ga donekle, ali sad sam 

ga malo… Dosta ga malo koristim.“ 

Jazyky dceřině synovi nikdy nedělaly potíže, až na to, že se mu občas pletly: „Nekad mi se 

to događalo kod njemačkog i engleskog. Jer sam jednog i drugog koristio dosta, i onda sam se 

znao pomiješat totalno. Krenut na engleski i završit na njemački. U zadnje vrijeme baš i ne. 

Jer kad pričam s nekim, onda znam na koji smo se jezik prebacili. Ak je engleski, engleski, ak 

je doma češki, češki, uspijem se prebacit dost dobro. I držim se tog jezika. Samo malo više 

koncentracije, onda dođe do toga, da kreneš na drugom jeziku. Ovak komplikacije ne, sam 
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kad je teže, onda polako, polako i smireno i onda se sjetiš riječi i onda sve uspiješ reći. A kad 

si nervozan i kad razmišljaš, kak ću, onda ćeš puno teže ili ne budeš se sjetio.“ Říká, že je jen 

potřeba se soustředit na jazyk, kterým má právě mluvit a vždy se domluví: „Češki, hrvatski, to 

mi je kao dobar dan. To mi je svakodnevna situacija u selu. A engleski pa neki drugi jezik, to 

je rijetka situacija. Sada kad ću počet pričat na drugom jeziku, jer kad pričam s nekime, 

pričamo isti jezik. Nije to puno komunikacija, ali sad je sve češća i češća komunikacija na 

stranim jezicima. Čim više, tim si više uhodan i šta ja znam, lakše ide.“  

Přestože dceřin sny opakově uvedl, že mu komunikace v češtině nedělá potíže, jako jazyk 

vyprávění volil chorvatštinu, do které jen občas vložil nějaké české slovo – v chorvatštině se 

prý vyjadřuje jednodušeji. 

 

Dceřina první dcera (1999) 

Narodila se v česko-chorvatské rodině jako druhé ze čtyř dětí. Jako malou ji většinou 

hlídala sousedka, u které se mluvilo česky, zatímco doma se mluvilo chorvatsky, neboť rodina 

žila v domě rodičů otce společně s rodinou otcova bratra, kteří česky neuměli: „Od malena 

sam, kako je naše selo Čeha i Hrvata i dosta se koristi češki jezik, ja sam kao mala me čuvala 

naša susjeda JŠ, i ja sam kod nje uvijek pričala češki. Kad sam bila kod nje, ja sam pričala 

češki, kad sam došla kuć, mama je Čehinja, ali ona se udala u hrvatsku obitelj. I onda kako je 

tamo baka, stric i strina, i onda nam je doma bio normalan jezik hrvatski.“ – „Ja sam uvijek 

pričala na češkom i sve razumijem. I ja sam kao mala, ne sjećam se s kolko godina u folklor, i 

onda sam tamo nastavila njegovat kulturu češku, to mi je bilo jako zanimljivo.“ 

Základní školu vychodila chorvatskou v Banově Jaruze, některé roky ale dojížděla do 

mezuračské školy na hodiny češtiny podle modelu C. S mezuračkou školou se také dostala 

dvakrát do České republiky: „U školu sam išla od prvog razreda u Banovu Jarugu, sve do 

osmog, onda nisam stizala, kako se češki jezik održava u Međuriću, onda ovisi, kako sam 

koje godine stigla. Nekih godina sam išla, nekih godina ne na češki, zanimljivo nam je to bilo. 

Druženje. Imali smo neke projekte, radili, neke knjige istraživali uvijek i išli smo, mislim 

prije nego sam krenula u školu, da smo jednom išli u Češku, na dva tri dana. Ili pet. S 

učiteljicom i sa školom, kao bus. I to su išli i D i DS. I tamo mi je bilo baš zanimljivo, jer sam 

tamo, bila manja, pa sam se možda i više usudila, više govorila češki. I onda sam išla ponovo 

kad sam išla peti razred, tak na četr pet dana, tad su išle sestrične sa mnom. Isto mi je bilo baš 

zanimljivo. Kad sam znala češki. To mi je norm… Bilo mi je baš lijepo. Kad odem tamo i kad 

čujem češki onaj pravi a ne ovaj naš međurački češki. Ja to uvijek kažem međurački češki. Jer 

je drugačiji ipak.“ Zároveň chodila dceřina první dcera několik let do hudební školy. 



272 
 

Na střední školu se zapsala do Záhřebu: „I tada otišla sam u srednju u Zagreb, za 

farmaceutskog tehničara, u zdravstveno učilište. I tamo mi se svidjelo – samo ih je deset iz 

Zagreba, svi su iz okolice. Svi su u domovima učeničkim. Ima cura iz Like, iz Slavonije, baš 

smo mješovita grupa.“ Každý víkend ale dojíždí domů do Mezurače, takže jí zbývá čas na 

zapojení do besední činnosti, zvláště v posledním roce výzkumu, v době příprav na 

mezuračské Dožínkové slavnosti: „Ja sam svaki vikend doma. Ima još par djece iz sela koji su 

u Zagreb otišli tako da onda probe gledamo da imamo vikendom. Jer smo tad svi. Sad preko 

praznika nam je lakše. Mada onda se nam neda, ali sad kad su dožinke onda smo svaki dan svi 

bili zajedno. Od nula do dvajst četiri. Svugdje smo bili, tak da nam je to bilo lijepo. I 

zanimljivo.“ Ve voných chvílích se také ráda zapojuje do zemědělských prací v podniku 

svého otce.  

Odchodem do Záhřebu se dceřina nejstarší dcera dostala do zcela chorvatského prostředí, 

kde se ale ráda chlubí svým českým původem a znalostí češtiny – slovy D: „…ona inače voli 

češki progovarati i sve što zna pokušava što bolje unovčiti, kad ima prilike u školi. Imali su 

dan otvorenih vrata škole i ona je pitala da li može prikazati češke običaje. I razrednica je 

pristala, tako da smo radili tu kod kuće plakate, nosila je pomlázku i kojekakve rekvizite i 

prezentirala je tamo… imala je svoj štandić u razredu i cure su joj pomagale. Imala je ideju da 

ide u nošnji, ali to je bilo neizvedivo.“ Zároveň ale češtinu využívá občas také jako výmluvu 

pro svou nedostačující znalost chorvatštiny: „Ima jedna cura koja je Albanka. Ona tečno 

govori albanski. Onda se ja i ona, kad nešto profesorica, gramatika nešto, onda se mi: Ja sam 

Albanka, ja sam Čehinja. Kao ne možemo mi to, to je nama strani jezik. Tak smo se zezale.“ 

Česky mluví také, když se chce před Chorvaty vytáhnout anebo když nechce, aby jí 

rozuměli, např. při telefonátech domů: „A češki – baš nedavno sam imala dogodovštinu. S 

mamom, kad ju zovem iz Zagreba, nekad volim pričat na češkom, jer kolko god ja svima 

kažem: pa dobro, to ti je normalno, to sve razumiješ, i onda kad ja njima nešto krenem pričat, 

oni – pa ja to ne razumijem. Pa kak nerazumiješ? Pa sve isto ko hrvatski. Meni, koja sam 

cijelo vrijeme slušala taj jezik dok sam odrastala, je nekak normalan, onda mi je to isto. Onda 

sam skužila da njima to uopće nije slično, nema nikakve veze s hrvatskim. Tak da mi je sad 

super, ono, kad mi se neda – što vas briga što ja pričam s mamom, onda ja to sebi lijepo na 

češkom. Kad ju nazovem. Ili bila sam sa sestričnom na kavi u nekom kafiću, a tamo se već 

znam, i konobari, svi me znaju i moje društvo. U Zagrebu dok sam bila, a došla sestrična iz 

Sesveta, a ona ide u češku školu u Zagrebu, odmalena je teta vodila, tak da ona razumije sve, 

ali kaže, ne pričam ti ja previše, znaš ono, znam ja osnove. Reko, jel mogu ja tebi na 

češkom... da me oni slušaju, da znaju šta ću ja tebi pričat. Ispričam joj svašta nešta a oni sam 
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gledaju, ne razumiju, nije im jasno. Po licima skužim, da ne shvate. Jer im je neobično, možda 

se iznenade, koji ne znaju da ga govorim.“ Jinak ale se svojí rodinou česky nemluví často a 

zvláště vzdálenější příbuzní ji mají zcela spojenou s chorvatštinou: „Pa nekad. Al rijetko. Ne 

baš. Ali znamo nekad pričat, to kad dođu baka, kod susjeda, kad smo kod prabake, isto 

normalno mi je da svi pričaju češki. Onda ću i ja pričat češki. Mada se smiju, DD1, navikli 

smo da ti na nas hrvatski pričaš, možeš ti nama hrvatski. Reko ne treba, mogu ja i češki. 

Svejedno.“  

Většinou chorvatsky se údajně baví spolu i mladí v Mezurači, přepínají ale do češtiny 

v přítomnosti starších, jako se stávalo při přípravách na Dožínky: „U mom selu ima iz moje 

generacije jako malo djece. Tako da nam je normalno nekak hrvatski. Moja sestrična je ista 

generacija ko ja, ona priča hrvatski, tako da s nikim moje dobi ne pričam baš češki. Jedino sad 

na folkloru, oni stariji kad su došli. Da smo ostali mi mlađi, možda ni ne bi bilo tolko češkog. 

Ovako bude ponekad. Onda kad smo radili za dožinke kad su bili stariji s nama, onda nam je 

normalnije bilo. Kao pričat na češkom. Nekak to dođe spontano.“ 

Vedle češtiny a chorvatštiny se dceřina nejstarší dcera běžně setkává také s angličtinou, učí 

se jí od základní škol, ale užila jí také na dvoutýdenním výměnném pobytu ve Francii, kam 

byla vyslána školou jako jeden z nejlepších žáků: „A cijelo vrijeme sam učila i engleski, koji 

sam ja većinom kroz serije, strane serije, koje gledam bez titlova. Pa onda tak spontano nekad 

počnem sama sa sobom na engleski pričati. Onda mi se mama smije. Sad kad sam bila u 

Francuskoj na tjedan dana na razmjeni ove godine, bili smo iz Hrvatske, Britanije, Francuske 

i Njemačke, djeca. I tamo smo koristili samo engleski. I tad su svi vidjeli, kolko smo mi 

Hrvati – su nam Britanke rekle: ti pričaš bolje od mene. Ono tečnije. Pričat engleski kolko ga 

stvarno znate.“ Zkušenost z Francie označuje také jako jedinou, kdy měla potíže 

s dorozuměním se v některém jazyce, ne ale pro svou nedostatečnou znalost jazyka, ale 

protože studenti z jiných zemí neovládali dostatečně dobře angličtinu. 

Dcera si většinou neuvědomuje střídání jazykových kódů, jedná „spontánně“ – a uvádí, že 

střídá i jazyky, v nichž uvažuje: „Nekad razmišljam baš na engleskom. Kad imam više 

vremena gledat serije, il nečim se bavit, kad mi priča na engleskom, kad slušam engleski, 

onda mi je normalno razmišljat na engleskom. (…) Nesvjesno pređem. Sama se uhvatim da 

počnem mislit na drugom jeziku. Nekad ako pričam češki, kad razmišljam o Češkoj, češkoj 

kulturi, što se događalo u besedi, i o tak nekim stvarima, i o nekoj osobi s kojom pričam na 

češkom, onda krenem razmišljat na češkom. Onda se uhvatim. Ono baš ovisi.“ 

Jako jazyk rozhovorů ale dceřina první dcera vždy volila chorvatštinu – možná její volbu 

ovlivňovala přítomnost dalších členů rodiny. 
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Dceřina druhá dcera (2003) 

Narodila se v česko-chorvatské rodině jako třetí ze čtyř dětí. V rodině se od jejího dětství 

mluvilo téměř výhradně chorvatsky, ve svém okolí a částečně ve škole se ale dostávala do 

styku také s češtinou, takže si i tento jazyk osvojila pasivně: „Kod kuće smo pričali većinom 

hrvatski, eventualno kad su nam došli susjedi, teta B, onda bi mama s njima pričala češki 

većinom. A ja bi nešto razumjela a nešt ne bi. A većinu sad razumijem. (Učila sam) kad sam 

slušala djeda i bake, na priredbama, češke neke pjesmice u školi kad su pjevali… I tak, i onda 

sam nekak se navikla. Kad čujem da znam većinom.“ 

Vychodila chorvatskou mateřskou školu v Mezurači (v době, kdy mateřskou školu 

navštěvovala neexistovala v Mezurači česká škola) a následně se zapsala do chorvatské 

základní školy v Banově Jaruze. Ráda by chodila na hodiny češtiny, které ale nestíhá, protože 

dvakrát týdně dojíždí do hudební školy, nejdříve do Kutiny a v posledním roce do Novské. 

Učí se hrát na piáno, což ji velice baví. Určitou dobu byla zapojená také do besední dětské 

taneční skupiny, nyní jí ale vedle hudební školy ani na tancování nezbývá čas. 

Mateřštinou a běžným jazykem komunikace je pro dceřinu druhou dceru chorvatština. 

Češtinu ovládá pasivně, aktivně ji ale užívá velice málo: „Hrvatski znam sve, pošto ga 

koristim, češki znam – mislim – ja njega sve razumijem, al ne znam ga pričat baš. Ono kad 

čujem, išli smo… bila je tu neka predstava u domu, i sve sam razumjela, i kad ga treba 

koristit, to baš ne znam.“ Její matka říká, že prostřední dcera ovládá češtinu nejhůře ze všech 

sourozenců, neboť jako jediná neměla příležitost nikdy navštěvovat výuku češtiny ve škole – 

není zvyklá ani na komunikaci v češtině ve svém okolí, takže jí připadá k smíchu, když slyší 

mluvit česky např. své rodiče: „…DD2 uopće nije sudjelovala u modelu C, (…) nije imala 

priliku. U rasporedu se nije poklapalo. (…) Pokušat ćemo je sad kod kuće malo više trenirati. 

Razumije ona sve i svašta, i jako je smiješno. (...) Neobično im je čuti.“ 

Vedle chorvatštiny a češtiny se prostřední dceřina dcera učí také anglicky a německy, na 

oba jazyky chodí ve škole. Němčina ji moc nezaujala a vnímá ji jen jako povinný školní 

předmět, jazyk mimo školu nikdy nepoužívala. Angličtinu ale má moc ráda a kromě ve škole 

se učí i soukromě: „Engleski isto u školi učim, ali me baš jako zanima. Zato više znam. Dosta 

gledam na youtube video, pa onda sam si to nekak razvila više, dok njemački ne koristim 

nigdje.“ Angličtinu také několikrát uplatnila v komunikaci: „Koristila sam ga par puta, 

jednom kad je došao jedan Japanac u školu, i nitko nije znao pričat s njim na engleskom, ni 

profesori, a ja sam komunicirala, i jednom to sam bila mislim peti razred, kao neka utrka 

mira, i to se ide kroz cijelu Europu, putuju trkači, i onda je bio jedan čovjek iz Srbije, iz 



275 
 

Austrije, Njemačke, i onda sam isto s njima komunicirala na engleskom.“ Angličtina a 

němčina se jí občas pletou: „Imala sam dost između njemačkog i engleskog. Često sam se u 

njemačkom zbunila pa sam počela na engleskom pričat, ili iz engleskog pišem test pa napišem 

nešto na njemačkom.“ 

 

Dceřina třetí dcera (2008) 

Narodila se v česko-chorvatské rodině jako nejmladší ze čtyř dětí. Po vychození 

chorvatské mateřské školy v Mezurači začala v posledním roce výzkumu navštěvovat zdejší 

chorvatskou základní školu, v jejímž rámci navštěvuje hodiny češtiny podle modelu C. 

V rodině i s kamarády se nejmladší dceřina dcera baví se všemi chorvatsky, přestože občas 

slýchá babičku nebo sousedy mluvit česky. Sama má češtinu spojenou především 

s básničkami a říkankami, které se učila v mateřské škole nebo následně na hodinách češtiny 

v první třídě základní školy. Postupně se zapojuje do besední dětské taneční skupiny. 

 

Syn (1976) 

Narodil se v české rodině v Mezurači, kde vyrůstal v převážně českém prostředí a 

komunikoval česky: „Doma víc na česky, nejvic česky bylo u P-u (pozn. autorky: rodičů 

matky), znači u dědy i babičky, nebo děda ďál spíš v Čechách. Já dyž jsem na něho mluvil 

chorvatsky, von mi jen řek: nerozumim tě. Rozuměl chorvatsky. Ale mně nechtěl rozumět. 

Von chtěl, aj já naučím češtinu.“ Pak se ale syn dostal do předškolního ročníku mateřské 

školy v Mezurači k učitelce, která česky neuměla a češtinu odmítala – slovy M: „Von když 

přišel do předškolky, tak tam byla teta, která ho nechtěla rozumět. Nic. Před tym byla teta, 

když nerozuměla, šla k ty moji učitelce, co sem vám řikala že mě učila, FV-ová, vona tam 

ještě pořád v ty škole ďála, vona vzala dítě za ruku, vodvedla ho k ty mojí učitelce, a vona jí 

to převedla. Ale tej tam byla teta, která mu řekla, pričaj tako, da te svi razumiju. I S víc 

nechtěl mluvit. Von taky přišel domu a řikal: Naučte mě aj já dobře mluvím chorvatštinu a ne 

česky a pak mu teta ve předškolce řekne, že ho nerozumí.“ Tímto začalo synovo postupné 

vzdalování češtině a přikládnění se ke komunikaci v chorvatštině. 

Po chorvatské základní škole v Mezurači nastupil na střední elektrotechnickou školu 

v Kutině a následně odjel studovat do Varaždinu na fakultu organizace a informatiky: 

„Osnovna škola eště doma bylo trochu česky, trochu chorvacky, ale dyž srednji škola, tak to 

vic bylo chorvacky. (…) E tam vic nikdo ve třídě nebyl Čech, to všechno na chorvacky. E 

onda trochu co bylo doma na češtině, to bylo všechno miň, miň, miň, jak sem já ve rázredu, 

ve třídě, tak sem já počel i doma. E onda dyž sem na fakultét, tak sem tam až byl někdy tři 
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tejdny tam, vikend doma (…) E tam bylo že sem já tři štyry tejdny byl nahoře, že nejsem měl 

s kym mluvit česky, e dyš sem došel ten vikend doma esi sem trošku promluvil il nejsem, 

takže to trvalo štyry pět roky nakon toho sem já skoro česky zapomněl.“ Odchodem do 

chorvatského prostředí se také zcela změnil jeho jazyk komunikace a chorvatsky se začal 

bavit i téměř se všemi známými v Mezurači, včetně nejbližších příbuzných. 

Po studiu se vrátil do Mezurače a vystřídal několik zaměstání. Douho se mu nedařilo získat 

zaměstnání trvalé: „Pracoval jsem nejspíš (pozn. autorky: nejdříve) ve privátný škole jako 

učitel informatiky, tečajevi, znači Windows, Word, Excel, znači všechno co se týče počitačů, 

to sem byl někdy dva tři roky, pak sem čak byl i jako, nevim jak to říct, vršitelj dužnosti 

ravnatelja, asi rok i půl – dva, e onda sem přešel do Pleteru, tam sem byl jako informatičar 

hlavní, to sem taky tři štyry roky pracoval, to je građevinska firma byla. Víš jak bylo u nás 

s građevinskim firmama… i tak rozpadla se, e onda bylo jednostavno, nejsem tři štyry roky 

nemoh najit práci, myslím, dělal sem dva tři měsíce v jedny škole, zámjena když bylo 

porodiljný, tu informatiku, tu techničky, to al nic za stalno, a tej sem ve Almusu isto taky 

voditelj IT odjela, to je ljevaonica aluminija.“ Až před koncem výzkumu se podařilo synovi 

získat zaměstnání na dobu neurčitou u německé firmy, která je zaměřená na export a 

spolupracuje také s Českou republikou, veškerá komunikace se zahraničím probíhá v 

angličtině: „Jedino to co musím englesky, ale to ono, musím to vic přes mejly, takže co 

neumím, trošku google translejter pomáhá i tak. To je přes počitač. Jedino dyš musím mluvit, 

onda to trošku...“ 

Na jednom z kursů informatiky, které vedl, se seznámil se svou budoucí manželkou, kterou 

si přivedl do domu rodičů a s níž má nyní dva syny. S manželkou, Chorvatkou ze zcela 

chorvatského prostředí, komunikuje výhradně chorvatsky, se syny česky i chorvatsky: „Pa 

někdy česky, někdy chorvacky, ale jak na práci mluvím chorvatsky, víc až na chorvacky. 

Myslím, že víc jich dědeček a babička učej česky.“ 

Od mala byl syn, v době, kdy byl přítomný v Mezurači, zapojený v činnosti místní České 

besedy, jako malý tancoval v dětské skupině. Po návratu ze studií ho do Besedy opět přivedl 

její předseda, který hledal někoho, kdo by dokumentoval veškeré dění v Besedě. Syn se 

zapojil také do znovuzaloženého divadelního spolku a přes aktivity v Besedě se postupně 

dostal také k funkcím v jiných tělesech: „I onda von když sme se věděli, onda von trošku, el 

by mi moh udělat to. Něco může, parkrát sem i byl s ním, i onda když von viděl, že mě to 

zajímá, e onda mě von co víc tahal, tahal, tahal, takže sem já už třeti mandát ve županijským 

vijeću, tej sem i potpředseda v županijskom vijeću ve Sisku, takže v Besedě v upravnom 

odboru myslím že taky už víc vod vosum roků, myslím, nejdřiv sem já se svojim foťákem 
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trošku fotil co jim třebalo, onda se taky vzala Beseda, taky se kamera vzala, takže my máme 

fotky jako Beseda už na internetu, myslím že sme byli až i první beseda sa fejs stranicou, to 

taky všechno já dělám, myslím, von viděl, že má někdo kdo to umí, a i chce. Takže mně to 

nebylo vůbec problém udělat, mně to bylo zajmavý, to sem volil dělat i takže sme všechno víc 

i víc, i onda jak sem já ukázal že chci, onda víš jak to de.“  

Opětovným zapojením do besední činnosti se syn začal vracet také k českému jazyku: „…e 

tej dyž sem postal, když mě V do Besedy zatáh, onda sem zase… když sme se ve Besedě 

nacházeli, tak sem se co víc chtěl aj se vrátím k ty češtině. Takže zase sem trošku česky, takže 

baš to když rodina přišla, první den dva to řikám mě ruce i nohy trošku bólely, když sme 

mluvili, čtvrtej pátej den když sme mluvili bez nějakých problému. Takže to bylo co se týká 

jazyku… znači já jsem nejdřív česky, pak sem víc chorvatsky a tej trošku aj co vic češtině se 

vrátím. Ale to je všechno tíž i tíž. Nebo to taky nemá se kde jak spadá češky naučit než co 

pochytáme tak.“ Podle jeho slov se v mezuračské Besedě mluví převážně česky, což mu 

umožnilo také větší kontakt s tímto jazykem: „Pa v Besedě když se najdeme, víc česky. Nebo 

to všechno sou ty starší kerý uměj. Proto sem víc češtinu i s níma zase pochytal. Nebo já dyž 

sem z fakultetu přišel, já jednostavno skoro víc nejsem uměl češtinu ani mluvit.“ Besední 

aktivity se vystupňovaly v posledním roce výzkumu, kdy mezuračská Beseda 

spoluorganizovala Dožínkové slavnosti – do příprav byla zapojena celá synova rodina. Syn by 

byl rád, kdyby byla místní Beseda aktivní po celou dobu, aby se lidé pravidleně scházeli v 

místním kulturním domě a aby si sem zvykly chodit také děti, pro které by byl připravený 

program (syn by jim např. rád pouštěl české pohádky a rodinné filmy). 

Dnes se syn s většinou lidí baví chorvatsky, v Besedě a občas v rodině užívá češtinu – 

většinu lidí má rozdělných podle jazyka komunikace: „I já teď eště furt pár lidi v Mezurači, já 

vic chorvatsky mluvím. Ale na nich esi se votočím, já automatsky mluvím češtinu. Tak já na 

babičku jednostavno chorvatsky nemůžu mluvit. To jenom zvyk je, i eště pár tak lidi jenom 

je, al nevim proč, jednostavno, čim se na nich votočim, já češtinou mluvím. A víc 

chorvatsky.“ Je rád, že se mu podařilo se k češtině vrátit, rád by se ale také naučil jazyk lépe, 

k čemuž prý nemá vhodné podmínky. Kromě sledování českých filmů také občas vyhledává 

informace v češtině na internetu. V zaměstnání užívá také angličtinu. Své jazykové znalosti 

hodnotí slovy: „Já vím českej kolik tolik, nebo englesky B tečaj završil, když nejsem 

pracoval, … završim, ale jednostavno, nejde mi nijak. (…) Já ty stručný izrazy víc vím na 

englesky než na chorvacky. Já na chorvacky nevim, ale na češtině ty stručný izrazy nevim, 

nebo já česky jen co sem učil vod dědečka a babičky nebo vod rodičů. A takový pojmy se 

nepoužívaly. Du tej vic někdy na internetu na český sajty, pa vic si přechází co by to bylo, 
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přeložím i tak. Jedno vrijeme sem až, pa nevím, kerá to hra byla, i baš sem na českej sajt, i tak 

přes čet, i to baš sem přes – byla ňáka holka, nebudu, starší, nevim, ženská. Bylo ji tak – jak já 

umím česky, z Chorvacka, vam tam, baš si dala trůda, baš všechno co sem psal, co god 

nejsem dobře napsal, mně vypravljala. Onda sem baš, al baš nejsme se ani hráli, než vic sme 

dopisovali, a jí bylo baš zajímavý, jak tak i dobře vím česky, za někoho kdo je z Chorvacka.“ 

O údivu nad svou dobrou znalostí češtiny ze strany českých rodilých mluvčích se zmiňuje 

víckrát, např. ve spojení s žádostmi o pracovní pozici, které posílal do Česka: „Nebo taky 

když sem řek, než sem počel pracovat, sem do Čech poslal tych pár molbi, taky mě navolali 

z Čech i nejspiš počeli na mě na englesky. Můžeme my na česky. A může… Jak vy tak dobře 

mluvíte česky? Tady sem, český místo, já sem Čech po národnosti, ali sem v Chorvacku.“ 

 

Synova manželka (1983) 

Narodila se v chorvatské rodině v chorvatské vesnici poblíž města Kutina. „Četiri razreda 

osnovne završila sam u Stupovači, a od petog do osmog sam išla u Kutinu i tamo sam upisala 

srednju ekonomsku školu, koju sam isto završila. Krenula sam na fakultet, no nisam uspjela 

bez plaćanja, pa sam upisala izvanredno u Požegi, a prije toga sam upisala godinu 

informatičkog tečaja, gdje sam upoznala svog sadašnjeg supruga S. I počela sam radit u 

Selku, to je tvornica elektroničkih dijelova za mobitele, automobile i tak. Tih mikročipova. I 

uglavnom ja i S smo hodali godinu i pol dana, nakon toga smo se vjenčali, i tako sam ja stigla 

u Međurić. I susrela se sa češkim običajima, pa s ljudima koji pričaju češki, slovački. U Selku 

sam radila pet godina, poslije toga sam radila u jednoj građevinskoj filmi u Pleteru, gdje je i 

moj suprug radio, onda sam godinu dana radila opet u Selku, pa godinu i pol u Peniću, pa sam 

trenutno u trgovačkoj firmi, koja ima lanac trgovina od 250 tih manjih trgovinica, po 

različitim područjima i radim isto u računovodstvu.“ V rámci maturitního zájezdu se dostala 

také do Prahy, která ji nadchla – a později, v době, kdy syn marně sháněl zaměstnání se ho 

dokonce snažila přemluvit, aby se do Prahy přestěhovali. 

Synova manželka se přivdala do Mezurače, do domu synových rodičů, u nichž si zřídili 

patro domu. S manželem má dva syny. Hned po přistěhování do Mezurače se zapojila do 

činnosti místní České besedy, kde se angažuje vícero způsoby, tancovala, zpívala, šila dětské 

kroje, pomáhá, s čím je potřeba. Besedu vnímá jako místo, kde se sdružují místní lidé, kteří 

chtějí něco společného tvořit, trávit čas konstruktivním způsobem: „Odmah kad sam došla u 

Međurić. Odmah tu godinu. Kad je to krenulo, ja sam uvijek bila za akciju, za društvo, za 

sudjelovanje, i moj suprug je takav. On je malo povučeniji ovaj za priču, ali voli u tome 

svemu bit. S tim da sam ja više otvorenija. I onda tak, jedno, pa ne znam jel pol godine, 
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godinu sam malo plesala i pjevala, i onda je to bilo kao malo stalo, u biti ja sam ostala trudna i 

onda to mi je bio povod malo da se i maknem. Ipak sam se htjela posvetit obitelji. I onda kad 

je moj SS1 bio malo veći, krenulo je s tim plesanjem. I sad normalno, nema previše žena u 

selu, koje sudjeluju, mene su pitali jel hoću, kako da odbijem, ne? Žao mi je da odbijem, da 

propustim priliku. A volim… (…) a ja sam se malo podružila, malo plesala, bila sa ženama i 

lijepo mi je to. Baš mi je to lijepo. I tak sam opet krenula plesat dok je to trajalo, sad smo opet 

malo stali, mi žene kao. Sad su samo djeca, da, imamo manju skupinu i veću skupinu. Samo 

ove žene pjevaju a mi koje smo plesale malo smo stale. Veći dio tih koje pjevaju su plesale. 

Ne sve. Ali ono, rodila sam drugo dijete, al opet  sam išla plesat, jer jednostavno to vam je 

kao droga, navučete se na to. To je sad malo stalo, al volim ono kad treba nešto pomoć, kad 

treba uskočit, tu sam. I kad tu djecu pratimo negdje na te nastupe, opet smo mi mame tu. Šta 

ja znam, vučemo jedni druge. I to vam je ko neki… Jedna prijateljica je to zgodno rekla, ali 

možda to sad čudno izgleda. Ko amiška zajednica, ne? Znate kak se oni drže skupa. Al dosad 

se ponašamo kao da smo mi takvi. Onda je to ona jednom komentirala, da smo mi takvi. Kao 

jedan krug, i mi znamo kakav je taj svijet, a drugi izvana ga ne razumiju. Tko nije u tome. I ne 

možeš to ti njemu ni objasnit, jer on to tak ne doživljava. (…) Ti ne možeš nekome to 

objasnit, kakav je to, ne bih rekla duh, ali baš nekakvi duh mjesta, ne? Gdje na neki način svi 

funkcioniraju kao jedno. Bez obzira na različitosti i nacije i svega. Jer ima i ljudi koji su iz 

Bosne, koji su Hrvati, možda ima i kojih Srba, i Čeha i Slovaka, ali opet sve funkcionira kao 

jedno, zato što su miješane obitelji. I ono. Ljudi su jedni iz Bosne i sin im ide na slovački. I 

išo je u Slovačku i pleše i sve. Ljudi su to prihvatili, jednostavno valjda zato, što su dugo tu i 

to utječe na njih, nesvjesno ih vuče da budu u tome. A pogotovo tu. Na primjer, moj suprug je 

Čeh, nije u redu da ja djecu izoliram od tog. Smatram da kao roditelj na neki način 

doprinosim da su oni u tome.“ „Smatram da čovjek stalno treba nečim si ispunit vrijeme, kak 

bi ja to se pravilno izrazila, život je kad nešto stvaraš, nešto radiš, i kad iz tog izlazi nešto 

korisno. A ne da ti vrijeme prolazi u ništa, u beznađu. Onda ljudi padaju u depresije, 

zatupljuju, postaju nezainteresirani za bilo šta u životu, i postaju ogorčeni na sve. I onda 

smatram da ne dovedeš se u takvu situaciju da nemaš vremena razmišljat o takvim glupostima 

i onda trebaš nešto korisno radit u životu.“ 

Doufá, že chuť místních lidí zapojovat se do činnosti Besedy a pracovat společně potrvá 

také do budoucna: „…možda za deset, dvajst godina ako budemo svi još voljni, a mislim da 

šteta je da ne bi bili voljni, jer su tu… lijep je dom napravljen, ta djeca su u sve to uključena, 

ako uspijemo njih dobit da oni imaju volju za tako nešto dalje, prosljeđivati, da im se prenese 

taj nekakvi, a ne bi rekla nasljedni dio, al ipak taj način funkcioniranja. Znači to postoji, šteta 
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je da se zatre, da nestane. Da nema nitko za to volje i da propadne. Kad određeni ljudi 

generacijski su ulagali u to, i energiju, trud i vrijeme i sve… Šteta je da se izbriše neki taj dio i 

da se svi zatvorimo u kuće i kažemo – sad je moderno vrijeme, imamo sva informatička 

pomagala, ne treba nam ništa više u životu. I normalno, onda bi se sve to zaboravilo. Mislim 

da bi bilo dobro i za dvajst godina da budemo još aktivni u tom svemu.“ 

Do besedních kroužků jsou od mala zapojeni také oba její synové a synova manželka 

vnímá působení Besedy také jako velice kladné na socializaci svých dětí: „…iznenađena sam 

gdje u tom folkloru, ja kao mama kad promatram to, znači tu nema srama da on curu okrene 

kad pleše, da ju primi za ruku, nema treme na pozornici, nema straha, nema plakanja, ta djeca 

su vam vrlo slobodna, vrlo samopouzdana kad su na nastupima, i tu isto na neki način ih 

izgrađuje, socijalizira i pomaže. Mislim i jednom i drugom. A vjerojatno i tuđoj djeci, ne 

samo mojoj. Mislim da folklor i sami ti… sudjelovanje i nastupi doprinose samim njihovim 

razvojima. I na primjer kad odu u druga mjesta nastupat ili u stranu zemlju, to je veliki korak 

za njih. Jer neka djeca ne vide, ne bih rekla svijet. Vide oni svijet. Al ne dožive ga na taj 

način. Ono da su oni, da dođu negdje, opet su prihvaćeni, opet ih ti ljudi, željno ih dočekaju 

kao domaćini, tamo otplešu, svi im plješću… Mislim da je to jedan poseban osjećaj za onog 

tko to proživljava. I njima je to… oni vole ić.“ Činností v Besedě si rozšiřuje také vlastní 

obzory: „Ako moja djeca kažu da idu i da žele ić, zašto ja kao roditelj ne bi išla uz njih, ili 

moj suprug. Tak da ono, šta ja znam … potiče. Ima tu i drugih stvari koje si naučio, znači da 

nije da ti kao osoba zatupljuješ. Nego nadograđuješ se. Znači učiš na neki način, ako si došo 

iz druge okoline, ako si spreman da sudjeluješ s ljudima, znači normalno učiš njihovu kulturu, 

učiš njihov jezik, njihov način života, neke nove recepte, ima to sve svoje prednosti. Bar za 

mene osobno.“ Říká, že její děti jsou zapojením v besední činnosti bohatší o určitou zkušenost 

a mnohé zážitky.  

Roli Besedy vidí také v předávání českého jazyka, zvyků a tradicí – měla by tak nejen 

doplňovat, ale do určité míry i nahrazovat výchovu rodičů a doplňovat možnosti k užívání 

jazyka: „I onda stvar je u tom da moj muž isto ne priča, aktivno puno češki unutar obitelji, 

samo nekad sa svojim roditeljima, ja razumijem češki ali ne pričam ga baš, tako da mi s 

djecom puno ne pričamo češki, ali da se to ne izgubi, smatram da jedini način da to 

prenesemo njima je njihovo sudjelovanje u folkloru, S-ovo sudjelovanje u toj Besedi, i to u 

školi što uče. Znači da mi kao roditelji ne dozvolimo da se to izgubi.“ 

Ve svém okolí, především tedy mezi lidmi, kteří nejsou z Mezurače, narazila synova 

manželka na lidi, kteří odsuzují její zapojení do českého spolku a fakt, že do spolku zapojila 

také své dva syny a vede je k lásce k češství: „Ja kao što sam napomenula s obzirom da sam 
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Hrvatica, i u svojoj radnoj okolini doživjela sam znači predrasude, znači kak sam ja to 

prihvatila tu, da sam prihvatila više češko nego svoje, ali… da ja sam se tu udala, da su moja 

djeca dijelom Česi, znači ja kao mama volim svoju djecu. Znači ja moram voljeti ono što su 

oni dijelom. Jer ja kad ne bi voljela to što su oni, znači ne bi voljela svoju djecu. Tako. Ako 

idemo logički. I onda ja idem, tako bi to rekla, u korist moje djece. Oni znaju hrvatski, idu u 

hrvatsku školu, gdje uče i češki, ali ne učim ih da mrze ni Hrvate ni Čehe. Želim da osjećaju 

ljubav prema jednom i drugom, i da se nalaze i hrvatska da je njihova domovina, al da cijene i 

to odakle potiču i da znaju, svjesni su da su njihovi preci otamo došli. Znači da su dio jednog i 

drugog. Jer na kraju krajeva Česi tu većinom i rade i stvorili su si i obitelji i prijatelje i 

nastavili su sa svojim životom kak su došli tu. I sa svojom kulturom. I smatram da je neka 

dužnost mene i mog supruga kao roditelja da i mi onda nastojimo kad imamo priliku. Da ne 

ignoriramo to. Ne? I veliki je angažman oko toga.“ 

S češtinou se dostala do kontaktu až v okamžiku přistěhování do Mezurače a brzo se s 

tímto jazykem sžila: „Pa razumjela sam više-manje, dost je češki sličan, on je u biti 

staroslavenski jezik, onda ima nekih sličnosti sa hrvatskim, ili možeš prisličit. Onda kad su 

znali pričat, ja sam to znala prisličit, al kad nešto nisam razumjela šta kažu, onda sam ja znala 

reć: ja nisam rozumila co ste žekli, ne? Hoćete-li mi prevest? Onda znali su zastat ljudi pa mi 

reć tu riječ koju ja nisam razumjela, ili ono, aj mi to ponovite. I onda nekad se prebace na 

hrvatski, pa u zadnje vrijeme više nemaju potrebu da se prebacuju na hrvatski kraj mene, jer 

znaju da ja razumijem šta pričaju. Eventualno ak baš nisam razumjela, ili kad sam si krivo 

prevela, jednom kad su si pričali neki vic, neki kontekst, pa ono nisam si to dobro prevela, pa 

sam ponovila, jer nisam… skužila sam o čem se radi, ali nisam bila sigurna, ono, znam 

priupitat.“ Sama se údajně nesnaží mluvit česky, s většinou lidí komunikuje dvojjazykově: 

„Nemam uopće s tim problema, dapače, ja im odgovaram hrvatski, jer na češki, ne bih rekla 

da ispadam smiješna, ali ispadam još uvijek smiješna, jer ne znam pravilno izgovarat riječi. 

Jer to je drukčiji naglasak. I onda bez veze mi je ono… ja sam par puta znala nešto reč, al 

vidim, znam gdje ja pogriješim. Jer ja to još ne znam… ono… ja kažem da ja bolje čitam 

Jednotu nego moj suprug na češki, jer on baš ne zna čitat, ne? Onda ove češke priče djeci. Ja 

hoću čitat, ne, al onda sam se opet uhvatila da neke stvari ja bolje čitam nego on. Jer ono imaš 

onaj rž, pa onda onak nekad lomim jezik u tim stvarima. Al dobro. Ne znam dobro pročitati. 

Djeca dobivaju u školi onaj Koutek. Onda znamo i to nekad prolistat pa onda komentiramo. 

Nije da to svakodnevno radimo, al nekad nas ono uhvati pa čitamo i tak. Isto onda lomim 

jezik.“ Na tazatelku se ale, když se ocitla uprostřed jejího rozhovoru se Synem, který probíhal 
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v češtině, snažila taky mluvit česky: „... vemte si. Sad ne znam šta treba reć. Samo ovaj prvi 

dio. Kak se kaže, á, prosím. Sjetila sam se. Razmišljam, kak se kaže molim…“ 

Že synově manželkce nejen nevadí, když se v její přítomnosti mluví česky, ale že se chce i 

sama česky naučit, potvrzují i Syn a jeho rodiče – slovy M: „…i se snachou, která je 

Chorvatka, vona chce taky, abychom mluvili česky, aby i vona naučila ňáký řeči. Vona říkala 

tak: esi na mě budete mluvit chor… když já se připojím do rozhovoru, chorvatsky, tak nikdy 

nenaučí, ne? Nejlehči naučí češtinu, když nás bude poslouchat a k nám se připojí. Co 

nerozumí, to vona se zeptá a nastavujeme rozhovor dál.“ „My vypravujeme česky, SM, tejka 

budeme mluvit chorvatsky? Ne, vona hned řekne, ne, jenom vypravujte, jak se naučí jináč, 

ne? Nepude na ňákej kurs když se může naučit mezi náma.“ „Vona se chce naučit. Vona 

rozumí všechno. Esi ne, vona se zeptá. Neupadne nám do řeči, ale esi něco… Vo kom 

vypravovame, ví koho se to týká. Vo něčem, řeči, kerý se málo používaj, tak esi tam něco 

slyší, tak vona se zeptá. Když přestaneme vypravovat, není jí jasno... Jako všechno ví, vo čom 

sme vyporavovali. Ale někerá řeč – onda vona se zeptá na to.“ 

Kontakt s dalšími jazyky synova manželka nezmiňovala. 

 

Synův starší syn (2006) 

Narodil se v česko-chorvatské rodině, v níž rodiče mluví chorvatsky, žijí ale v jednom 

domě s prarodiči z otcovy strany, kteří mluví česky, takže od narození vyrůstal v 

dvojjazyčném prostředí – sám ale mluvil jen chorvatsky. Česky začal mluvit po té, co se 

dostal do české mateřské školy v předškolním ročníku – slovy M: „SS1 když hnul do 

předškolky, přišel mně ze předškolky a říká mě: Bako šta radiš? Mluvil jenom chorvatsky. A 

já mu vodpovidám: Loupám brambory. Von si chudák tak hudlá: Bez veze. Guli krumpire a 

nešta mi je lekla, eště neuměl říct ani to rekla… a tej víš, jak teta Jarmila vzala vrtić českej, 

dojde: Dobrý den, babičko, co děláš? Reko: Ohó, my mluvíme česky. Reko: Loupám 

brambory. Teď víš co dělám. Von teď mluví česky na mně. Musíme je učit. Teď už nemáme 

kam jezdit. Já jsem mým dětem řikala: musíte se učit, protože až pudeme do Čech…“ Na 

konci výzkumu uvedla Matka, že starší synův syn jazyky míchá nebo komunikuje 

dvojjazykově, česky ale rozumí dobře. 

Na hodiny češtiny podle modelu C chodí synův starší syn i po přestupu na základní školu 

v Mezurači – slovy M: „Maj zase dvě hodiny češtiny. Tak kluci zajímá teďka víc čeština. A 

když sem jenom já na ně mluvila, tak je to hodně nezajímalo. Tej rozumí i SS1 i SS2. Všechno 

rozuměj. Co nerozuměj, tak hledaj, ať jim to převedu. Tak jim to nejdřív řeknu na češtině, pak 

jim to opakuju na chorvatským a zase jim to jednou řeknu, aj si to sami dovedou, co babička 
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s tím chtěla česky.“ Jeho otec se snaží podpořit znalost jazyků u svých synů prostřednictvím 

pohádek a animovaných filmů – S: „Crtić jim pustím, jeden den na chorvatským, druhej den 

istej ten na českým, a třetí na engleským. Tak aj jim je to co vic bude do ucha. I to sem viděl, 

že pomahá, nebo děcka a jazyk brzy…“ 

Od pěti let tancuje synův straší syn v české a slovenské dětské folklorní skupině – SM: „U 

selu plešu češki folklor. A s time da su oni, pošto u selu su i Slovaci, imaju mogućnost da idu 

i na slovački folklor, i svi njihovi prijatelji idu, tako da oni idu i na slovački folklor, bez 

obzira što smo… što je moj suprug Čeh. Djeca to vole.“ SM: „Pet godina pleše u tom 

folkloru, stvarno nisam nikad čula: Ja ne želim ić. Ili ja ne želim ić gledat. Mi smo znali ić 

gledat kad se nešt događalo. Nikad. A ni od SS2. Ono, men se ne ide plesat, men se ne ide na 

probu… oni na probu idu s veseljem.“ 

Od sedmi let je zapojen také u dobrovolných hasičů, s nimiž jezdí na soutěže, a chodí na 

kick boxing. 

 

Synův mladší syn (2011)  

Narodil se v česko-chorvatské rodině, v níž rodiče mluví chorvatsky a prarodiče, s nimiž 

sdílí dům, česky. Sám mluvil zpočátku chorvatsky, nyní často jazyky míchá nebo komunikuje 

dvojjazykově. 

Chodí na hodiny češtiny v rámci mezuračské, chorvatské mateřské školy. Od dvou a půl let 

tancuje v české a slovenské taneční skupině v rámci České besedy – SM: „I ja s SS2 cijelo 

vrijeme budem i gledam kak SS1 nastupa i pleše. A SS2 je počeo cupkat, znate, u ritmu i 

pokazivo je interes. Makar je bio beba godinu i nešto, on je pokazivo interes za takvo nešto. 

Ili ono kad limena glazba svira. I uglavnom kad je bio dvije i po godine, on je počeo plesat u 

češkom i slovačkom folkloru. U oba dva folklora. Ne znam, jel bio tri godine, kad je bio u 

Slovačkoj. Išo nastupat. SS2. Ovaj mlađi. Tako da oni oba nastupaju, plešu. Kud ide SS1 

nastupat i plesat, ide i SS2. Jedan drugog vuku, ne? SS2 je takav, da se on želi s bratovim 

društvom i sa tom cijelom ekipom želi bit silom veliki i dorasto njima. I tu se on strašno trudi 

kao odrasto to kao odradit.“ 

 


