
    

 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

 

Ústav románských studií 
 

 

 

DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 

 

Daniel Petrík 
 

Faktory určující lexikální význam ve španělštině  
 

Factors determining the lexical meaning in Spanish 

 

 

 
 

 

 

 

Školitel: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D 

2018 

 

 



- 1 - 

Rád bych na tomto místě srdečně poděkoval především svému školiteli 

v doktorském studiu, doc. PhDr. Petru Čermákovi, PhD., za jeho hluboce lidský 

přístup, nesčetné podněty a zpětné vazby k nejrůznějším odborným i méně 

odborným záležitostem po celou dobu mého postgraduálního studia a především 

také za cenné rady a připomínky k obsahu této práce. 

 

Za odborného podněty ke zpracování výzkumu prvotní (okamžité) významové 

asociace a její závislosti na zvolených osobnostních a sociolingvistických 

charakteristikách respondentů, jimž je postupně ukázáno 30 vybraných 

mnohoznačných výrazů ze španělštiny, a to izolovaně bez dalšího kontextu, patří 

můj upřímný dík jednak dr. Cristině Sánchez Lopézové, profesorce španělské 

lingvistiky na Filologické fakultě Universidad Complutense de Madrid, která mi 

poskytla alternativní a velmi zajímavý pohled na jiné využití výsledků než 

původně zamýšlené, a také RNDr. Šárce Hudecové, PhD., z Matematicko-fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy za konzultaci k vhodným statistickým metodám 

zpracování kategoriálních dat nasbíraných při tomto výzkumu. 

 

Konečně absolvování doktorského studia by pro mě v žádném případě nebylo 

možné bez zázemí a celoživotní podpory od mých rodičů Míši a Julka 

Petríkových. 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto dizertační práci napsal samostatně a výhradně s použitím 

citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Souhlasím se 

zapůjčováním práce.  

V Praze dne         Daniel Petrík   



- 2 - 

Obsah:       

 

1. ÚVOD ............................................................................................................................ 7 

2. TEORIE VÝZNAMU, TYPOLOGIE A MODELY VÝZNAMU LEXIKÁLNÍCH 

JEDNOTEK V JAZYCE ..................................................................................................... 9 

2.1. Význam v jazykové komunikaci.................................................................... 9 

2.2. Sémantický paradox definování pojmu význam ..................................... 10 

2.3. Zrod teorií významu v lingvistice a teorie významu ve filozofii jazyka

 ………………………………………………………..…………………………11 
 

2.4. Klasické teorie významu v lingvistice ........................................................ 12 

2.4.1. Kauzální teorie významu ............................................................................ 14 

2.4.1.1. Mentalizmus .................................................................................................. 15 

2.4.1.2. Behaviorizmus .............................................................................................. 18 

2.4.1.3. Emotivizmus ................................................................................................. 20 

2.4.2. Intencionální teorie významu .................................................................... 22 

2.4.3. Konvencionalistické teorie významu ........................................................ 27 

 
2.5. Moderní teorie významu v lingvistice ........................................................ 29 

2.5.1. Teorie významu jako aktuálně-jazykového vztahu (Actual-Language 

Relation (ARL)) .............................................................................................................. 29 

2.5.2. Kompozicionální sémantické teorie .......................................................... 32 

2.5.2.1 Kompozicionální teorie významu versus kompozicionální teorie 

pravdy ………………………………………………………………………………..36 

2.5.2.2 Generativizmus ............................................................................................. 48 

2.5.2.2.1 Generativistické gramatiky jako kompozicionální sémantické teorie

 ……………………………………………………………………………..48 

2.5.2.2.2 Generativistická lexikální sémantika .................................................... 50 

2.5.2.2.3 Generativní lexikon .................................................................................. 53 

 

2.6. Závěr k teoriím významu............................................................................... 55 

 

3. PRAKTICKÝ VÝZKUM: TESTOVÁNÍ VÝZNAMNOSTI VYBRANÝCH 

PROMĚNNÝCH JAKO MOŽNÝCH FAKTORŮ LEXIKÁLNÍHO VÝZNAMU VE 

ŠPANĚLŠTINĚ ................................................................................................................. 57 

3.1. Teoretická východiska výzkumu ................................................................. 57 

3.1.1. Zjednodušená duální typologie faktorů lexikálního významu ............ 58 

3.1.1.1. Primární faktory ........................................................................................... 61 

3.1.1.2. Sekundární faktory....................................................................................... 62 



- 3 - 

3.1.2. Asociace jako tradiční pojem psychologie a její souvislost s lexikálním 
významem ..................................................................................................................... 66 

 
3.2. Realizace výzkumu ......................................................................................... 69 

3.2.1. Metodologie provedení asociačního testu ................................................. 70 

3.2.1.1. První část dotazníku ..................................................................................... 72 

3.2.1.2. Hypotézy a očekávané výsledky ................................................................ 73 

3.2.1.3. Druhá část dotazníku ................................................................................... 77 

3.2.1.3.1. Testované mnohoznačné výrazy ............................................................ 80 

3.2.1.4. K reprezentativnosti vzorku respondentů ................................................ 82 

3.2.1.4.1. Distribuce návratnosti internetového dotazníku v čase ...................... 91 

3.2.1.4.2. Distribuce respondentů dle pohlaví ....................................................... 97 

3.2.1.4.3. Distribuce respondentů dle věku ........................................................... 99 

3.2.1.4.4. Distribuce respondentů dle geografických oblastí ............................ 101 

3.2.1.4.5. Distribuce respondentů dle vzdělání ................................................... 106 

3.2.1.4.6. Distribuce respondentů dle profese ..................................................... 108 

3.2.1.4.7. Distribuce respondentů dle zálib.......................................................... 110 
 

3.3. Rozbor výsledků výzkumu .......................................................................... 112 

3.3.1. Výraz dirección ............................................................................................. 115 

3.3.2. Výraz palomilla ............................................................................................. 117 

3.3.3. Výraz sangría ................................................................................................ 119 

3.3.4. Výraz vuelta .................................................................................................. 121 

3.3.5. Výraz partido ................................................................................................ 123 

3.3.6. Výraz arco ..................................................................................................... 124 

3.3.7. Výraz espadilla .............................................................................................. 125 

3.3.8. Výraz bote ..................................................................................................... 127 

3.3.9. Výraz galga ................................................................................................... 128 

3.3.10. Výraz yema ................................................................................................... 130 

3.3.11. Výraz alfeñique ............................................................................................. 131 

3.3.12. Výraz bolsa .................................................................................................... 133 

3.3.13. Výraz entrada................................................................................................ 134 

3.3.14. Výraz presa ................................................................................................... 135 

3.3.15. Výraz manga ................................................................................................. 137 

3.3.16. Výraz apunte ................................................................................................. 138 

3.3.17. Výraz pila ...................................................................................................... 140 

3.3.18. Výraz caña .................................................................................................... 141 

3.3.19. Výraz media .................................................................................................. 143 

3.3.20. Výraz taco ..................................................................................................... 145 

3.3.21. Výraz corte .................................................................................................... 147 

3.3.22. Výraz partida ................................................................................................ 148 



- 4 - 

3.3.23. Výraz perilla.................................................................................................. 150 

3.3.24. Výraz guion .................................................................................................. 151 

3.3.25. Výraz trompa ................................................................................................ 153 

3.3.26. Výraz planta.................................................................................................. 154 

3.3.27. Výraz razón ................................................................................................... 155 

3.3.28. Výraz casco ................................................................................................... 157 

3.3.29. Výraz paso ..................................................................................................... 159 

3.3.30. Výraz seno ..................................................................................................... 160 

3.3.31. Shrnutí výsledků rozboru .......................................................................... 163 

4. ZÁVĚR, RESUMÉ ................................................................................................... 171 

4.1. Resumen (español) ........................................................................................ 171 
 

4.2. Resumé (česky) ............................................................................................... 177 

5. BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................... 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

Název práce:  Faktory určující lexikální význam ve španělštině 
Autor: Daniel Petrík 
Katedra (ústav): Ústav románských studií 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph. D. 
e-mail vedoucího práce: petr.cermak@ff.cuni.cz 
 
Abstrakt: V předložené práci se zabýváme specifickou třídou faktorů s možným 
potenciálem určovat (upřesňovat) preferovaný lexikální významu při 
nejednoznačnosti. Žádoucím rysem u těchto faktorů je, že nemají nijak záviset na 
povaze nějaké konkrétní komunikační situace, nýbrž mají být výlučně spjaty s 
osobou mluvčího či posluchače a jeho vybranými osobnostními, socilingvistickými 
a dalšími charakteristikami, čili tradiční faktory jako kontext, časoprostovorové 
charakteristiky a další byly ze zkoumání záměrně vyloučeny. Preferovaný 
lexikální význam byl studován prostřednictvím dotazníkového šetření ve vzorku 
respondentů, přičemž analyzovanými daty byly prvotní okamžité asociace, které 
respondenti uváděli v rámci asociačního testu pro každé ze třiceti vybraných 
testovaných mnohoznačných slov. Respondent byl s jednotlivými testovanými 
výrazy konfrontán izolovaně mimo jakýkoli kontext či konkrétní komunikační 
situaci. Za těchto předpokladů lze zkoumat schopnost vybraných charakteristik 
respondenta jako pohlaví, věk, vzdělání, geografické oblasti jejich života, profese 
či záliby respondenta, do jaké míry mohou být vysvětlujícími faktory lexikálního 
významu první volby u testovaných výrazů. Vedle konkrétních zjištění ohledně 
vybraných faktorů lexikálního významu na studovaném materiálu práce 
poukazuje i na možné nedostatky použité metody. 
 
Klíčová slova: význam, výraz, slovo, sémantika, lexikon, asociace, asociační 
ekvivalent, osobnostní charakteristiky a socioekonomické faktory 
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Abstract: In the present work we deal with a specific class of factors with the 
assumed potential to determine (refine) the preferred lexical meaning in case of 
ambiguity. A required feature of these factors is that they don’t depend on the 
nature of any particular communication situation, but should be exclusively 
related to the person of the speaker or listener and some of his personal, 
socilinguistic and other characteristics, ie traditional factors such as context, time-
space characteristics, are deliberately excluded. The preferred lexical meaning was 
studied by means of a questionnaire survey in the sample of respondents. The 
analyzed data were the initial immediate associations reported by the respondents 
in the association test for each of the thirty selected ambiguous words. The 
respondent was confronted with individual test terms in isolation outside of any 
context or specific communication situation. Under these assumptions, the ability 
of selected respondents’ characteristics such as gender, age, education, 
geographical area of their life, profession or hobbies of the respondent can be 
examined to what extent they can be the explanatory factors of the lexical meaning 
of the first choice in the test expressions. In addition to the specific findings 
concerning the factors of lexical meaning on the studied material, it also points to 
possible deficiencies of the used method. 
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1. ÚVOD 
Název této dizertační práce může některým čtenářům zcela oprávněně 

připadat až příliš obecný či široce pojatý, neboť konkrétně odkazuje pouze ke 

studovanému jazyku (španělštině), jazykovým disciplínám (lexikologii, sémantice, 

pragmatice aj.) a velmi komplexnímu pojmu význam. Samotná definice tohoto 

termínu představuje kanonicky známý problém sémantiky vzhledem k 

nepoužitelnosti definice typu „význam znamená …“, aplikovatelné u veškerých 

ostatních pojmů. Abychom vybudovali solidní teoretické východisko pro tuto 

práci, věnujeme druhou kapitolu popsání předpokladů různých chápání pojmu 

význam i jeho role v mezilidské komunikaci. Od třetí kapitoly dále se práce věnuje 

jednotlivým otázkám týkajícím se faktorů lexikálního významu ve španělštině, 

přičemž v následujících odstavcích se pokusíme zpřesnit tematické kontury práce 

poodhalením autorových pohnutek k jejímu napsání. 

Z jakých důvodů má smysl zabývat se faktory, které určují, ustavují či 

zpřesňují význam slov v určitém jazyce? Motivací takového studia může určitě být 

snaha odhalit podstatu významu slov v daném jazyce, a to z různých úhlů 

pohledu: 

1) V diachronním pohledu pod onou podstatou lexikálního významu 

můžeme spatřovat veškeré zákonitosti, které se v rámci fylogenetických procesů 

divergence z příslušného protojazyka1 a následnými konvergencemi s jinými 

jazyky uplatňovaly při začleňování jednotlivých výrazů (včetně jejich významu) 

do lexikálního systému daného jazyka.  

2) V synchronním pohledu potom podstatu lexikálního významu vymezují 

slovotvorné mechanismy, jež se realizují, například pokud v daném jazyce dosud 

neexistuje žádný výraz pro pojmenování nějaké nové mimojazykové reality, 

kterou mluvčí potřebují jazykově vyjádřit. Nový výraz potom může být 

produktem slovotvorby buď výhradně na základě již existujícího materiálu 

                                                 

1
 Pro zjednodušení budeme vycházet z představy vzniku „praslov“ onomatopeickými postupy, na 

základě vizuální a zvukové podobnosti s objekty kolem nás. Jakoukoli podrobnější analýzu 

způsobů utváření lexikálních protojednotek (tj. úplně prvotních výrazů na úrovni protojazyka) 

včetně motivace jejich významu ponecháme stranou našeho zájmu.  



- 8 - 

daného jazyka, ale také míšením s materiálem či postupy z jazyků jiných, či 

dokonce může jít o zcela originální výtvor lidské fantazie, uchytí-li se v lexikálním 

systému studovaného jazyka. 

3) V pragmatické rovině může být znalost faktorů lexikálního významu v 

daném jazyce použita například k objasnění, proč konkrétní mluvčí v určité 

komunikační situaci preferuje jeden z více možných možných výrazů před 

ostatními pro vyjádření téhož. S tím samozřejmě souvisí i přínos v opačném 

procesu dekódování víceznačné komunikace: ke kterému z více možných smyslů 

či významů se má příjemce jazykové zprávy přiklonit, ať už v rámci téhož jazyka, 

anebo i při překladu z jednoho jazyka do druhého (tzv. problém disambiguace)?  

Jelikož lexikálně-sémanticky asymetrické výrazy představují jedinečný 

materiál ke studiu nejrůznějších zákonitostí a procesů zrodu, vývoje, vzájemného 

spolupůsobení ale i zániku významu slov, je součástí této dizertační práce také 

praktický výzkum využívající právě mnohoznačných výrazů ve španělštině. 

Cílem tohoto výzkumu je analyzovat, na kolik jsou vybrané hlavní osobnostní a 

sociolingvistické proměnné relevantní pro první (okamžitou) významovou 

asociaci, jež vyvstane rodilému mluvčímu v mysli, ve chvíli, kdy je konfrontován 

s určitým mnohoznačným výrazem stojícím izolovaně mimo jakýkoli kontext. 

Zajímavou oblastí zkoumání by mohlo být i studium formální stránky 

jednotlivých asociací neboli lingvistické typologie jednotlivých způsobů, jež 

respondenti volí při uvádění prvotní (okamžité) asociace se zadanými výrazy, což 

ale ponecháme stranou zájmu této dizertační práce.    

I když zřejmým centrem zájmu této dizertační práce je studium výše 

nastíněných diachronních, synchronních i pragmatických otázek především ve 

španělštině, v některých částech práce budeme rovněž pracovat s dvojjazyčnou 

česko-španělskou nebo španělsko-českou perspektivou, a stranou zájmu 

neponecháme ani ostatní jazyky2 s významnějším vlivem na faktory lexikálního 

významu ve španělštině. 

                                                 

2
 Ať už je to například arabština v diachronní perspektivě, či angličtina v synchronním pohledu. 
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  Obrázek 1 

2. TEORIE VÝZNAMU, TYPOLOGIE A MODELY VÝZNAMU 

LEXIKÁLNÍCH JEDNOTEK V JAZYCE 
 

2.1. Význam v jazykové komunikaci 

Ačkoli schopnost komunikovat a dorozumívat se kromě lidí v různé míře 

vyvinula i ostatních vyšších živočichů, mezilidská jazyková3 komunikace je 

vzhledem k existenci netriviálního systému „jazyka“ podstatně sofistikovanější. 

Lidský jazyk jako prostředek komunikace vedle prosté dorozumívací funkce 

umožňuje především pojmenovávat mimojazykovou realitu (neboli kódovat 

významy), což je klíčové pro veškeré mechanismy lidského myšlení. 

Jazyková komunikace se obvykle realizuje ve formě výpovědí, neboli 

různých sekvencí jazykových znaků, které jsou uživateli voleny, řazeny a 

v případě potřeby i formálně upravovány dle pravidel daného jazyka. Schéma na 

obrázku 1 převzaté z (GERMAIN, 1986) znázorňuje klasický model komunikace 

vycházejícího ze strukturalistického pojetí jazykového znaku jako dyadické 

jednotky „označujícího“ a „označovaného“, kde označované bývá populárně 

nazíráno jako význam znaku: 

                                                 

3
 Připomeňme, že lidé komunikují i nejazykově: gesta, tzv. „řeč těla“ a jiné. 
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JAZYKOVÝ 
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   Obrázek 2 

Budeme-li se inspirovat známou Carnapovou sémiotickou triádou 

pragmatika-sémantika-syntax, potom za předpokladu, že nezbytnými součástmi 

každé běžné jazykové komunikace jsou uživatel(é) jazyka, jazykové znaky a 

určitá mimojazyková realita, k níž se může komunikace vztahovat svým 

obsahem, či se v ní odehrávat nebo má ke komunikaci nějáký jiný podstatný 

vztah, lze určitou širší představu o pojmu význam vizualizovat podobně jako na 

obrázku 2 rovněž prevzaté z (GERMAIN, 1986). Předložené schéma znázorňuje 

výše uvedené součásti jazykové komunikace a vztahy mezi nimi včetně známých 

lingvistických disciplín, do jejichž oblasti zájmu tyto vztahy spadají, přičemž 

samotný význam (viz přerušovaně ohraničený ovál) je pak chápán jako souhrn 

vztahu jazykového znaku k referenční mimojazykové realitě4 (z větší části), 

popřípadě i k samotnému uživateli jazyka (v menší míře nebo vůbec), který 

svým způsobem komunikace může v některých případech význam znaku 

pozměnit či posunout. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

2.2. Sémantický paradox definování pojmu význam 

Význam jako pojem prostupuje četnými oblastmi lidského života i mimo 

lingvistiku (dopravní značky, hodnoty v chemické analýze, DNA atd.). Dokonce 

i mnohá pojetí termínu význam v jazykovědě původně vzešla z obecnějších teorií 

významu v jiných humanitních vědách, především pak ve filozofii (logice) a 

                                                 

4
 Referenční mimojazykovou realitou míníme takovou skutečnost, k níž se přímo vztahuje obsah 

sdělení, nikoli tedy situační či kontextovou realitu, tj. konkrétní fyzické, psychické či sociální 

podmínky, v nichž se komunikace odehrává a podobně. 



- 11 - 

psychologii. Definovat nějaký pojem z pohledu logiky či filozofie znamená 

pokud možno jednoznačně určit jeho význam. Základní kostru definice již od 

dob Aristotela tvoří definiendum (definovaný pojem) a definiens (popis významu 

definovaného pojmu), přičemž této struktuře odpovídají i často používané věty:  

   

 

 

Při definování pojmu význam je třeba se vyvarovat logicky nesprávné definice 

kruhem (tj. „význam znamená“), neboť určitým úskalím je, že tento pojem tvoří 

jednak definiendum a zároveň jednu z klíčových komponent definice obecného 

definiens. 

 

2.3. Zrod teorií významu v lingvistice a teorie významu ve filozofii jazyka 

O zrodu prvních teorií významu v jazykovědě má smysl hovořit až 

koncem 19. století, kam zpravidla datujeme ustavení sémantiky, disciplíny 

zabývající se studiem významu jazykových znaků, jako samostatné lingvistické 

disciplíny. Totiž než se sémantika stala moderní vědou, teoretické otázky 

významu jazykových jednotek stály spíše stranou zájmu jazykovědců, nicméně 

v rámci pozitivistické filozofie a logiky se již začala objevovat problematika 

významu v šiřším slova smyslu. 

Mezi průkopníky zájmu o význam ve filozofii jazyka patřil britský filozof 

John Stuart Mill (1806–1873), přičemž následující výklad volně vychází z 

(VACURA, 2007). Mill považoval všechna slova za jména, která vždy něco či 

někoho zastupují, ačkoli většina slov v jazyce podstatnými jmény není . Příslovce, 

slovesa, číslovky atd. mají nějaký „význam“, i když nezastupují žádnou osobu či 

objekt. Byl přesvědčen, že u většiny slov se souběžně uskutečňuje jak denotace, 

tak i konotace5. Nesprávně se domníval, že významy jmen se lze naučit předem a 

klasifikovat předtím, než začneme analyzovat obsah celé věty. To ale například v 

                                                 

5
 Slova denotují objekty, jichž jsou „jmény“, navíc však rovněž konotují jednoduché či složené 

vlastnosti těchto objektů. Tedy dvě různé deskripce téhož objektu se liší konotací, i když denotují 

totéž. 

Definiens     ZNAMENÁ Definiendum 

   Obrázek 3 
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behaviorizmu či pragmatizmu není možné, neboť „významy“ fungují jako určité 

„role“ v tom, co říkáme, či můžeme říci. Proto Millův předpoklad, že významy 

celých vět jsou složeninami významů jejich jednotlivých slov, je teoreticky 

možný jen u absolutně jednoznačných výrazů, u nichž je kontext irelevantní.  

K tématu zrodu teorií významu zmiňme ještě německého matematika a 

analytického filozofa Friedricha Ludwiga Gottloba Fregeho (1848–1925), který 

patří mezi nejznámnější filozofy jazyka 19. století zabývající se významem. Do 

této problematiky přispěl několika velmi proslulými poznatky  (viz (PEREGRIN, 

1998): Funkčně-argumentační rozborem propozic, rozlišením konceptu a objektu, 

formulováním principu kompozicionality a principu kontextu, anebo odlišením 

pojmů smyslu a význami (viz dále a poznámka 7). 

Filozofií jazyka a významem se zabývali i jiní filozofové jako Rudolf 

Carnap a další, nicméně v této práci se jim nebudeme již více věnovat z toho 

důvodu, že v době jejich působení se již rozvíjely svébytné teorie významu i 

v lingvistice, a ty nás zajímají především. Na následujících stránkách popíšeme 

významné teorie významu v jazykovědě, přičemž předložená klasifikace teorií 

zohledňuje zejména chronologické a kvalitativně-metodologické hledisko. 

 

2.4. Klasické teorie významu v lingvistice 

V této kapitole budeme mluvit především o teoriích vznikajících od konce 

19. století do přibližně 70. let 20. století. Součástí výkladu, jenž se volně 

inspiroval přednáškami profesora Petra Koťátka z Analytické filosofie jazyka 

(KOŤÁTKO), dále prací Rusella Eliota Daleho (DALE, 1996) a jinými zmíněnými 

dále, budou mnohá kanonicky známa pojetí významu jako referenční (či 

deskriptivní), mentalistické, behavioristické či intencionální teorie. 

Zřejmě nejtradičnější přístup k otázkám významu výrazů v  jazyce 

představuje referenční teorie významu6 vycházející z představy, že významem 

je to, co výraz (slovo), věta, výpověď či text míní anebo co vyjadřuje – typickou 

ilustrací této teorie v praxi jsou běžné definice významu výrazů uváděné v 

                                                 

6
 Někteří autoři pro referenční teorii významu používají ekvivalentní označení jako deskriptivní či 

denotační. 
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jazykových slovnících. V dalším textu budeme zkratkou V-význam označovat 

neutrální, všeobecně příjimaný a maximálně objektivní význam, který je odvozen 

na základě právě popsaného propojení významu s výrazem, aniž by byl jakkoli 

zkreslen případným záměrem mluvčího. Klíčovou funkcí významu v  rámci 

referenční teorie je tedy zprostředkovávat propojení mezi jazykovým znakem a 

příslušným referentem, tj. určitou mimojazykovou skutečností (objektem, 

osobou, jevem atd.), k níž daný znak odkazuje. Pro situace, kdy je více různých 

výrazů propojeno s týmž referentem, teorie zavádí pojem smysl7 - způsob 

danosti nějakého objektu, přičemž se předpokládá, že s každým z těchto výrazů 

je spojen odpovídající jedinečný smysl a význam odpovídající společnému 

referentu. Určitým nedostatkem referenční teorie vzhledem k nezřetelnému 

rozlišování mezi pojmy význam a referent je, že je obtížné správně určit 

preferovaný deskriptivní význam u výrazů s modálně či temporálně 

proměnlivou referencí. Například preferovaným deskriptivním významem 

výrazu primátor by mohla být definice, že se jedná o starostu statutárního města a 

hlavního města Prahy, nicméně jeho referent (tj. konkrétní osoba ve funkci 

primátora) je zjevně místně i časově variabilní: v různých městech a v různém 

čase zastávají funkci primátora různí lidé. 

Za průkopnici novodobých teorií významu bývá považována Victoria 

Welby (1837–1912), která na počátku 20. století vydává knihu z oblasti filozofie a 

logiky What is meaning?8 (WELBY, 1983), v níž spíše než systematický popis 

nějaké relevantní teorie významu podává své dílčí myšlenky z různých oblastí 

chápání významu – v tomto ohledu může její práce působit poněkud 

nevyhraněně:9 

 Neexistuje nic jako ústřední či standardní význam stabilní v čase. 

                                                 

7 Připomeňme kanonicky známý příklad výrazů Jitřenka (ve smyslu: ranní hvězda) a Večernice (ve 

smyslu: večerní hvězda), jejichž společným referentem je planeta Venuše. 
8 V knize What is meaning? zřejmě došlo k vůbec prvnímu oficiálnímu uveřejnění otázky Co je 

význam? ve vědecké literatuře. 
9 Některé její představy odpovídají referenční teorii, některé jsou zase typické pro kauzalizmus a u 

mnohých je naopak patrná silnější orientace na intencionalizmus. 
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 Význam či smysl slova (mezi nimiž sama nerozlišuje) je dán 

kontextem. 

 Význam slova je určen záměrem, který chce mluvčí sdělit/předat. 

 Změny významu slov se dějí pozvolným posouváním hranic, jež 

význam vymezují, tudíž opravdu znatelná změna významu je 

patrná až v dlouhém časovém horizontu. 

Vedle nadčasovosti některých jejich myšlenek hlavní přínos této práce tkvěl ve 

vytrvalém upozorňování, že je potřeba na onu zdánlivě jednoduchou titulní 

otázku nalézt uspokojivou vědeckou odpověď. Nakonec se tento její apel setkal 

se zájmem u mnoha jejích následovníků v řadách lingvistů a filozofů včetně 

Charlese Pierce.  

 

Teorie významu, které vznikaly následně přibližně do 70. let 20. století, se 

buď ubíraly tou cestou, že rozvíjely vybrané principy referenční teorie a snažily 

se nabídnout uspokojivé řešení nedostatků plynoucích například z asymetrií 

mezi výrazy a významy, anebo se od referenční teorie více odkláněly s cílem 

vystavět novou alternativní teorii významu. Ve skupině klasických teorií 

významu lze identifikovat dva dominující proudy vývoje (oba se svou povahou 

řadí mezi tzv. psychologické či ideové teorie významu), které dále podrobněji 

popíšeme. 

 

2.4.1. Kauzální teorie významu 

Kauzální teorie významu nahlíží na význam výrazu prostřednictvím dvou 

různých typů oddělených kauzálních vztahů (viz obrázek 4 inspirovaný 

(ADAMS & AIZAWA, 2012)): Působení kauzálního vztahu I se projeví tím, že se 

daný výraz propojí s tzv. „mentálním slovem“ či konceptem v lidské mysli, 

přičemž tato propojení se utvářejí na základě historických zkušeností mluvčího 

s nějakým podobným výrazem. Kauzální vztah II pak představuje propojení 

mezi konceptem a významem výrazu. Zjednodušeně lze na kauzální teorie 

nazírat jako na jakési nástavby nad klasickou referenční teorií s cílem doplnit ji o 

určitou představu fungování psychologických procesů a jejich produktů (jako 
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různé mentální obrazy, koncepty apod.) v lidské mysli, které se odehrávají při 

propojování výrazu, významu a příslušné referenční mimojazykové reality. 

V kauzálních teoriích je vztah významu a výrazu podmíněn pouze jedinečným 

souhrnem relevantních charakteristik výrazu (expression meaning), přičemž 

v dalším textu budeme tento význam zkráceně označovat jako V-význam. 

Uvědomme si, že v jádru libovolného subtypu kauzativního V-významu bude 

vždy zřetelný jeho objektivní referenční význam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující text o vybraných kauzalistech je členěn s přihlédnutím ke 

specifické orientaci jednotlivých autorů na mentalizmus, behaviorizmus a 

emotivizmus. Mentalizmus, jehož vybrané principy byly popsány v předešlém 

odstavci, je zřejmě nejklasičtějším proudem ve skupině kauzálních teorií. 

Behaviorizmus bývá nazírán jako určité zpřesnění původních mentalistických 

teorií a konečně emotivizmus, jenž si u některých výrazů začíná všímat vedle 

referenčního významu i záměru mluvčího ovlivnit tzv. emotivním významem 

výpovědi postoj adresáta, lze považovat za jakéhosi předchůdce 

intencionalistických teorií. 

2.4.1.1. Mentalizmus 

O jednu z prvních kauzálních teorií se zasloužil Charles Sanders Peirce 

(1839–1914), slavný americký zakladatel pragmatizmu a moderní sémiotiky. 

Jelikož se Pierce ve svém pojetí významu zaměřoval spíše na kulturní kontext 

než na jazykovědu na použití, povšiml si, že v reálném světě se díky neustálé 

interakci sémiotický význam slova pořád posouvá a mění.  Pierceova kauzální 

VÝRAZ VÝZNAM 

KONCEPT 

„MENTÁLNÍ SLOVO“ 

MENTÁLNÍ STAV 

 

kauzální vztah I kauzální vztah II 

Lidská mysl    Obrázek 4 
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teorie významu vychází z triadického modelu znaku, v němž odlišoval znak od 

slova a zároveň odmítal existenci stálého vztahu mezi saussurovským 

označujícím a označovaným. Jeho záměrem bylo podat vysvětlení mechanizmu 

vedoucího k porozumění v rámci lidské komunikace a pro tento účel začal 

budovat tzv. teorii o produkci významu. V ustavení významu znaků dle Peirce 

hrají roli tři složky: objekt, reprezentant a interpretant. Objekt je cokoli, co může 

být myšleno. Reprezentant je určitý znak popisující objekt. Konečně interpretant 

je chápán jako význam získaný dekódováním či interpretací znaků a velmi 

souvisí s individuální schopností porozumění. Peirce rovněž na základě vztahu 

mezi znakem a jeho významem rozlišil tři typy znaků: index, ikon a symbol. 

Jedním z důležitých zdrojů inspirace pro Pierce byly právě práce Victorie Welby, 

s níž udržoval poměrně intenzivní pracovní kontakty. Některé její myšlenky dále 

rozvíjel, k jiným se stavěl kriticky či se vůči nim přímo vymezoval jako v případě 

tzv. dynamického interpretanta, neboli určité vlastnosti znaku umožňující mu 

působit na jeho interpreta; Welby naproti tomu tuto schopnost přisuzovala 

pouze významu. 

Při budování své kauzální teorie významu se některými poznatky Victorie 

Welby nechal inspirovat i Bertrand Russell (1872–1970), britský filozof, logik a 

matematik. Ve svých teoriích předpokládal, že výrazy či obvyklá slova10 

z celospolečenského jazyka zanechávají v myslích uživatelů jazyka mentální 

obrazy. Kauzalitu významu potom spatřoval v ekvivalenci asociace způsobené 

určitým výrazem, respektive jeho mentální obrazem a asociace, kterou v mysli 

vyvolává daný objekt (mimojazyková realita), čili shodnost obou těchto asociací 

ustanovující význam daného výrazu.  

Velmi známými autory na poli kauzativních teorií byla dvojice britských 

lingvistů a filozofů Charles Kay Ogden (1889–1957) a Ivor Armstrong Richards 

                                                 

10 Tento poněkud vágně definovaný požadavek na obvyklost slov vychází z Russellovy představy 

významu jako čehosi, co je společensky silněji zakořeněno, což ilustruje na příkladu výrazu shíh: 

jak slovo a jeho mentální obraz, tak i ona bílá hmota čili podoba vodních srážek typická pro 

mrazivé počasí, vyvolávají u většiny mluvčích totožné asociace. Zřejmou slabinou Rusellova pojetí 

je, že u mnohých sémanticky specializovaných výrazů by tento efekt ekvivalence asociací nemusel 

být vůbec pozorován – tato slova by tedy v jeho pojetí neměla ustanoven žádný význam? 
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(1893–1979), která se proslavila uveřejněním modelu referenčního trojúhelníku 

pro znak (známého i pod označením „významový“ či „semiotický“) ve svém díle 

The meaning of the meaning (OGDEN & RICHARDS, 1927). Toto slavné 

trojúhelníkové schéma (viz obrázek 5) zobrazuje tři základní složky jazykového 

znaku včetně vztahů mezi nimi. Trojúhelníkový model znázorňuje tezi, že každý 

znak se skládá z věci (objekt mimojazykové povahy), reference v mysli a 

symbolu. „Symbolizuje“ (vztah mezi symbolem a myslí) je vztahem příčinným a 

autoři jej charakterizují jako správný; „týká se“ (vztah mezi myslí a věcí) je 

dalším vztahem příčinným, neboť jazyk je určitou transpozicí skutečnosti, a 

autoři jej považují za adekvátní; konečně „zastupuje“ (vztah mezi symbolem a 

věcí) je vztah přiřazený vytvořený na základě jisté konvence (Saussurova 

arbitrárnost znaku) a autory je charakterizován slovem „pravdivý“. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Stephen Ullmann (1914–1976), maďarský lingvista žijící po většinu života 

v Británii,  následně do Odgenova-Richardsova schématu zařadil některé 

zjednodušující modifikace (všimněme si zjednodušení terminologie) a dospěl tak 

ke slavnému metodologickému trojúhelníku11.  

Ullmanův následovník, švýcarský lingvista Kurt Baldinger (1919–2007) se 

dále pokusil jednotlivým prvkům metodologického trojúhelníku přiřadit 

strukturalistické názvy a velmi se bránil tomu, aby označující bylo zvukového 

(materiálního) charakteru, což předpokládal Ullmann, a naopak požadoval, aby 

bylo jen psychologickou stopou zvukového obrazu, jak tvrdil Saussure. 

                                                 

11 Viz (ULLMANN, 1976) 

SPRÁVNÉ ADEKVÁTNÍ 

PRAVDIVÉ 

VĚC SYMBOL 

MYSL / PŘEDSTAVA 

symbolizuje 

zastupuje 

 týká se 

Obrázek 5 
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Nicméně žádné z právě popsaných trojúhelníkových schémat v podstatě 

nepřekonalo Saussurovu dyadickou teorii, v níž je znak fakticky popisován 

čtyřmi složkami (materiální podstatou a formou označujícího a označovaného), 

tedy v trojúhelníkových schématech je nutně jedna z těchto složek opomenuta 

(u Ogdena-Richardse a Ullmanna je to forma označujícího, neboť ti uvažují o 

názvu / symbolu čistě materiálně). Konečně nezanedbatelnou slabinou 

trojúhelníkových modelů je i jejich neschopnost správně zachytit asymetrické 

sémantické jevy jako homonymii a synonymii, kde se nutně dostávájí do sporu 

s tezí, že mezi označujícími a označovanými existuje vzájemně jednoznačný 

vztah. 

2.4.1.2. Behaviorizmus 

 Americký filozof a sémiotik Charles Wiliam Morris (1901–1979) původní 

kauzální pojetí teorie významu přetavuje v behavioristickou teorii znaku 

ovlivněnou i pragmatickou orientací.  

V své knize Foundation of the Theory of Signs (MORRIS, 1938), považované 

za jednu ze základních sémiotických prací, hovoří o jazyku jako o  sociálním 

systému znaků řízeném syntaktickými12, sémantickými13 a pragmatickými14 

pravidly. Morris v jazyce spatřuje systém znaků utvářející dispozice 

                                                 

12 Syntaktická pravidla vymezují, které kombinace znaků a jak mohou vytvářet funkční gramatické 

věty. 
13 Sémantická pravidla stanovují podmínky, za kterých může být určitý znakpřipisován k určitému 

objektu či situaci mimo jazykovou realitu. 
14 Pragmatická pravidla mají určovat podmínky, za kterých daná fyzická forma znaku může pro 

interprety skutečně fungovat jako úplný znak.  

VĚC NÁZEV 

SMYSL 

symbolizuje týká se 

představuje 

Obrázek 6 

SKUTEČNOST 

VĚC 

OZNAČOVANÉ 

MYŠLENÁ VĚC 

SMYSL 

OZNAČUJÍCÍ 

ZVUKOVÝ OBRAZ 

NÁZEV 
představuje 
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k sociálnímu chování. Na rozdíl od mentalistů, u nichž jazykové znaky 

označovaly koncepty a představy, pro behavioristu Morrise spíše představují 

určité dispozice k nějakému chování nebo reakce na něj. Nicméně samotný 

Morris své pojetí znaku nepovažuje ani tak za přímý opak mentalizmu, jako 

spíše za jisté zpřesnění dosavadních mentalistických poznatků v semiotice. 

V procesu semiózy, jak známo, rozlišuje 4 složky:

1. FORMA ZNAKU to, co fyzicky vystupuje jako znak 

2. DESIGNÁT objekt či třída objektů, kterou znak vyjadřuje 

3. INTERPRETANT 
dispozice mluvčího začít konsekutivně reagovat tzv. 
sekvenční odezvou, jakmile dojde k vnímání znaku 

4. INTERPRET 
mluvčí čili osoba, jejímž jednáním fyzická forma znaku 
začíná fungovat jako znak 

 

Morris na znak nahlíží jako na jakýsi přípravný stimul, který v  mluvčím 

vytvoří dispozici začít konsekutivně reagovat sekvenční odezvou, přičemž ne 

vždy musí dojít přímo k uskutečnění této odezvy. Jde-li o standardní znak i 

s denotátem, potom se tímto připravným stimulem v mluvčím vytvoří stejná 

dispozice k sekvenční odezvě, jaká by byla vyvolána i konfrontací mluvčího 

přímo s denotátem. Dodejme však, že dle Morrise má znak vždy nějaký designát 

(tj. musí něco vyjadřovat), ale ne vždy k němu existuje nějaký denotát (tj. nemusí 

nic označovat, k ničemu odkazovat).   

 V ramci studií věnovaných problematice významu jazykových znaků 

Morris vydává behavioristicky orientovanou knihu Signs, Language and Behavior 

(1946), v níž je patrna i jistá autorova pragmatická orientace. Jedním z klíčových 

přesvědčení, k nimž Morris v této práci dospěl, je, že ne u všech jazykových 

znaků dochází k ustanovení významu stejným způsobem, přičemž identifikoval 

pět různých specifických „způsobů znamenání“ znaku. Na základě systému 

těchto pěti 5 „způsobů znamenání“ poté zformuloval svou teorii znakových 

funkcí15, jejíž podstatu dobře zachycuje následující typologie jazykových znaků: 

                                                 

15 Morris na místo znakových funkcí používá spíše termín dimenze. 
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 Problematika významu se ve větší míře objevuje ještě v jeho pozdější 

knize Signification and Significance. A Study of the Relations of Signs and Values 

(MORRIS, 1968), která měla dle předmluvy podat syntézu Morrisových 

myšlenek o znacích a o hodnotách, nicméně dle Daleho tuto ambici kvůli 

nedostatečné soustavnosti, chybějící systematičnosti i některým nejasným a 

nepřesvědčujícím partiím spíše nenaplnila. Morris kupříkladu tvrdí, že význam 

je příliš nejednoznačný pojem16, a proto se jeho používání většinou vyhýbá. U 

jazykových znaků definuje tzv. signifikát, popřípadě signifikaci jako soubor 

podmínek, za kterých znak něco označuje, tj. existuje pro něj nějaký denotát. 

Zastává názor, že signifikace jazykových znaků je interpersonální a situačně 

poměrně stabilní; jinými slovy řečeno, že podmínky denotace bývají společné 

určité velké skupině mluvčích a rovněž se příliš nemění situace od situace. 

2.4.1.3. Emotivizmus 

Kauzalistou byl z určité části i americký analytický filozof Charles Leslie 

Stevenson (1908–1979), jenž deskriptivní význam výrazů spatřoval v jejich 

schopnosti vyvolávat v mluvčím mentální kognitivní procesy jako přemýšlení, 

předpokládání, předjímání či důvěřování, jež obsahují stejné asociace jako ty, 

                                                 

16 Dle Morrise někteří autoři termín význam někdy nesprávně používají tam, kde se ve skutečnosti 

jedná o designát, denotát, interpretant či signifikát.   

 
FUNKCE ZNAKU 
(TYP ZNAKU) 

PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ ZNAKŮ V PRAXI 

1. 
Identifikační 
(Identifikátor) 

znaky znamenající umístění objektů v prostoru a čase 

2. 
Designativní 
(Designátor) 

znaky označující charakteristiky a stimulační vlastnosti 
objektů 

3. 
Hodnotící 
(Hodnotitel) 

znaky znamenající upřednostňované objekty či situace 

4. 
Preskriptivní 
(Preskriptor) 

znaky znamenající reakce, které jsou vyžadovány 
mluvčím (např. od adresáta) 

5. 
Formativní 
(Formátor) 

znaky označující metody použitelné pro kombinování 
jednoduchých znaků za účelem vytvoření složených 
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k nimž vedou kognitivní procesy spuštěné v mluvčím při konfrontaci 

s příslušným referenčním objektem. Ve Stevensonově teorii, tak jak je popsána 

v jeho knize Ethics and Language (STEVENSON, 1944), je zřetelných několik 

inovativních tezí, když hovoří o tzv. emotivním významu etických výrazů: na 

jedné straně definuje tzv. kognitivní užití jazyka, které pracuje s deskriptivními 

významy výrazů, jako „říkat fakta“, „mluvit a objektivně popisovat 

mimojazykovou realitu“ apod. Na straně druhé popisuje i opačné nekognitivní 

užití jazyka, když si zejména u etických nebo nějak kontroverzních termínů 

všímá jejich zřejmého emotivního významu, čili určitého vyjádření pocitů či 

snahy ovlivnit vnímání vyřčeného u adresáta sdělení apod. Kognitivní a 

nekognitivní užití jazyka lze ilustrovat na příkladu definic výrazu potrat: 

 

 

 

 

Referentem všech tří definic je obecně stejný typ události, nicméně způsob jejího 

vymezení se liší nejen obsahově, ale i svým záměrem: Definice A)17 představuje 

kognitivní užití jazyka, neboť se jedná o neutrální definici daného termínu 

z Encyklopedického slovníku, která je v souladu s všeobecně 

přijímaným lékařským chápáním tohoto pojmu. Naproti tomu přesvědčovací 

definice B) a C) reprezentují nekognitivní užítí jazyka: mají jednak posunutý 

věcný význam už tím, že připouštějí i pozdější nepřirozené ukončení těhotenství 

kdykoli po 28. týdnu, a navíc je u nich patrný výrazný emotivizmus, neboť cílem 

definice B) je nejspíš ovlivnit posluchačův postoj směrem k jasnému odmítnutí 

potratu jako každopádně hanebného činu, zatímco záměr definice C) jde 

v opačném směru, a to přimět posluchače chápat potrat jako společensky 

přijatelné rozhodnutí matky, jedná-li se o nechtěné dítě apod. 

 

 

                                                 

17 Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993, str. 863, heslo potrat. 

    

   Potrat je 
 

A) samovolné nebo umělé vypuzení plodu a placenty z dělohy do 28. týdne těhotenství 

B) vražda dosud nenarozeného dítěte 

C) právo matky zříci se plodu a přerušit těhotenství 
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2.4.2. Intencionální teorie významu 

Intencionální teorie významu se vyznačují tím, že dávají významotvorný 

potenciál přímo mluvčímu, jeho intenci (záměru). Výrazy tak do značné míry 

mohou znamenat to, co si mluvčí přeje, neboť objektivní referenční význam 

výrazů (V-význam) je částečně nebo zcela potlačen, a v důsledku doplněn nebo 

úplně nahrazen významem dodaným mluvčím (speaker meaning), který budeme 

dále zkráceně značit jako M-význam. Zřejmým důsledkem takto vymezeného 

intencionalizmu ve významu je asi nejzásadnější a nejrevolučnější teze 

intencionalistických teorií o možnosti redukce sémantické představy jazykového 

výrazu do určité psychologické propozičně-postojové představy. Zjednodušeně 

řečeno jde o tvrzení, že sémantické vlastnosti jazykových výrazů lze 

ekvivalentně vysvětlit pojmy či principy z propozičně-postojové psychologie.  

Podívejme se nyní na význam výrazu jídlo v následujícím austinovském18 

ilustrativním příkladu, v němž chce mluvčí pomocí jednoslovné výpovědi Jídlo! 

vyzvat adresáta, aby se dostavil ke konzumaci jídla, které se bude podávat. 

V této konkrétní komunikační situaci je evidentní, že mluvčí svou výpovědí 

nechce posluchači sdělit V-význam výrazu jídlo (v obrázku znázorněn jako jeho 

referenční význam a určitá jemu odpovídající mentální představa v lidské mysli), 

nýbrž komplexnější M-význam celého řečového aktu, tj. výzvu, aby se posluchač 

dostavil k podávanému jídlu. M-význam v tomto příkladě vznikl jen částečným 

potlačením příslušného V-významu, neboť od základní referenční představy 

potravin připravených k požívání jsme se dostali k modifikovanému významu 

v podobě výzvy k příchodu ke konzumaci těchto potravin. Z uvedeného 

příkladu lze ještě snadno nahlédnout, že M-význam i při jednoslovné výpovědi 

představuje význam/obsah celého konkrétního řečového aktu včetně jeho 

pragmatické funkce, čili nikoli pouze toho jediného výrazu, který promluvu 

tvoří. M-význam tudíž svou povahou přesahuje hranice běžného chápání 

lexikálního významu, a tedy i hlavního tématu této práce, a proto bude 

intencionalizmus vyložen stručněji než předešlá část věnovaná  kauzalizmu. 

                                                 

18
 O J. L. Austinovi a J. R. Searleovi se ještě podrobněji zmíníme dále. 
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 I když se Ferdinand de Saussure (1857–1913) teorií významu jako takovou 

samostatně nezabýval19 a ani se v sémantice nezařazuje k intencionalistům, 

zavedením dichotomie langue a parole a vlastními inovativními představami o 

podobě jazykového znaku, obsaženými v Kurzu obecné lingvistiky (SAUSSURE, 

2007), dal dalšímu směřování vývoje (dosud převážně kauzálních) teorií 

významu důležitý impuls. V Saussurově známém dyadickém modelu 

jazykového znaku založeném na jednotě významu a zvukové stopy v  mysli, 

přičemž obě tyto složky jsou výhradně psychologické povahy, lze na význam 

pohlížet jako na koncept či ideu. Dle Saussura se jazykové výrazy párují 

s významy určitým přirozeným způsobem20, přičemž se na rozdíl od Victorie 

Welby přiklání k tezi, že se jedná o jakýsi ústřední či klíčový význam, který je 

velmi stabilní. 

  

                                                 

19 Například v Saussurově teorii jazykového znaku je dokonce velmi patrné, že se více zajímal o 

foneticko-fonologické jevy než o význam. 
20 K tomu mechanizmu již nepodává žádnou detailnější informaci kromě vlastního přesvědčení, že 

tato spojení jsou v určitém smyslu konvenční a holistická. 

V-význam 

 

Jídlo! MLUVČÍ POSLUCHAČ 

M-význam 

 

 

Pokrm nebo potraviny 

připravené k požívání.. 

 

 

Jídlo!! 

Výzva: „Pojď(te) jíst!“ 

 

Obrázek 7 
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Sir Alan Henderson Gardiner (1879 –1963), oxfordský lingvista a 

egyptolog, v souladu se Saussurovým odkazem rovněž pokládal za důležité 

rozlišovat mezi langue a parole, avšak na rozdíl od Saussura, který se věnoval 

především strukturálním aspektům jazyka, zvláště pak jeho zvukovému 

systému, se  Gardiner ubírá spíše cestou intencionálních teorií a soustřeďuje se 

na otázky významu a komunikace. Ve své stěžejní knize The Theory of Speech and 

Language (GARDINER, 1932) se mimo jiné zabývá těmito tématy: 

1. Rozvíjení pojetí saussurovského oddělování langue a parole ve světle záměru či 

účelu konkrétní komunikace 

2. Dekompozice obsahu komunikace na základě významu jednotlivých vět a 

následně i slov 

3.  Užití jazyka v přeneseném významu a figurami jako metafory atd. 

4.  Komunikační záměry21 

 

Herbert Paul Grice (1913–1988), britsko-americký pragmatik a filozof, 

který zřejmě nejvíce proslul svým konceptem tzv. Griceových maxim v teorii 

komunikace neboli pragmatických pravidel, jejichž dodržování je v běžné 

mezilidské komunikaci důležité proto, aby probíhala efektivně a bezproblémově, 

avšak například v uměleckých dílech bývají pro poetický efekt některé maximy 

autory záměrně porušovány. V oblasti teorie významu je považován za hlavního 

představitele intencionalistického proudu, o čemž mimo jiné svědčí i to, že se o 

těchto teoriích často mluví jako o „griecovské intencionální sémantice“. Ve svém 

článku Meaning (GRICE, 1957) uvádí několik témat, jimiž v podstatě vymezuje 

svou vlastní osobitou intencionalistickou teorii významu (též někdy 

označovanou jako teorie implikátu): 

1. O významu výrazů (expression-meaning): Sémantické vlastnosti konvenčních 

výrazů je potřeba chápat z hlediska propozičně-postojové psychologie. Grice 

tuto myšlenku rozvedl v podobě formule kompletování významu [V] (satisfactory 

completion of meaning): 

                                                 

21 V tomto směru jej lze považovat za předchůdce známých pragmatických prací od Austina a 

Searla. 
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přičemž y nabývá podoby jakési glosy přílušných sémantických vlastností 

ve formě propozičně-postojových termínů. 

2. O přípustnosti redukce sémantických pojmů na pojmy propozičně-postojové 

psychologie: Lze ji ověřit pomocí filozofické analýzy dle tradiční koncepce? 

3. O mluvčího významu (speaker-meaning): Mluvčí za účelem zajištění 

maximálního porozumění často k významu výrazů přidává ještě doplňkový 

význam plynoucí např. ze stavby a způsobu výpovědi, a i tento doplňkový 

význam je analyzován z hlediska propozičně-postojové psychologie. 

4. O přirozeném významu (natural meaning): Význam některých výrazů či vět 

(výpovědí) nemusí mít žádný vztah k jazyku, ani ke komunikaci. 

Podstatu Griceovy teorie významu názorně zachycuje následující úryvek:  

 

 

 

 

 

 

  

Sir Alan Henderson Gardiner (1879-1963) was an Oxford Egyptologist and linguist.<34> As  

 

 

 

 Povahou svých lingvistických prací, jako je např. slavná kniha How To Do 

Things With Words (AUSTIN & SEARLE, 1962), mezi intencionalisty samozřejmě 

náleží i oba autoři teorie řečových aktů: britský filozof a lingvista John 

Langshaw Austin (1911–1960) a jeho americký kolega John Rogers Searle 

(*1932). Austin se jako pragmatik při studiu jazyka přirozeně zaměřoval na 

oblast saussurovského parole. Nezajímal se o lingvistické jednotky jako nějaké 

abstraktní projevy jazykového systému, nýbrž u konkrétní výpovědi mluvčího si 

všímal jednak toho, v jaké komunikační situaci byla vyslovena, a také s jakým 

Úryvek z Griceovy teorie významu: 

 

Má-li podle této teorie někdo, kdo mluví, svou promluvou něco mínit, musí promlouvat se 

záměrem vyvolat určité účinky u posluchačů (P). Podle Grice mluvčí (M) tím, co říká (), 

něco míní, jestliže chce vyvolat nějaký účinek () u posluchačů  a tento účinek chce 

přivodit tím, že P rozpoznají, jaký je záměr M.  

 

Příklad: Když M řekne: „Venku prší!", tato slova znamenají, co znamenají, protože M jimi: 

 

(1)  chce dosáhnout, aby P uvěřili, že prší; 

(2)  chce dosáhnout, aby si P uvědomili jeho záměr (1); 

(3)  chce dosáhnout, aby toto uvědomění (2) bylo součástí důvodu posluchačů P    

  věřit, že prší. 

[V] (P) (x) (y) (x pro všechny mluvčí populace P znamená y) 
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PERFORMATIVNÍ VÝPOVĚĎ 

Je tady příšerná zima! 

LOKUCE  

Teplota v pokoji je 
velmi nízká. 

ILOKUCE  

Zapni prosím topení. 

PERLOKUCE 

Adresát jde zapnout 
topení. 

záměrem. Výsledkem tohoto studia bylo zjištění, že mnohé výpovědi, které 

v životě činíme, jsou tzv. performativy22 (řečovými akty) neboli činy 

vykonávanými prostřednictvím jazyka. Ve své teorii se velmi detailně zabýval 

nejrůznějšími aspekty souvisejícími s performativy (kupříkladu jejich typologií, 

formálními znaky, podmínkami jejich úspěšnosti, problematikou jejich selhání či 

zneužití apod.), které však ponecháme bez dalšího výkladu, protože naše práce 

se zaměřuje na lexikální význam. Připomeňme zde tedy alespoň jeden 

z nejzásadnějších poznatků jeho teorie, totiž že při performativních výpovědích 

se fakticky uskutečňují tři různé druhy řečových aktů s odlišnou funkcí: 

1. Lokuční, tj. slovní obsah výpovědi určený deskriptivním významem 

jednotlivých slov 

2. Ilokuční, tj. záměr s jakým byla výpověď pronesena 

3. Perlokuční, tj. jak adresát po přijetí dané výpovědi zareaguje  

V schématu je znázorněn příklad konkrétní performativní výpovědi, která se 

odehrává mezi mluvčím a adresátem v nějaké velmi chladné místnosti: Mluvčí, 

kterému je příšerná zima, pomocí výpovědi Je tady příšerná zima! žádá 

adresáta, aby zapnul topení:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

22 Připomeňme, že výpovědi, jejichž úkolem je pouze popisovat stav věcí nebo konstatovat 

skutečnost, a to buď pravdivě, anebo nepravdivě, jsou v Austinově teorii nazývány jako 

konstativy.  

Obrázek 8 
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Searle teorii řečových aktů dále rozvíjí. Například rozdělil původní 

Austinův lokuční akt na akt vyslovení (pronesení slov, morfémů, vět) a akt 

propoziční (reference a predikace). Patrně pak akty vyslovení, propoziční a 

ilokuční se uskutečňují souběžně vyslovením dané performativní výpovědi, a 

pokud adresát na výpověď reaguje, proběhne tak následně i akt perlokuční, 

přičemž podává i podrobnou analýzu podmínek úspěšnosti řecového aktu23. 

Dále přináší přesnější klasifikaci řečových aktů24 zakládající se na ilokučním 

smyslu výpovědi, na mentálním postoji mluvčího (např. lítost, přání apod.), 

který také bývá často v řečovém vyjádřen.   

 

2.4.3. Konvencionalistické teorie významu 

Zatímco intencionalistické teorie bývají přičítány k „psychologizujícím“ 

tendencím v sémantice kladoucím do popředí záměr mluvčího, 

konvencionalistické teorie v tomto ohledu stojí na opačném pólu a spíše bychom 

v souvislosti s nimi uváděli „sociologizující“ tendence v sémantice. Už známá 

Saussurova arbitrárnost jazykového znaku poukazuje na výraznou roli 

společenské konvence, když tvrdí, že u většiny jazykových znaků je označující a 

označované spojeno jen na základě konvence (tj. určitých společensko-kulturních 

pravidel) a neexistuje mezi nimi žádný logický vztah s výjimkou 

onomatopoických slov jako kukačka, pískat apod., jejichž zvuková podoba je 

v přímé souvislosti s jejich významem. S konvencí se setkáváme i u Piercovy 

klasifikace znaků na indexy, ikony a symboly, o nichž na rozdíl od indexů a 

ikonů tvrdí, že neexistuje mezi nimi a jejich významem žádná přirozená 

souvislost ani podoba a vztahují se tak ke svému výzamu jen díky společenské 

konvenci, kterou se lidé musejí naučit (například neexistuje žádná logická 

motivace mezi zvířetem psem a jeho označením pes). 

                                                 

23 Řečový akt budeme přirozeně považovat za úspěšný, uskuteční-li adresát takový perlokuční akt, 

jaký mluvčí zamýšlel svým aktem ilokučním.  
24 Rozlišuje 5 typů aktů: asertivy, direktivy, komismy, expresivy a deklarativy. 



- 28 - 

Úlohou společenské konvence se ve své práci Convention: A Philosophical 

Study (LEWIS, 1969) zabýval také americký filozof David Kellogg Lewis (1941-

2001). Původ společenské konvence v mezilidské komunikaci vysvětluje na 

příkladě, kdy mluvčí svým zvukem* (promluvou) u posluchače uspěje tak, že na 

základě jeho reakce si svůj úspěch uvědomí, a dále ještě mluvčí toto své 

uvědomění dá nejevo posluchači, čímž se oba účastníci komunikace vzájemně 

utvrdí o jejím úspěchu a taková promluva (včetně následujících vzájemných 

reakcí a utvrzování se mezi mluvčím a posluchačem) pak mezi oběma 

komunikanty vytváří precedens, který se stává dobrým důvodem pro opakování 

stejného způsobu používání jazyka i vůči ostatním členům společnosti. Pokud 

bude převážná většina těchto užití úspěšná, upevní se daný způsob komnikace v 

obecném povědomí. Jako důsledek se potom ve formě faktu objeví 

celospolečensky sdílená očekávání, že daný zvuk* bude i dále používán se 

stejným komunikačním záměrem a užití zvuku* bude postupně stále častěji 

interpretováno tak, že bylo vykonáno s tímto záměrem. Motivací k používání 

daného zvuku* se tak nově stává nikoliv jeho „zvuková vlastnost“, ale uvedený 

fakt (neboli konvence) o daném společenství. David Lewis pod konvencí rozumí 

jakousi pravidelnost, která se udržuje na základě společensky či kulturně sdílené 

znalosti a obecného sklonu lidí ke konformitě. Právě pospaným způsobem každý 

takový uvažovaný zvuk*, respektive formálněji či obecněji „typ promluvy“ 

(utterance type) získává v daném společenství význam. 

Závěrem ke konvencím poznamenejme, že nemusejí být vždy přijímané 

celospolečensky. Typické celospolečenské konvence v interpretaci promluv se 

uplatňují ve veškeré úřední řeči, kde jsou povětšinou zárukou jasného a 

jednoznačného obsahu sdělení. Velmi hojně se uplatňují i v  běžné mezilidksé 

komunikaci, při níž ale již častěji mohou nastávat případná nedorozumění 

z titulu dvojznačnosti, kdy domněle standardizovaná konvence nemusí být 

mluvčími přijímána zcela stejně. Naopak tyto celospolečenské konvence mohou 

velmi často selhávat například v básnicky užitém jazyce, v němž se mnozí 

umělci záměrně snaží vytvářet systém vlastních specifických konvencí 

vyjadřování odlišujících se od těch celospolečenských.   
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2.5. Moderní teorie významu v lingvistice 

Pod označením moderní teorie významu budeme v této práci mínit 

zejména teorie vznikající přibližně od 70. let 20. století až do současnosti. 

Klíčovým impulsem pro rozvoj mnoha moderních teorií významu se stal 

rozmach informačních technologií: Od 70. let, kdy se začaly vyrábět první 

minipočítače a během několika mála dalších let se osobní počítače masivně 

rozšířily takřka v celé společnosti, můžeme pozorovat, jak se IT stává běžnou 

součástí téměř všech oblastí lidského života jazykovědu nevyjímaje. Efekt 

rozšíření IT spočíval jednak v poskytnutí výkonných technických nástrojů 

jazykovědcům, což v důsledku podnítilo vznik nových metodologických 

přístupů orientovaných na empirii (např. frekvenční analýzy výskytů slov 

v rozsáhlých textech), popřípadě i zcela nových subdisciplín v  lingvistice (např. 

korpusová lingvistika). Nově bylo totiž možné provádět nejrůznější druhy 

analýz v rozumně krátkém čase, a to i na velkém objemu dat, které byly kvůli 

velmi omezeným možnostem manuálního zpracování dat doposud nemyslitelné, 

anebo jen s velkými obtížemi a časovými nároky. Důsledkem rozšíření IT však 

zřejmě bylo i stále častější pronikání matematiky, statistiky či informatiky jak do 

moderních postupů lingvistického zkoumání, tak i moderní podoby struktury 

lingvistického poznání (např. uplatnění některých matematických či 

informatických modelů v jazykovědě).  

V následujícím výkladu blíže popíšeme například teorie aktuálně-

jazykového vztahu, axiomaticky vystavěné teorie, kompozicionální teorie 

významu a pravdy a generativistické teorie.  

 

2.5.1. Teorie významu jako aktuálně-jazykového vztahu (Actual-

Language Relation (ARL)) 

Teorie významu jako aktuálně-jazykového vztahu pracuje s představou, 

že v mezilidské komunikaci převažují tvrzení, které v sobě explicitně nevyjadřují 

veškeré kontextuální vlastnosti výpovědi (např. veškerá časoprostorová a další 

určení). Většina tvrzení bývá v tomto ohledu určitým způsobem neúplná, neboli 
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VÝPOVĚĎ (ODPOVĚĎ) 

Sněží. 

Kontext 1 - NEPRAVDIVÉ TVRZENÍ 

Ptáme-li se v Madridu, kde je právě 
slunečno, na aktuální stav místního 
počasí. 

Kontext 2 - PRAVDIVÉ TVRZENÍ 

Ptáme-li se v Madridu, kde je právě 
slunečno, na aktuální stav počasí v 
Helsinkách, kde právě sněží. 

obsahuje nějaký prvek indexikální povahy. Důsledkem indexikality mimojiné je, 

že význam takové výpovědi nelze určit nezávisle na vlastnostech kontextu, v  níž 

byla vyřcena. Pro názornost ilustrujme problematiku indexikality na praktickém 

příkladu: 

1. Indexikální výpověď Sněží. použitá ve funkci odpovědi na otázku 

Jaké je aktuálně počasí? ve dvou různých vhodně zvolených 

kontextech:  

 

2. Neindexikální výpověď 1. ledna 2020 v 1 hodinu odpoledne 

v Helsinkách sněží., která je v podstatě absolutně pravdivým či 

nepravdivým tvrzením bez ohledu na kontext, v němž je vyřčena. 

V přirozené mezilidské komunikaci se taková tvrzení uplatňují 

minimálně (např. v matematických textech).  

V souvislosti s pojmem aktuálně-jazykového vztahu se mezi typické nositele 

indexikality ve výpovědích řadí například: 

a) osobní podmětová zájmena (já, ty, on atd.), která ve výpovědích zastupují 

konkrétní referenční osobu, jež je určena tím, kdo danou výpověď vysloví 

b) slovesa v přítomném čase mohou daný děj zasazovat nejen do aktuálního 

časového okamžiku, ale i do širší přítomnosti (např. děje opakující se 

v přítomnosti), minulosti (např. používání historického prézentu ve 

vyprávění) či budoucnosti 

Obrázek 9 
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(P) (L) (P užije* , právě když pro každou větu  v L a význam  

takový, že  je přiřazeno  a  pro všechny mluvčí populace znamená  

…) 

c) časoprostorová určení jako teď, tady aj., která odkazují ke konkrétnímu 

referenčnímu okamžiku či místu až na základě toho, kdo a kdy je vysloví 

v určité výpovědi  

 

Poprvé se s formálně logickým popisem aktuálně-jazykového vztahu 

setkáváme u Davida Lewise (LEWIS, 1975), který rozvíjí Griceovu formuli 

kompletování významu následující myšlenkou: Představme se, že zkoumáme 

pouze jazyky postrádající jakékoli nositele indexikality (nazvěme je 

Lewisovskými jazyky) a dále pro každou množinu uspořádaných dvojic 

neindexikálních oznamovacích vět a jejich významu používejme označení jazyk*. 

Některé jazyky* budou z pohledu matematické teorie množin funkcemi a 

nebudou v nich existovat dvojznačné věty, neboli k žádné větě nebudou 

přiřazeny dva různé významy, přičemž každý takový jazyk* musí nutně být buď 

jedním, anebo sjednocením více Lewisovských jazyků. S využitím svého 

alternativního pohledu na problematiku kompletování významu skrze jazyky* 

Lewis původní Griceovu formuli obohatil o prvek aktuálně-jazykového vztahu. 

Přesněji řečno Lewis Griceovu formuli v podstatě zcela inovoval, když původní 

klíčový úkol teorie významu, a sice kompletování významu [V], převedl na 

alternativní, avšak pro něj ekvivalentní úlohu kompletování užití [U] (satisfactory 

completion of uses): 

 

 

 

Přičemž P probíhá množinu populací, L množinu jazyků* a relační operátor užití* 

je definován následovně: 

 

 

 

Operátor užití* symbolizuje vztahy, které platí mezi populacemi a jazyky a které 

Lewis pojmenoval jako tzv. aktuálně-jazykové vztahy. Zřejmým důsledkem 

Lewisovy formule kompletování užití [U] je, že k úloze podat určitou teorii 

[U] (P) (L) (P užije* L, právě když …) 
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významu lze přistoupit skrze úlohu podat příslušnou teorii aktuálně jazykového 

vztahu. 

 

2.5.2. Kompozicionální sémantické teorie 

Libovolnou kompozicionální sémantickou teorii můžeme chápat jako 

konečnou množinu axiomů takových, že pro každý prvek nějaké množiny 

výrazů existuje určitá sémantická vlastnost taková, že z dané množiny axiomů 

lze vždy odvodit nějaký teorém říkající, že daný výraz má příslušnou 

sémantickou vlastnost.   

Pro názornost uveďme nyní dva konkrétní příklady kompozicionálních 

sémantických teorií. První příklad nám ukazuje, že povahu kompozicionální 

sémantické teorie mohou mít i některé zažité principy každodenního života, 

jakým je i úloha přiřadit libovolné číslovce zapsané arabskými číslicemi 

v konvenci desítkové soustavy její číselnou hodnotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popsaná teorie neříká nic jiného, že např. zápis číslovky “123” vyjadřuje číslo 

1 ∙ 102 + 2 ∙ 101 + 3 ∙ 100 = 123. Zřejmě pro každou číslovku lze na základě 

axiomů 1 a 2 odvodit teorém, že existuje číslo takové, že daná číslovka má 

sémantickou vlastnost vyjadřovat dle konvence právě toto číslo. U této teorie lze 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑓(𝑔(𝑥, 𝑖)) ∙ 10𝑖−1,

𝑁(𝑥)

𝑖=1

 

Kompozicionální sémantická teorie pro odvození hodnoty 𝑓(𝑥) číslovky 𝑥 zapsané 

arabskými číslicemi v konvenci desítkové soustavy: 

 

AXIOM 1: Pokud 𝑁(𝑥) = 1, hodnoty 𝑓(𝑥) jsou dány tabulkou: 

𝑥 “0” “1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9” 

𝑓(𝑥) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

                 Pokud 𝑁(𝑥) > 1, 

                 přičemž 𝑁(𝑥) značí celkový počet číslic v zápisu 𝑥 a 𝑔(𝑥, 𝑖) značí 𝑖-tou číslici        

                 zprava v zápisu 𝑥. 

 

AXIOM 2: Pro každou číslovku 𝑥 zapsanou arabskými číslicemi v konvenci desítkové   

                 soustavy 𝑥 vyjadřuje dle konvence desítkové soustavy hodnotu 𝑓(𝑥). 
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navíc vysledovat několik zajímavých vlastností, které u obecné kompozicionální 

teorie nejsou metafyzicky nutné, ba co více, u mnoha popsaných teorií této třídy 

nebývají až na i) vůbec běžné: 

i) konečnost25 teorie jako nutná podmínka její úplnosti26; konečná teorie 

z příkladu číslovek zapsaných v konvenci decimálního arabského 

zápisu semanticky popisuje nekonečnou množinu výrazů - číslovek  

ii) sémantické vlastnosti komplexnějších výrazů (tj. číslovek vyšších než 9) 

určeny sémantickými vlastnostmi jednodušších stavebních jednotek 

výrazů (tj. cifry 0 až 9) a vzájemnými syntaktickými vztahy mezi nimi 

(tj. pořadí jednotlivých cifer v rámci arabského zápisu číslovky) 

iii) vzájemná jednoznačnost27 přiřazení x  f(x), tj. pro libovolnou číslovku 

s arabským zápisem x a nějaký prvek (číselnou hodnotu) y, x konvenčně 

vyjadřuje y, právě když y = f(x) 

iv) pravdivost teorie, neboli posouzení, zdali její axiomy přiřazují 

jednotlivým prvkům množiny relevantních výrazů příslušné sémantické 

vlastnosti takovým způsobem, jaký je v rámci odpovídající konvence 

v určité společnosti považován za platný.28  

                                                 

25 Konečností teorie zde míníme schopnost definovat ji pomocí konečně mnoha axiomů, v jejichž 

znění se uplatňuje pouze konečně mnoho pravidel popisujících způsob přiřazení příslušné 

sémantické vlastnosti libovolnému prvku z množiny výrazů relevantních pro teorii. Dále 

předpokládáme, že všechny zkoumané výrazy lze sestavit jen s použitím prvků nějakě konečné 

množiny tzv. „základních stavebních jednotek“ výrazů jako různě dlouhé variace s opakováním 

těchto jednotek.     
26 Úplností teorie míníme, že její axiomatická definice zajišťuje existenci přiřazení odpovídající 

sémantické vlastnosti ke každému výrazu ze zkoumané množiny. 
27 Vzájemná jednoznačnost přiřazení zaručuje, že neexistuje žádná dvojici různých číslovek 

s odlišným arabským zápisem, které by odpovídala tatáž číselná hodnota a opačně, žádným 

dvěma různým číselným hodnotám nikdy nemůže odpovídat tatáž číslovka se stejným arabským 

zápisem. 
28 Pokud bychom v axiomu 1 místo původního předpisu pro 𝑓(𝑥) použili 𝑓’(𝑥) definované 

předpisem 𝑓′(𝑥) = ∑ 𝑓(𝑔(𝑥, 𝑖)) ∙ 2𝑖−1
𝑁(𝑥)
𝑖=1  a současně dále tvrdili, že číslovka zápsaná v arabské 

decimální konvenci jako x má hodnotu 𝑓’(𝑥), bude tato teorie nepravdivá, neboť nenalezneme 

takovou skupinu osob, pro které by arabská decimální konvence číslovce x přiřazovala jinou 

hodnotu než f(x). 
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Vlastnosti i) až iv) představují čtveřici (nikoli však úplný výčet) ideálních 

charakteristik takových, že čím méně je nějaká kompozicionální sémantická teorie 

vykazuje, tím komplexnější pravděpodobně bude muset být její axiomatický 

popis, neboť platnost některých axiomů nemusí být univerzální napříč celou 

množinou výrazů, což může vést i k podstatnému zesložitění systému 

přiřazovacích pravidel29 ve srovnání s výše zmíněným příkladem sémantické 

teorie pro číslovky v decimální zápisu pomocí arabských číslic, k jejíž definici 

vyhovující kritériím i) až iv) postačuje jen jediné přiřazovací pravidlo odpovídající 

funkci f(x).  

U obecných kompozicionální teorií se splnění vlastností i) a ii) odvíjí 

převážně od pojetí struktury výrazů, kterou autor dané teorie zvolí. Kupříkladu 

pokud budeme uvažovat, že komplexnější výrazy se skládají z menších 

„základních stavebních jednotek“, jejichž systém je vhodně zvolen tak, že množina 

všech těchto „základních stavebních jednotek“ je konečná a pomocí variací 

s opakováním umožňuje sestavit kterýkoli z uvažované množiny výrazů výraz, 

bude tím jistě zaručena konečnost takové teorie. Pokud k této úvaze přidáme 

předpoklad, že sémantické vlastnosti komplexnějších výrazů jsou dány 

sémantickými vlastnostmi menších stavebních jednotek, které je tvoří a také 

vzájemnými syntaktickými vztahy mezi nimi, je naplněna vlastnost ii).  

Naproti tomu splnění vlastností iii) nemůže autor žádným způsobem při 

výstavbě nějaké kompozicionální sémantické teorie ovlivnit, neboť toto je již dáno 

vlastnostmi dané množiny výrazů, jež vyplývají z existující společenské konvence 

o vyjadřování zkoumaných sémantických vlastností těmito výrazy: Existují-li 

v dané množině mnohoznačné výrazy, není vlastnost iii) splněna.  

                                                 

29 V rámci axiomatické výstavby libovolné kompozicionální sémantické teorie je vhodné počínat si 

tak, aby systém přiřazovacích pravidel byl úplný a zároveň optimální, neboli nejmenší možný (tj.  

z množiny definičních axiomů lze vynechat všechna redundantní nebo duplicitní tvrzení či taková, 

které přímo plynou z ostatních axiomů). Vhodnou přirozenou strategií optimalizace je například 

postup, při němž se primárně definují pravidla s co možná největším rozsahem použití (tj. jsou 

aplikovatelné v co nejpočetnějších podmnožinách výchozi množiny výrazů). 
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Konečně pro zaručené splnění vlastnosti iv) se musí autor při axiomatické 

výstavbě teorie vyvarovat definování takových pravidel, která by danému výrazu 

přiřazovala nějakou sémantickou vlastnost odlišnou od té, která je témuž výrazu 

přiřazena v rámci jisté konvence, uznávané v určité relevantní skupině osob. 

Uveďme nyní druhý příklad kompozicionální sémantické teorie přímo ze 

španělské lingvistiky. Přestože jejím účelem má být umět popsat sémantické 

vlastnosti jen u vybrané množiny španělských výrazů, konkrétně odvozených 

slov, s využitím intuitivní představy o rozkládání sémantických vlastností 

komplexního výrazu na vlastnosti jeho dílčích stavebních jednotek, je její rigidní 

axiomatická výstavba podstatně komplikovanější30 než u předešlých teorií: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

30 Znění axiomů v následující ukázce možného přístupu při formulování dané teorie je samozřejmě 

pouze naznačené: V úplném znění by totiž axiom 1 musel popisovat algoritmus procedury 

rozkladu do veškerého možného větvení ke všem výjimkám jako např. ke komplexním výrazům 

s více lexémy, s neobvyklým uspořádáním (zleva doprava) typů derivačních komponent aj. 

Podobně i axiom 2 by musel zahrnovat úplný výčet všech afijos ve španělštině a také axiom 3 by se 

při definování algoritmu přiřazení správné sémantické vlastnosti dílčí stavební jednotce 

komplexního výrazu musel vypořádat s větvením do všech možných výjimek, např. jak určit tu 

jedinou správnou vlastnost z více možných u mnohoznačných komponent aj. 

𝐷(𝑥) =  [ (𝑇𝑦𝑝1, 𝑍𝑛𝑎𝑘1) , (𝑇𝑦𝑝2, 𝑍𝑛𝑎𝑘2) , … , (𝑇𝑦𝑝𝑛(𝑥), 𝑍𝑛𝑎𝑘𝑛(𝑥)) ], 

Kompozicionální sémantická teorie významu 
pro odvozená slova (palabras derivadas) ve španělštině:  
 

 

AXIOM 1: 

O rozkladu 𝑫(𝒙) komplexního výrazu 𝒙 na afijos a lexema(s) 

Přesný a úplný popis algoritmu procedury rozkladu (včetně všech speciálních případů a 

výjimek, ke kterým může při rozkladu dojít) slova 𝑥. Výsledkem rozkladu je uspořádaná 

𝑛(𝑥)-tice dvojic ve tvaru (𝑇𝑦𝑝;𝑍𝑛𝑎𝑘) odpovídající směru rozkladu zleva doprava: 

 

 

kde 𝑇𝑦𝑝 značí typ derivační komponenty (prefijo, infijo, sufijo, lexema), 𝑍𝑛𝑎𝑘 konkrétní část 

z rozkládaného slova o daném 𝑇𝑦𝑝𝑢, 𝑛(𝑥) je celkový počet derivačních komponent a 

lexémů, na něž je 𝑥 rozloženo. 
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2.5.2.1 Kompozicionální teorie významu versus kompozicionální 

teorie pravdy 

Ve filozofii se mezi kompozicionálními sémantickými teoriemi tradičně 

zmiňují 2 kategorie teorií: kompozicionální teorie významu a kompozicionální 

teorie pravdy. V následujícím textu budeme vycházet z prací (DAVIDSON, 1984) 

a (TARSKI, 1983) amerického filozofa Donalda Davidsona (1917-2003) a 

𝑥 𝐺[ 𝐹(𝑇𝑦𝑝1, 𝑍𝑛𝑎𝑘1) , 𝐹(𝑇𝑦𝑝2, 𝑍𝑛𝑎𝑘2) , … , 𝐹(𝑇𝑦𝑝𝑛(𝑥), 𝑍𝑛𝑎𝑘𝑛(𝑥)) ] 

 

AXIOM 2: 
Přehled přiřazení sémantických vlastností pro afijos (jen částečně) 

Každé složce 𝑦 (kromě lexémů) vzniklé rozkladem výrazu 𝑥 je přiřazena sémantická 

vlastnost 𝐹(𝑇𝑦𝑝, 𝑦) dle tabulky určené 𝑇𝑦𝑝𝑒𝑚 derivační komponenty: 

 
      

PREFIJOS  SUFIJOS  INFIJOS  

𝑦 𝐹(𝑃𝑅𝐸, 𝑦)  𝑦 𝐹(𝑆𝑈, 𝑦)  𝑦 𝐹(𝐼𝑁, 𝑦) 

A- 
Negación,  

falta de 

 
-CIÓN 

Acción y 

resultado 

 
-CIT- Diminutivo 

CO(N)- 
Unión, 

compañía 

 
-DAD Calidad de 

 
-ZUEL- Diminutivo 

 EN-, EM- 
Dentro de, 

sobre 

 
-DOR 

Que realiza una 

acción 

 
-ON- Aumentativo 

PRE- Anterioridad 
 

-ISMO 
Doctrína,  

sistema 

 
-OT- Aumentativo 

TRA(N)S- 
Al otro lado, 

a través de 

 
-BLE 

Capaz de,que 

debe/puede ser 

 
-AZ- Aumentativo 

…… ……  …… ……  …… …… 

 

 

AXIOM 3: 

Přižazení sémantické vlastnosti k danému komplexnímu výrazu 

Přesný a úplný popis algoritmu procedury přiřazení odpovídající sémantické vlastnosti 

(významu) danému komplexnímu výrazu na základě sémantických vlastností jeho 

derivačních komponent či lexému a syntaktických vztazích mezi nimi (včetně všech 

speciálních případů a výjimek, ke kterým může při rozkladu dojít, např. u mnohoznačných 

infijos přiřazení správné sémantické vlastnosti dáno konkrétním kontextem aj). Výsledkem 

procedury bude přiřazení sémantické vlastnosti 𝐺[ … ] komplexnímu výrazu (odvozenému 

slovu) 𝑥: 
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polského matematika a logika Alfreda Tarského (1901-1983), jehož myšlenky 

Davidsona inspirovaly a snažil se je dále rozvíjet směrem k přirozeným jazykům 

a interpretovat, pokud možno, přístupnější formou než Tarský31, jehož teorie se 

omezovaly jen na formalizované jazyky. 

Kompozicionálními teoriemi významu nazýváme teorie, které zastávají 

názor, že význam věty či nějakého komplexního výrazu závisí jednak na 

významu jednotlivých komponent (tj. dílčích slovech), z nichž se skládá a také na 

způsobech, jimiž se tyto komponenty kombinují. Formálně bychom pro nějaký 

jazyk L mohli takovou teorii definovat jako nějakou konečnou množinu axiomů 

popisujících funkci, jejímž prostřednictvím se každé větě nebo komplexnímu 

výrazu v v jazyce L (dále budeme zkráceně psát „𝑣 ∈ 𝐿“) přiřadí souhrnný 

význam posloupnosti 𝜋 odvozený od významu všech dílčích komponent 𝑣, 

vzájemných vztahů mezi nimi a také způsobů, jakými se kombinují. 

Nezodpovězenou otázkou samozřejmě zůstává vymezení onoho významu 

dílčích komponent, k němuž lze přistupovat ať už tradičně podle principu 

korespondence32 (každý výraz lze vztáhnout k určitému objektu ve světě, který 

je chápán jako význam tohoto výrazu), anebo například prostřednictvím teorií 

pravdy. 

Kompozicionální teorie pravdy se ve srovnání s teoriemi významu 

vyznačují především snahou o rigidní velmi formalizovanou výstavbu, v jejímž 

důsledku popis teorie nezřídka nabývá formální podoby symbolických zápisů 

z výrokové logiky. My se však v dalším textu v zájmu zachování srozumitelnosti 

i pro čtenáře bez solidnější znalosti výrokové logiky budeme snažit podstatu 

těchto teorií popsat v největší možné míře verbálně.  

                                                 

31 Jeho vědecké články jako např. The concept of truth in formalized languages v (TARSKI, 1956) jsou 

napsány ve striktně formálním (matematickém) stylu s množstvím symbolických zápisů. 
32 Davidson se korespondenci snaží uchopit jinak než jen jako vztah mezi výrazem a realitou, jenž 

lze empiricky ověřovat pomocí smyslového vnímání: Na místo primárního vztahování významu 

promluv a přesvědčení ke skutečným objektům vnějšího světa vidí jedinou oporu pouze v dalších 

přesvědčeních, neboli bere za pravdivé takové přesvědčení, které zapadá do koherentního systému 

dalších našich přesvědčení, která považujeme za pravdivá, čímž sice odpadá problém smyslové 

evidence, ale vysvtává problém nový, a sice, jak víme, že se v našich přesvědčeních nemýlíme. 



- 38 - 

Tarský zkoumal, jak lze charakterizovat pravdu v libovolném 

formalizovaném jazyce L a k tomu účelu zavedl pojem tzv. T-schematu (T-

sentences), neboli tvrzení se vzájemně jednoznačnou relací: 

 

T-SCHEMA: „věta 𝒗 je pravdivá“  𝒗𝒎 
 
kde 𝑣 je nějaká věta v jazyce L, 𝑣𝑚 jsou metajazykově specifikované podmínky 

pravdivosti věty 𝑣, někdy též označované jako tzv. metajazykový protejšek 𝑣. 

Pro názornost dále uvádíme ukázku konkrétní T-schematu, v níž se využívá jako 

metajazykový prostředek překlad mezi španělštinou a češtinou: 

 

ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLAD T-SCHEMATU: 

„Este edificio dispone de dos ascensores modernos.“ 

je pravdivé ve španělštině, právě když v češtině je pravdivá věta: 

„V této budově jsou k dispozici dva moderní výtahy.“ 

 

Ačkoli Tarského koncepce pravdy dobře vyjadřuje základní intuici o 

pojmu pravdy, a sice fakt, že pravdivost věty závisí na tom, co tato věta znamená 

a na tom, jaká je realita, nelze T-schema považovat za definici pravdy, protože 

vět, které potenciálně tvoří instance tohoto schematu, může být nekonečně 

mnoho. Tarski si proto dopomáhá umělými pojmy jako podmínky dostatečnosti 

(adequacy condition), reference (reference condition) a splňování (satisfaction 

condition).  

Podmínka dostatečnosti, jejíž ztělesnění Tarski a Davidson označovali také 

jako T-konvenci říká, že pro každou větu 𝑣 ∈ 𝐿 vždy existuje nějaké vhodné T-

schema. Aby teorie pravdy umožňovala verifikovat celé věty či komplexní 

výrazy, jejichž pravdivost by v duchu teze kompozicionality měla záviset na 

pravdivosti, respektive sémantických vlastnostech jejích částí (jednotlivých 

výrazů), Tarski tvrdí, že pro možnost verifikace jednotlivých komponent musí 

taková teorie definovat jednak axiomy pro podmínky reference čili odkazování 

k nějakému objektu uplatňované u pojmů, jmén apod. a axiomy pro podmínky 

splňování neboli jakési vhodnosti či přípustnosti využívané u přísudků: 
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REFERENCE:  výraz 𝒙 odkazuje k objektu 𝒙′ 
SATISFAKCE:  výraz 𝒚 vyhovuje přísudku 𝑷  𝑷′𝒚 

 

Podstatu podmínky splňování (satisfakce) lze dobře nahlédnout u otevřených 

vět, tj. vět s volnými proměnými jako věta: 

 𝒂 vaří 𝒃. 

Kupříkladu předešlá věta je splňována pro Annu a brambory, pod podmínkou, že 

Anna vaří brambory, avšak zároveň je splňována i nekonečně mnoha dalšími 

volbami hodnot proměných a, b a samozřejmě také existuje nekončeně mnoho 

kombinací hodnot, pro které splněna není (např. Anna a bižuterie). Otevřené věty 

lze pak kombinovat pomocí logických spojek, přičemž pravdivost složených vět 

bude závislá na pravdivosti částí.  

Podstatu kompozicionální teorie pravdy podle Tarského tedy můžeme 

shrnout tak, že na pravdivost každé věty 𝑣 ∈ 𝐿 je možné nahlížet jako na sloučení 

pravdivostí (splnění) jednotlivých dílčích podmínek reference, resp. satisfakce 

v posloupnosti všech pojmů či jmen, resp. přísudků věty nebo komplexního 

výrazu 𝑣. Nebo ekvivalentně lze tvrdit, že věta či komplexní výraz 𝑣 je 

pravdivá/ý právě, když existuje posloupnost 𝜋 vyhodnocení pravdivosti 

podmínek reference či satisfakce pro všechny výrazy obsažené ve 𝑣 taková, že 𝑣 

vyhovuje výsledné souhrnné podmínce 𝜋, čili pravdivost  𝑣 je určena 

pravdivostní hodnotou 𝜋. 

Davidson, jenž v rámci svého zkoumání pojmů pravdy a významu v roce 

1984 zformuloval proslulé tvrzení o existenci nějaké ekvivalentní teorie pravdy 

ke každé teorii významu pro přirozené jazyky, jinak řečeno, že je možné vytvořit 

teorii významu, která by měla všechny žádoucí vlastnosti, pomocí jednoduché 

transformace33 z nějaké vhodné teorie pravdy, si následně jako jeden z klíčových 

úkolů stanovil dále rozvíjet Tarského teorie pravdy fungující ve formalizovaných 

                                                 

33 Totiž ke klíčovému úkolu každé teorie významu, a sice vhodně vymezit pojetí pojmu význam, 

lze alternativně přistoupit s využitím představy, že znalost významu nějaké věty či výrazu během 

standardního používání jazyka je ekvivalentní se znalostí pravdivostních podmínek této věty či 

výrazu. 
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jazycích. Speciálně pokud by se Davidsonovi pro přirozené jazyky podařilo 

nalézt funkční teorie pravdy příbuzné s Tarského teoriemi (tj. v podobě modelů 

predikátové logiky), otevřely by se nové možnosti uplatnění technik typických 

pro přírodní vědy při zkoumání významu. Nicméně vzhledem k četným 

odlišnostem specifickým pro přirozené jazyky se však jedná o komplikovaný a 

značně netriviální problém, o čemž mimo jiné svědčí i to, že sám Davidson 

postupně vystřídal mnoho různých názorů na pojmy jako je pravda, význam, 

rovněž vyzkoušel a popsal řadu přístupů k problému definice teorie pravdy, 

která by fungovala v přirozených jazycích, a žádného úplně uspokojivého řešení 

nakonec nedosáhl. Věnujme se nyní některým dalším přístupům, jimiž se 

Davidson zabýval.  Totiž nejprve se snažil definici pravdy pro přirozené jazyky 

nalézt zcela intuitivně jako vhodnou úpravou či doplnění Tarského definice 

pravdy ve formálních jazycích, konrétně analyzoval možnosti, jak zajistit 

bezproblémovou použitelnost 𝑇-schématu i v přirozených jazycích, přičemž 

dospěl k modifiaci 𝑇-schématu, která má povahu definice tzv. relativní pravdy. 

Jelikož ani koncepce relativní pravdy nebyla zcela bezproblémová, čili také se 

stala i terčem výtek z řad oponentů, Davidson reaguje tím, že opustil jakékoli 

pokusy o definování pravdy, kterou prohlásil za pojem základní, tudíž 

nedefinovatelný pojem. V jiném období pro změnu zdůrazňoval princip 

korespondence zmíněný dále, od něhož se později odklonil ke koherenční teorii, 

ale i tu záhy nahradily další koncepce, z nichž uvedeme tzv. radikální 

interpretaci.  

Co se týká motivace proslulého tvrzení o existenci ekivavelntní 

reprezentace ve formě teorie pravdy pro libovolnou teorii významu, Davidson 

vyšel z představy, že všem větám či komplexním výrazům v nějakém 

přirozeném jazyce lze přiřadit nějaké vhodné logické formy, jaké známe 

z matematické logiky, čímž by se celá sémantická problematika významu 

redukovala na zkoumání syntaxe mezi komponentami logických forem. Jelikož 

metody k výzkumu logických forem včetně způsobů konstrukce teorií pravdy ve 

svých pracech podrobně popsal již Tarský, aby v Davidsonově návrhu bylo 

možné konstrukci sémantické teorie významu pro zvolený přirozený jazyk 



- 41 - 

nahradit vhodnou teorií pravdy, stačilo už jen popsat logické formy vyskytující 

se v daném jazyce. Jiné skutečnosti, které brání potenicálně bezproblémovému 

přenesení Tarského teorií z formálních jazyků do přirozených, je například i to, 

že přirozené jazyky obsahují deiktická slova, věty připisující postoje, modality, 

apod. Vyřešení podobných problémů si Davidson vytyčil za úkol v článku True to 

the Facts (DAVIDSON, 1969).  

Davidson s Tarskim souhlasí v názoru, že se jedná o korespondenci k 

faktům, která činí větu pravdivou. Jelikož však okolní svět uchopujeme pomocí 

jazyka, musí se věta svou strukturou nutně shodovat s faktem, respektive, fakt, s 

nímž věta koresponduje, nelze identifikovat jinak, než pomocí této věty. Z toho 

Davidson vyvozuje, že jediné, co můžeme zjistit, je že platí následující 

korespondence: 

 

KORESPONDENCE: „věta 𝒗 koresponduje k faktu, že 𝒗′“ 
 

a to v případě, že 𝑣 a 𝑣′ nahradíme stejnou větou. Předešlé tvrzení ale není ničím 

jiným než výpovědí, že věta 𝑣 je pravdivá. Určitou potíží, na niž poukazuje i 

Davidson, je, že výše uvedená korespondence bude pravdivá i v případě, že 𝑣 a 𝑣′ 

budou logicky ekvivalentní tvrzení34 nebo taková, že singulární termín (tj. vlastní 

jméno či individuová deskripce) v jednom tvrzení je ve druhém tvrzení nahrazen 

singulárním termínem stejného rozsahu35. Pokud bychom přijali, že se stále jedná 

o týž fakt, k němuž korespondují všechna tvrzení z předešlé věty, a dále takový 

postup zobecňovali, nutně bychom v duchu Fregeho názoru, že významem všech 

pravdivých tvrzení je extenzionální entita pravda, dospěli k závěru, že všechny 

pravdivé věty korespondují s jediným faktem (tzv. Great Fact). Nicméně je jen 

obtížně představitelné rozlišovat mezi různými jmény téhož faktu. Problémy jako 

existence popsaného paradoxu korespondence ke Great Fact, kterou lze odvodit 

jako závěr ve výše naznačené posloupnosti implikací mezi legitimními argumenty, 

názory či tezemi, i když jednotlivé implikace, ani jejich složky sami o sobě nijak 

                                                 

34 Například věty „Alena je dcerou Barbory.“ a „Barbora je matkou Aleny.“ 
35 Například věty „Česko leží v srdci Evropy.“ a „Česká republika leží v srdci Evropy.“  
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paradoxní nejsou, přivedla Davidsona k úvahám, o tom jak teorie pravdy 

vystavěné nad prvotní podobou T-schematu od Tarského optimálně upravit tak, 

aby podobné problémy nepřipouštěly. Nalezení takových modifikací by 

znamenalo potvrzení platnosti proslulého Davidsonovy myšlenky z roku 1984, že 

teorie významu v přirozených jazycích lze ekvivalentně reprezentovat a 

konstruovat jako vhodně modifikované Tarského teorie pravdy.  

 Během hledání konkrétní podoby upravených teorií pravdy ve 

formalizovaných jazycích, které by umožňovaly jejich aplikaci i v přirozených 

jazycích, se Davidson záhy začne klonit k názoru, že pravděpodobnou příčinou 

nedostatků vznikajících při pokusech o uplatnění Tarského teorií pravdy i 

v přirozených jazycích je opomíjení role jazyka popisu, tj. slov s přímým vztahem 

ke světu, která se užívají při tvoření výpovědí a mají schopnost ji činit pravdivou 

či nepravdivou. V důsledku tak pro funkční posuzování pravdivosti výpovědí 

jsou relevantní i konkrétní jednotlivé okolnosti promluvy, které byly dříve 

teoriemi pravdy opomíjeny. Proto při posuzování pravdivosti nemůžeme 

opomíjet konkrétní okolnosti promluvy. Davidson míní, že věta není pravdivá 

sama o sobě, ale že ji musíme vztáhnout k mluvčímu, jenž ji vyslovuje a 

k časovému okamžiku, ve kterém byla vyslovena, což vyústí v nastolení otázky 

potřeby rozšíření původní verze Tarského 𝑇-schematu do podoby trojmístného 

predikátu. Potřebu revize původního 𝑇-schematu pak Davidson v eseji Radical 

Interpretation (DAVIDSON, 1973) dokládá na konkrétních specifikách přirozených 

jazyků proti formalizovaným, u nichž Tarského teorie pravdy budou selhávat: 

 

„Další komplikace vyvstávají, jsou-li vlastní jména a funkční výrazy ireduktibilní 

prvky zkoumaného jazyka. Ještě ošidnější je pak otázka indexových figur. 

Tarského zájem směřoval k formalizovaným jazykům, které neobsahují žádné 

indexové aspekty či ukazovací zájmena. Tudíž mohl na věty nahlížet jako na 

nositele pravdy, přičemž extenze teorie výpovědí je v tomto případě triviální. 

Jenže v přirozených jazycích se nutně vyskytuje mnoho indexových příznaků, 

například čas, a proto pravdivost jejich vět může být proměnlivá v závistlosti na 
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času promluvy a mluvčím. Řešením je tedy charakterizovat pravdu pro jazyk 

s ohledem na čas a mluvčího. Extenze výpovědi je opět zcela zřejmá.“36  

 

Přistupme nyní k formulaci výše diskutované inovované podoby 𝑇-schematu 

podle Davidsona: 

 
REVIZE T-SCHEMATU PRO PŘIROZENÉ JAZYKY (DAVIDSON):  
 

V libovolném přirozeném jazyce 𝐿 platí ekvivalence: 
 

„věta 𝒗 je pravdivá pro mluvčího 𝑀 v čase 𝑡“  𝒗𝒎   
 

 
kde 𝑣 i 𝑣𝑚 interpretujeme totožně jako v původní Tarského, přičemž nyní se navíc 

uvažuje, že větu 𝑣 lze nahradit jejím popisem ve zvoleném jazyce a 𝑣𝑚 zase 

nějakou vhodnou větou udávající podmínky, za kterých je v pravdivá. 

Davidsonova verze 𝑇-schematu měla ukázat, co je žádoucí, aby každá teorie 

pravdy použitelná i v přirozených jazycí zahrnovala, ale přímo neaspirovala na to 

být teorií samotnou. Klíčovým posláním schématu, jak zamýšlel Davidson, bylo 

plnit podobnou funkci pro přirozené jazyky, jakou má původní Tarského 𝑇-

schéma pro formalizované jazyky, či jinak řečeno být jakýmsi testem adekvátnosti 

teorií pravdy v přirozených jazycích (v tom smylu, že každá taková adekvátní 

teorie pravdy pro přirozené jazyky má obsahovat všechny věty formy, které vždy 

musí vyhovovat výše uvedené rozšířené verze schématu). 

I když se Davidsonova modifikace 𝑇-schematu může na první pohled jevit 

jako plně uspokojivý cíl jeho zkoumání pravdy pomocí kompozicionálních teorií, 

Davidsonův oponent, americký filozof Willard Van Orman Quine v reakci na její 

zveřejnění  poukazuje v (QUINE, 1980) na problematičnost závislosti 

Davidsonovy koncepce relativní pravdy na okolnostech (tj. mluvčím a času 

                                                 

36 Přeloženo z „Further complexities enter if proper names and functional expressions are 

irreducible features of the object language. A trickier matter concerns indexical devices. Tarski was 

interested in formalized languages containing no indexical or demonstrative aspects. He could 

therefore treat sentences as vehicles of truth; the extension of the theory to utterances is in this case 

trivial. But natural languages are indispensably replete with indexical features, like tense, and so 

their sentences may vary in truth according to time and speaker. The remedy is to characterize 

truth for a language relative to a time and a speaker. The extension to utterances is again 

straightforward.“  (DAVIDSON, 1984), str. 131. 
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promluvy). Quine zdůrazňuje zejména pochybnosti o metodologické přípustnosti 

Davidsonova způsob definování pravdy, které se opírá o tak proměnlivé veličiny, 

jakými jsou mluvčí a čas promluvy. Na druhou stranu nemohou být podobné 

výtky motivovány tím, že se Quinovi nepodažilo myšlenkově oprostit od vžitých 

představ, že pravda má být cosi absolutního, respektive trvalého a nikoli něco 

relativního, respektive proměnlivého? Quine odmítnutí koncepce relativní pravdy 

následně reflektoval v tvrzení, že skutečnými nositeli pravdy jsou jen určité typy 

vět, pro něž zavedl termín tzv. věčné věty, což jsou věty schopné přiřadit 

pravdivostní hodnoty při libovolné příležitostné promluvě (typicky logické 

výroky). Věčné věty tedy vždy přiřazují pravdivostní hodnoty přímo, bez jakékoli 

relativizace, či jinak řečeno nevyjadřují žádnou perspektivu v časoprostoru. 

Dodejme, že tento Quinův postoj se následně stal východiskem pro zavedení 

klasifikace vět na věčné a nestálé37. Pro ilustraci dále uveďme konkrétní příklady 

vět k právě popsané klasifikaci: 

 

VĚČNÁ VĚTA: Nejvyšším vrcholkem Krušných hor je Klínovec. 

NESTÁLÁ VĚTA:  Ráno půjdu k řezníkovi koupit nějaké pěkné maso na svíčkovou. 

 

Zřejmě být nejvyšším vrcholkem je speciálním typem vztahu mezi dvěma 

zeměpisnými pojmy (Klínovec, Krušné hory), který by měli všichni mluvčí daného 

přirozeného jazyka (češtiny) za všech okolností chápat zcela totožně, a následně 

pak tedy takovému tvrzení vždy přiřazovat i stejnou pravdivostní hodnotu 

(samozřejmě za předpokladu správné faktografické znalosti obou pojmů u všech 

mluvčích). Co se týká druhého z uvedených příkladů, jít něco koupit sice popisuje 

vztah, jenž všichni mluvčí mohou pokaždé chápat stejně, ale mezi několika pojmy, 

                                                 

37 Věty, jejichž pravdivostní hodnota závisí např. na momentu promluvy a vždy vyjadřují určitou 

perspektivu v časoprostoru. Totiž libovolná specifická promluva (token) nějaké nestálé věty (type) 

představuje jisté zvěčnění oné nestálé věty, přičemž relativizace času se uskutečňuje zafixováním 

času promluvy. Konečně s libovolnou promluvou určité nestálé věty se pak vždy asociuje tatáž 

funkce f (určité zobrazení z možných světů do individuí, např. přiřazení příslovce zde ke 

konkrétnímu místu) a čas t od pravdivostních hodnot, jež se v posledním kroku spojují přímo s 

konkrétními věčnými větami jako nositeli pravdy, jejichž pravdivost určuje pravdivost zvolené 

nestálé věty.  
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které relativizují svůj obsah vzhledem ke kontextu, čili bez znalosti konkrétní 

časoprostorové perspektivy promluvy (tj. kde které osobě se vztahuje nevyjádřený 

podmět já, ke kterému dni (datu) se vztahuje příslovečné určení ráno, jaká je 

adresa či název provozovny řezníka atd.) mohou různí mluvčí v různých situacích 

takovému tvrzení přiřazovat různé pravdivostní hodnoty. 

Konečně ze vzájemného vymezování se mezi oběma filozofy vzešla i další 

známá Davidsonova myšlenka, pro niž zavedl termín radikální interpretace. 

Zatímco Quine v otázce toho, co všechno musí mluvčí znát, aby byl schopen 

správně interpretovat promluvy ostatních mluvčích a připisovat jim pravdivostní 

hodnotu, konzistentně se svou neméně slavnou tezí neurčitosti překladu38 odmítá 

veškeré teorie významu, jež význam chápají jako nějaké sémantické entity (např. 

tradiční referenční teorie, že význam věty lze jednoznačně vymezit tak, že určíme, 

ke kterému objektu mimojazykové reality se daná promluva pevně vztahuje, 

Quine odmítá) a naproti tomu spíše zdůrazňuje roli jakési behaviorální evidence, 

která má reflektovat, jak mluvčí určitý výraz používá ve větách, jimiž reaguje na 

podněty z vnější světa (dle Quina je právě popsaná znalost způsobů užívání 

jazyka to jediné, co lze vypozorovat sledováním vnějšího chování mluvčích), 

Davidson sice přijímá Quinovu myšlenku o neurčitosti překladu, avšak zároveň se 

snaží ukázat, že z této neurčitosti ještě přímo nevyplývá závěr, že existence více 

možných odlišných interpretací promluv mluvčích nekoresponduje správně s 

objektivní realitou.  

Davidsonova alternativa ke Quinovým názorům se opírá o klíčovou roli 

interpretace už na úrovni nejjednodušších vět vztahujících se k pozorované 

situaci. Pro zdůraznění jisté odlišnosti svého pojetí Davidson na místo prosté 

tradičně chápáné interpretace raději hovoří o tzv. radikální interpretaci, jelikož je 

nutné úlohu interpretace vztahovat na veškeré výpovědi ostatních mluvčích 

včetně těch pronesených v domácím jazyce. Davidsonova radikální interpretace 

mimo jiné poukazuje na fakt, že chápeme-li daný jazyk jako abstraktní nástroj, pak 

z čistě matematického hlediska v něm lze utvořit nekonečně mnoho jazykově 

                                                 

38 Tvrzení, že existuje mnoho správných překladových příruček, vzájemně na sebe 

nepřevoditelných, jež stejné empirické podněty pocházející z vnější reality překládají rozdílně. 
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přípustných vět, přestože počet konkrétních promluv mluvčích je vždy omezený, 

tudíž konečný. Co je potom klíčem k porozumění promluvám, jejichž slova lze 

interpretovat mnoha různými způsoby, ačkoli odpovídají téže realitě? Davidson 

dochází k závěru, že v podstatě nikdo nehovoří zcela stejným jazykem, zároveň 

však trvá na tom, že tím není nijak ohrožena platnost představy o intersubjektivně 

sdíleném světě. Použití radikální interpretace dle Davidsona znamená provádět 

dvě interpretační subúlohy, a sice rozpoznání toho:  

a) co jednotlivá slova mluvčího znamenají 

b) o čem je tento mluvčí přesvědčen 

Nicméně hranice mezi tím, do jaké míry by se každá z obou subúloh v nějaké 

konkrétní interpretaci měla uplatňovat neboli co je záležitostí významu a co je 

naopak přikládáno přesvědčení, je do značné míry libovolná. Neostrost vnímání 

této hranice český filozof Jaroslav Peregrin názorně ilustruje na následujícím 

příkladu: 

 

„Představme si, že nějaký mluvčí interpretovaného jazyka vidí, jak termostat 

vypíná topení, a konstatuje větu, kterou my na základě našich dosavadních 

poznatků překládáme jako „Termostat myslí“. Můžeme učinit závěr, že je 

přesvědčen, že termostat myslí? Zjevně jedině tehdy, když si budeme skutečně 

jisti, že ona věta skutečně znamená, že termostat myslí. Jak však s jistotou zjistíme 

toto? Jednoznačně jedině tak, že se přesvědčíme, že ji mluvčí interpretovaného 

jazyka mají za pravdu právě tehdy, když jsou přesvědčeni, že termostat myslí. 

Abychom tedy mohli jednoznačně verifikovat teorii přesvědčení, potřebovali 

bychom mít hotovou teorii významu; a abychom mohli vybudovat teorii 

významu, potřebovali bychom zase mít k dispozici teorii přesvědčení. Nemáme-li 

žádnou z nich, nezbývá nám, než je budovat paralelně, bez záruky, že 

postupujeme zcela správně. A dospějeme-li v průběhu tohoto budování k tomu, že 

nějaký mluvčí má za pravdu větu, která nám vychází jako ekvivalent naší 

„Termostat myslí“, můžeme to vysvětlit buď tím, že má podivná přesvědčení, 

nebo tím, že náš překlad této věty přece jenom není správný (například že slovo, 
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které jsme chtěli překládat jako „myslet“, ve skutečnosti znamená něco jako „být 

citlivý na nějaký pro nás podstatný aspekt svého okolí“).“39  

 

V popsaném příkladu s termostatem zřejmě nelze s určitostí stanovit, který z obou 

závěrů (tj. jestli má mluvčí podivná přesvědčení, nebo je špatný náš překlad věty) 

je správný, nicméně v praxi se mluvčí téměř vždy k jednomu z nich nakonec 

přikloní, kupříkladu dle toho, které další věty daný mluvčí či lidé z jeho okolí 

považují za pravdivé40. Co však přiřkneme významu a co naopak přesvědčení, je 

jen a jen na naší interpretaci, jejímž motorem by měla být snaha co nejpřehledněji a 

nejjasněji vysvětlit a popsat nějaké jazykové chování. Davidson se však současně 

zmiňuje i o alternativní představě, v níž významy přirovnává k 

měrným jednotkám fyzikálních veličin: Významy jsou pro jazykovědce spíše než 

předmětem popisu nástroji jeho zkoumání stejně jako metry jsou pouze nástroji 

k popisu rozměrů, gramy váhy a podobně: 

 

„Přemýšlíme-li a hovoříme-li o váhách fyzických předmětů, nemusíme 

předpokládat, že existují nějaké takové věci jako váhy, aby je předměty mohly mít. 

Podobně přemýšlíme-li a hovoříme-li o přesvědčeních lidí, nemusíme 

předpokládat, že existují takové entity jako přesvědčení. Nemusíme ani vynalézat 

objekty, které by sloužily jako ‘předměty přesvědčení’ či jako to, co před sebou má 

mysl, či co je v mozku. Entity, které zmiňujeme, abychom lépe specifikovali stav 

mysli, totiž nemusí hrát vůbec žádnou psychologickou ani epistemologickou roli, 

stejně tak jako čísla nehrají žádnou fyzikální roli. V důsledku tak nelze dospět 

kupříkladu k závěru, že nezná-li myslitel entity, které užíváme ke sledování jeho 

myšlenek, nemusel by pak vědět, co si vlastně myslí.“41 

                                                 

39 Citováno z (PEREGRIN, 1999), str. 14 
40 Pokud budou mnozí mluvčí používat jiný než „běžný“ ekvivalent slova myslet, tj. pokud by 

například připisovali myšlení věcem, o nichž my jsme přesvědčeni, že nemyslí, pravděpodobně 

z toho usoudíme, že by význam slova myslet mohl být jiný, zatímco opačná situace nás povede 

k názoru, že tito mluvčí věří nesmyslům. Bohužel ani jedna z variant neposkytuje jednoznačnou 

evidenci. 
41V originále: „In thinking and talking of the weights of physical objects we do not need to suppose 

there are such things as weights for objects to have. Similarly, in thinking and talking about the 

beliefs of people we need not suppose there are such entities as beliefs. Nor do we have to invent 
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Ještě než definitivně opustíme výklad o kompozicionálních teorií v rámci této 

dizertace, zastavme se ještě u jedné zajímavé souvislosti teorie generativistické 

gramatiky Noama Chomského a kompozicionálních sémantických teorií. 

 

2.5.2.2 Generativizmus 

V souvislosti s generativismem v lingvistice je nasnadě začít zmínkou o 

současném americkém filozofi a vědci Avramu Noamu Chomském (1928), 

jakožto otci tohoto směru v jazykovědě. Kdybychom měli v krátkosti 

připomenout hlavní východiska generativistického paradigmatu od Chomského, 

byla by to jeho výstavba po vzoru přírodních věd a s tím související jeho 

formální42 a explicitní charakter, a také že respektuje produktivní či generativní 

aspekt přirozeného jazyka, což odráží ve své podobě (uplatňování operací, 

pravidel, rovinová struktura aj.). V následujícím výkladu vycházíme zejména z 

(KEITH, 2013) a (CHOMSKY, 1980). 

 

2.5.2.2.1 Generativistické gramatiky jako kompozicionální 

sémantické teorie 

 Ačkoli Chomsky proslul vytvořením specifického pojetí primárně 

gramatiky, v němž ústřední roli hraje syntaktická komponenta, čili mohlo by se 

zdát, že taková teorie gramatiky nebude přinášet žádná (ani dílčí) vysvětlení či 

poznatky relevantní pro případné využítí v nějaké generativistické sémantické 

teorii, opak je pravdou. Chomsky totiž k ústřední syntaktické komponentě 

doplnil ještě další dvě (fonologickou a sémantickou), které z ní vycházejí a jejichž 

                                                                                                                                                    

objects to serve as the „objects of belief“ or what is before the mind, or in the brain. Such invention 

is unnecessary because the entities we mention to help specify a state of mind do not have to play 

any psychological or epistemological fole for the person in that state, just as numbers play no 

physical role. As a consequence, there is no reason to conclude, from the thinker’s lack of 

knowledge of the entities we use to track his thoughts, that he may not know what he thinks.“ 

převzato z (DAVIDSON, 2001), str. 60, respektive český překlad z (PEREGRIN, 1999), str. 15.  
42 Nicméně i přes výrazný formální charakter lze generativistické paradigma považovat i za 

mentalisticky orientované zejména v přístupu ke specifickým odlišnostem přirozených jazyků od 

formálních. 
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potřebnost v rámci svého modelu gramatiky dokládá na následujících 

argumentech: 

i) Věty obsahující stejnou sadu výrazů, ale různé syntaktické struktury 

mohou mít různé sémantické interpretace. 

Lovec zabil krokodýla. 

Krokodýl zabil lovce. 

ii) K určení významu je třeba nejdříve provést syntaktickou kategorizaci. 

Důvodem toho, že podstatné jméno jez a sloveso jez! mají 

odlišný význam, je, že náleží do různých syntaktických 

kategorií 

iii) V přirozených jazycích se nevyskytují žádné syntakticky prázdné 

objekty, které by byly popsány pouze sémantickymi vlastnostmi, 

neboli syntaktická specifikace by vždy měla předcházet sémantické 

interpretaci. 

Ten, kdo uteče, vyhraje. (v některých pojetích je zájmeno ten 

v dané větě považováno za sémanticky prázdné, ačkoli má 

neprázdnou syntaktickou funkci) 

Chomsky svou gramatiku popisoval jako nějakou konečnou charakterizaci 

jazyka, na níž lze formálně nahlížet jako na určitý systém principů a pravidel 

definujících způsob párování zvuků a významů v daném jazyce43, z čehož lze 

dospět k pozorování, že Chomského gramatika je svou povahou vlastně také 

kompozicionální sémantickou teorií. Chomský dokonce nalézal souvislosti mezi 

svou gramatikou a i dalšími druhy sémantických teorií.44 Například během 

zkoumání toho, do jaké podoby se jeho gramatika přetavuje v mozku či myslích 

mluvčích, zavedl termín „cognize“ (jakési vědět*), aby vyjádřil vztah, v němž se 

uživatelé jazyka ocitají vůči gramatice. Jenže toto „cognize“ vlastně nebylo ničím 

jiným než jakousi teorií aktuálně jazykového vztahu: 

                                                 

43 Teze z roku 1957 o tom, že syntaktická komponenta gramatiky by měla být autonomní a měla by 

být vstupní složkou jak pro fonologickou, tak i sémantickou komponentu gramatiky.   
44 Společným rysem těchto teorií bylo, že zdůrazňovaly roli užití jazyka (ať už v podobě prvků 

mluvčího a času promluvy v Davidsonově rozšíření 𝑇-schematu u kompozicionálních 

sémantických teorií, nebo tzv. operátoru užití v Lewisově teorii aktuálně jazykového vztahu). 
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Má se to tak, že známe* gramatiku, která určuje jednak aktuální stav naší 

jazykové schopnosti, ale i pravidla tohoto systému stejně jako principy, jimiž se 

ovládají tyto operace. Konečně poznáváme také vrozený schematizmus souběžně 

s jeho pravidly, principy a podmínkami. V podstatě si nemyslím, že by znát* bylo 

velmi vzdálené od znát … ale považuji to za poměrně druhotnou záležitost 

podobnou otázce, jestli pojmy síla a hmota ve fyzice vycházejí z jejich 

konvenčního smyslu (a vskutku ano). Tudíž znalost* je jakási tichá, implicitní 

znalost […] znalost* má strukturu a povahu znalosti, ale může být (a 

v zajímavých případech je) nepřístupná vědomí.45 

  

Jak Chomsky postupně poukazoval na souvislosti své gramatiky s různými 

sémantickými teoriemi (kompozicionální, teorie aktuálně jazykového vztahu 

atd.), přirozeně tak dospěl k definici jakési hybridní či kombinované teorie: 

 

TEORIE VÝZNAMU  (CHOMSKY):  
 

Populace 𝑃 užívá jazyk 𝐿, právě když každý mluvčí 𝑀 ∈ 𝑃 tiše zná* kompozicionální 

teorii významu pro jazyk 𝐿. 

 

2.5.2.2.2 Generativistická lexikální sémantika 

 

Jestliže těžištěm Chomského generativistických prací byla jeho „gramatika“ 

(tj. syntax) a sémantikou se zabýval až sekundárně (viz. 2.5.2.2.1, bod iii), aby jeho 

teorie jazyka za všech okolností umožňovala provádět kompletní „správnou“ 

interpretaci (tj. syntaktickou, fonologickou a sémantickou) jakékoli věty 

v libovolném přirozeném jazyce, potom američtí filozofové a jazykovědci Jarrold 

                                                 

45 Přeloženo z „ That is, we cognize the grammar that constitutes the current state of our language 

faculty, and the rules of this system as well as the principles that govern their operation. And 

finally we cognize the innate schematism, along with its rules, principles and conditions. In fact I 

don’t think „cognize“ is very far from „know“ … but this seems to me a relatively minor issue, 

similar to the question whether the terms „force“ and „mass“ in physics depart from their 

conventional sense (as they obviously do). Thus 'cognizing' is tacit or implicit knowledge [...] 

cognizing has the structure and character of knowledge, but may be and in the interesting cases is 

inaccessible to consciousness.“ v (CHOMSKY, 1980), str. 69-70 
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Katze (1932-2002), Jerry Alana Fodor (1935) či Paul Postal (1936) se ve svých 

článcích The Structure of a semantic theory (KATZ & FODOR, 1976) a Celistvá teorie 

lingvistických popisů (POSTAL & KATZ, 1967) zaměřili primárně na sémantickou 

komponentu. Obě práce přinesly určitý posun v myšlení46 o lexikálním významu 

novým směrem, čímž došlo k ustanovení pojmu generativistké lexikální 

sémantiky (dále jen „GLS“).  

Podle Katze GLS musí zahrnovat pravidla, která jednak reprezentují 

znalosti mluvčího o sémantické struktuře daného jazyka, jednak umožňují 

provádět kompozici a dekompozici vět v daném jazyce tak, aby mohlo dojít k 

porozumění významu vět. Čili GLS se skládá ze dvou částí: lexikonu a konečné 

množiny projekčních pravidel (projection rules)  přičemž rozlišují se pravidla 

dvojího typu: 

(i) pravidla pracující s informacemi o významu jednotlivých 

lexikálních jednotek i celých vět 

(ii)  pravidla popisující mechanizmy, jakým způsobem (i) 

zachovávají a mění význam 

Díky projekčním pravidlům tedy lze na GLS nahlížet také jako na určitý zrcadlový 

obraz a současně i doplnění popisu jazykové kompetence v oblasti formálně-

syntaktické roviny. O základních stavebních prvcích (komponentách) významu 

lexikálních jednotek, jejichž „skládáním“ vzniká význam výrazu, hovoří jako o 

tzv. deskriptivních rysech. Lze je rozdělit do dvou skupin: na markery a 

distinktory. Funkci markerů spojuje s detekcí té části významu, pomocí níž je 

výraz začleněn do základních sémantických vztahů v rámci systému daného 

jazyka. Naproti tomu úlohou distinktorů je reprezentovat to, co je u daného 

výrazu z hlediska významu výrazu idiosynkratické. Nástrojem pro rozlišování 

těchto dvou podmnožin pak pro Katze a Fodora je hypotetická disambiguace, tj. 

za marker (neboli za skutečnou sémantickou hodnotou v daném jazyce) lze 

považovat takový distinktivní sémantický rys, který má schopnost rozlišovat 

potenciální víceznačnost. Přejdeme-li na větnou úroveň, potom kompozicí 

                                                 

46
 Představily jednak metodu popisu, ale i výkladový rámec či koncepční zdůvodnění. 
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  Obrázek 10 

významů dílčích lexikálních jednotek do větších celků se utváří sémantická 

reprezentace celé věty, jež může být, analogicky jako v syntaktickém modelu, i 

anomální, přičemž pro a/nomálnost sématické reprezentace věty je klíčový 

princip slučitelnost deskriptivních rysů. Základní schéma reprezentace lexikálního 

významu dle (KATZ & FODOR, 1976) má tedy tuto podobu:  

Horní část schématu zachycuje sémantickou reprezentaci anglického 

substantiva bachelor (zleva doprava jde postupně o významy „svobodný 

muž/starý mládenec“, „mladý rytíř ve službách jiného rytíře“, „bakalář“ a 

„nezpářený tuleň v době páření“) a v dolní části zobrazena reprezentace slovesa 

chase (s významy „honit“, „pronásledovat“, „lovit“ aj.), jež je navíc obohacena o 
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další gramatické markery nazanačující i možné syntaktické platnosti výrazu 

v rámci věty.  Sémantické markery jsou označeny kulatými závorkami, zatímco 

v hranatých závorkách nalezneme distinktory, eventuálně markery gramatické. 

Ačkoli byl Katzův a Fodorův model již od počátku podroben kritice pro 

svou neschopnost dostát původní ambici autorů, kterou bylo podat výklad 

interpretativních procesů uživatelů určitého jazyka (viz např.  (ECO, 1976), kvůli 

absenci pravdivostněhodnotového jádra takové sémantiky nebo pro nejasnou a 

spíše arbitrární hranici mezi markátory a distinktory, zasloužil se díky své 

kreativitě a jistému procedurálnímu aspektu47 typickému pro generativizmus o 

posun dosavadní lexikálně sémantické debaty do nového „generativistického“ 

prostoru. 

 

2.5.2.2.3 Generativní lexikon 

Když začal americký profesor lingvistiky a informatiky James Pustejovsky 

(*1956)  rozpracovávat svou teorii generativního lexikonu (PUSTEJOVSKY, 1996), 

měl vlastně velmi obdobné ambice jako Katz s Fodorem, totiž popsat nějaký 

formálně propracovaný model, který by v sobě zahrnoval integraci jak 

syntaktické, tak i sémantické roviny s pojetím významu v kontextuálním užití. Jak 

může název Pustejovského teorie napovídat, je tento model vybudován v rámci 

širší generativní koncepce, avšak s cílem zachovat jej zároveň kompatibilním s 

klasickými formálně-sémantickými modely. 

V rámci lexikálněsémantického popisu jazyka Pustejovsky klade důraz na 

zachycení jeho kreativity v sémantickém ohledu, tj. na to, co v lexikální sémantice 

patří mezi nejaktuálnější trendy. Největší komplikace spatřuje v tom, jak uchopit 

a správně definovat rozhraní (interface) mezi jazykovým a mimojazykovým typem 

informace. Doposud preferované lexikálně sémantické teorie označuje jako 

enumerative lexicons (v nichž veškeré předpokládané významy a kontexty daného 

výrazu lze specifikovat předem v lexikonu) a v opozici vůči nim volí formát tzv. 

polymorphic lexicon (v němž považuje lexikální jednotky za aktivní objekty 

                                                 

47 Procedurálním aspektem zde míníme jistou algoritmickou povahu celého procesu analýzy 

významu v postupně po sobě jdoucích krocích, jež se řídí a řadí dle určitých pravidel. 
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  Obrázek 11 

přispívající k možnému odlišení významu v kontextu v rámci dobře definovaných 

omezujících podmínek). Oproti tradičním sémantickým teoriím se nezabývá ani 

tak dekompozicí (či jejího hledání) slova na nějaké základní sémantické jednotky, 

ale spíše kompozicionální povahou významu lexikálních jednotek v kontextu. 

Také Pustejovského model generativního lexikonu usiluje o přísné oddělení 

jazykové sémantiky od extralingvistické znalosti okolní reality (world knowledge), 

přičemž však slovo či „slovníkové heslo“ (lexical entry) využívá i takových 

znalostí.  

Příklad struktury hesla v Pustejovského pojetí vypadá následovně: 

 

Čtyři základní roviny budující sémantiku slova obsahují: 

 lexical typing structure (): odpovídá sémantickým relacím v lyonsovském 

duchu 

 argument structure: počet a typ argumentů predikátu 

 event structure: typ události či procesu48 

 qualia structure: „aristotelská“ definice slova s ohledem na jeho účel, formu 

atd. 

Výstavba především u první a poslední části se opírá o komponentově-relační 

reprezentaci v tradičním pojetí strukturních popisů lexikonu. Produktivní 

interpretace významu slova v akuálním kontextu (u Pustejovského často ve formě 

                                                 

48 Zpravidla bývá ve vztahu se složkou TELIC (účel či funkce objektu, například modifikátor 

kropicí v případě složeného výrazu kropicí vůz) a AGENTIVE (faktory odkazující k původu či 

vzniku objektu, například modifikátor plnicí v případě složeného výrazu plnicí pero) v rámci qualia 

structure. 
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metonymie) je pak umožněna pomocí generativních procedur, které usouvztažňují 

tyto čtyři výše uvedené typy informací.  

Pokud bychom chtěli Pustejovského přístup srovnat s teoriemi klasického 

generativizmu či strukturalizmu, bylo by příznačné zdůraznit jeho jakýsi 

dynamický aspekt oproti spíše statičnosti těchto tradičních teorií. Pustejovského 

teorii lze už v jejích rozpracovaných verzích považovat za významný náležitě 

formalizovaný krok vstříc teorii interpretace. Teorie generativního lexikonu je tak 

dle očekávání velmi dopodrobna rozpracovávanou a zjemňovanou technikou, jejíž 

rozšíření se odráží jednak ve zjednodušování některých pravidel, ale i v jejich 

rozšiřování do domén, jež se doposud ocitaly mimo Pustejovského zájem (např. 

nadvětné struktury, textové strategie, metaforická užití a další). Kritika 

Pustejovského ze strany jazykovědců preferujících kognitivně orientované pojetí 

sémantiky pak nejčastěji směřuje do problematiky vymezení hranice mezi 

extralingvistickými znalostmi a jazykovou sémantikou, případně do oblasti 

charakterizace metajazykových komponent definice významu, resp. jejich 

interpretace. 

 

2.6. Závěr k teoriím významu 

V rámci teoretické části naší dizertace jsme se snažili formálně přiblížit, 

jaké bylo a je postavení pojmu význam ve filozofii a jazykovědě. Ačkoli úloha 

uchopit nějakým „vhodným“ způsobem tento pojem je pro sémantiku a jakékoli 

bádání v této oblasti zcela klíčová, na právě podaném přehledu jsme poukázali 

na tato, o jak netriviální úkol se jedná. Popsali jsme, jak se v průběhu času 

postupně vyvíjely různé teorie významu od těch nejtradičnějších teoreií čistě 

referenční či deskriptivní povahy až po některé modernější jako teorie aktuálně 

jazykového vztahu či generativního lexikonu. Obecně lze říci, že historický vývoj 

ukázal, že sémantika si s jednoduchou referenční teorií významu, kdy výrazům 

je přisuzován význam dle objektu, který zastupují, nevystačí, neboť se neumí 

dostatečně vypořádat s některými komplikacemi, ať už u přirozených jazyků s 

tolik četnými asymetriemi mezi významem a formou (homonymie, polysemie) 

nebo jinými. Při jistém zjednodušení lze tvrdit, že většina následujících teorií se 
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snažila čistě deskriptivní pojetí významu obohatit a nějakým způsobem pracovat 

s rolí kontextu užití výrazů, povahou příslušné jazykové komunikace, intencemi 

účastníků komunikace či společenskou konvencí. Charakteristickým rysem všech 

moderních teorií je, že v reakci na své předchůdkyně se snaží o podání jakési 

úplné teorie významu, která by spolehlivě dávala jednoznačný postup, jak 

správně interpretovat význam sdělení v libovolně obtížné49 komunikační situaci, 

která v daném jazyce může nastat. Dodejme, že právě podaný přehled rozhedně 

není úplný a základní východiska některých dalších moderních teorií jako 

kognitivní, neostrukturalistické, dynamické a jiných lze nalézt například v 

(NAGY, 2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

49 Obtížností zde míníme jevy jako mnohoznačnost, nestandardní (např. umělecké) použití jazyka a 

jiné, tj. jevy, které dřívější teorie významu neuměly spolehlivě vysvětlit a moderní teoretikové se 

snaží na ně svým novým přístupem reagovat. 
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3. PRAKTICKÝ VÝZKUM: TESTOVÁNÍ VÝZNAMNOSTI 

VYBRANÝCH PROMĚNNÝCH JAKO MOŽNÝCH 

FAKTORŮ LEXIKÁLNÍHO VÝZNAMU VE ŠPANĚLŠTINĚ 

 

Až dosud byl náš výklad spíše obecně-lingvistické povahy, když jsme se 

pokusili načrtnout pestré nikoli však úplné panorama známých sémantických 

teorií významu od těch nejjednodušších (klasických) z období zrodu semantiky, 

jež se zaměřovaly na slovo (či jeho odraz v lidském vědomí) víceméně jen jako 

na reprezentanta příslušného objektu světa okolo nás eventuélně jiného elemntu 

mimojazykové reality až po ty nejmodernější, pro něž je onen přirozený 

referenční potenciál slov nejvýše startovním bodem (pokud jej vůbec explicitně 

využívají) a které, poháněny ambicí nalézt perfektní univerzálně platnou teorii 

významu, mnohdy obohacují sémantiku o různé další aspekty50, jež nezřídka 

vznikají ze snahy vymezovat se vůči jiným teoriím významu a reagovat na jejich 

nedostatky. 

Ačkoli název této kapitoly může působit poněkud nepřímočaře, cílem této 

části práce je podrobně popsat východiska, realizaci a výsledky výzkumu 

prvotní okamžité asociace51 rodilých mluvčích španělštiny u vybraných 

mnohoznačných výrazů, který byl v rámci této dizertace realizován včetně 

reflexe možných nedostatků takového přístupu. 

 

3.1.  Teoretická východiska výzkumu 

V této části práce popíšeme duálními typologii významu, s níž budeme 

dále pracovat a její souvislost s psychickým jevem představivosti, jehož 

zákonnitosti mohou pomoci vysvětlit některé vlastnosti dat získaných 

výzkumem.  

 

                                                 

50 Například kontext, povaha komunikační situace, konvence, aktuální  stav vědomí uživatelů 

jazyka a z něj plynoucí způsob užití, způsob interpretace atd.  
51 Asociace je v psychologii termín označující spojení mezi koncepčními subjekty nebo duševními 

stavy, které vyplývají z podobnosti mezi těmito duševními stavy nebo jejich blízkosti v prostoru 

nebo času. 
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3.1.1. Zjednodušená duální typologie faktorů lexikálního významu 

 Zkusme se nyní zamyslet nad tím, jestli existuje něco, co by měly teorie 

významu uvedené v předešlé kapitole, společné? S notnou dávkou zobecnění 

bychom za společný znak mohli označit dvojici „strategií“, které se ve většině 

sémantických teorií uplatňují tak, aby naplnily výše zmíněnou ambici o perfektní 

teorii významu, tj. s co možná nejuniverzálnější definicí pojmu "význam slova". 

a) strategie „extrahovat podstatu významu výrazu za použití 

prostředků mimojazykové reality“: tradiční přístupy čítající využití 

referencí výraz k zastupovanému objektu, vyhodnocování pravdivostních 

podmínek vztahování k mimojazykovým objektům apod.).  

b) strategie „eliminovat případné konkurenční významy výrazů pomocí 

vhodných doplňkových proměnných50 (tj. vlastně cokoli, co napomáhá 

uživatelům jazyka pochopit správný význam slova v situacích, kdy hrozí 

nedorozumění z titulu nesprávně eliminovaných konkurenčních významů) 

 

S využitím právě popsaných strategií nyní snadno vymezíme obě kategorie 

faktorů lexikálního významu, s nimiž budeme v této části dizertace pracovat. U 

každého výrazu (slova) tedy budeme rozlišovat mezi primárními faktory 

lexikálního významu52, které přímo ustanovují význam(y) každého výrazu, a 

sekundárními faktory lexikálního významu53, jež mají především pomáhat 

rozlišit případné různé významy jednoho výrazu. Dodejme, že naše pracovní 

klasifikace faktorů lexikálního významu samozřejmě respektuje i jisté 

chronologické funkční hledisko implikované názvy obou typů faktorů, neboť 

sekundární faktory by bez těch primárních nemohly existovat a na druhou stranu 

v případě výhradně jednoznačných výrazů by bylo redundantní vnášet do 

interpretace lexikálního významu sekundární faktory. 

                                                 

52 Tj. veškeré především ryze sémantické charakteristiky/elementy výrazů, jejichž klíčovou funkcí 

je realizovat strategie typu a) 
53 Tj. veškeré další aspekty výrazu obecně velmi různorodé povahy, jejichž hlavní funkcí je 

realizovat strategie typu b) s cílem úspěšně interpretovat ten jediný význam určitého výrazu 

zamýšlený mluvčím v dané komunikační situaci 
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Ještě než přikročíme k podrobnějšímu výkladu u obou kategorií faktorů 

lexikálního významu, bude velmi užitečné si uvědomit, že naše pracovní 

typologie je silně funkčně spjatá s opozicí jednoznačné versus mnohoznačné 

lexikální jednotky. Jinak řečeno v přirozených jazycích lze všechny výrazy 

intuitivně rozdělit do dvou kategorií: na jednoznačná a mnohoznačná slova dle 

toho, v jakém vztahu je výraz a jeho význam(y). Pro jednoznačná slova je 

charakteristický izomorfizmus neboli symetrický vztah mezi výrazem a jeho 

jediným významem. Naproti tomu u víceznačných slov lze pozorovat 

anizomorfizmus čili asymetrický vztah mezi výrazem a množstvím jeho různých 

významů. Pro úplnost dodejme, že pro účely dalšího výkladu o primárních a 

sekundárních faktorech ponecháme stranou synonimii, jakožto opačnou 

sémantickou asymetrii, a budeme se tedy výlučně zabývat již nastíněou  

mnohoznačností či polyvalencí (tj. sémantickými jevy, kdy na jeden výraz 

připadá více významů). Připomeňme, že se v sémantice zpravidla rozlišují dva 

typy mnohoznačnosti, a to polysémie a homonymie, k jejichž diferenciaci se 

běžně využívají například tato distinktivní kritéria55:  

1. Při polysémii podle množinové teorie sémantického pole existuje pro 

dva různé významy téhož výrazu vždy minimálně jeden sém, který 

mají společný, tudíž nastává mezi nimi jakási významová blízkost, na 

rozdíl od homonymie, u níž se taková podobnost nevyskytuje, 

vzhledem k tomu, že žádné dva různé významy daného slova nesdílejí 

žádný sém.  

2. S ohledem na etymologii obou variant polyvalence lze říci, že 

polysémie (tj. „mnoho významů“) zohledňuje především obsah výrazů 

a funkční perspektivu, zatímco homonymie (tj. „stejné jméno“) klade 

do popředí formální stránku jednotlivých významů. 

3. Z pohledu historického vývoje jazyka je typická tzv. sémantická 

divergence, neboli mnohá dnešní homonyma se zrodila původně 

                                                 

55 Viz například (GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, 1986) nebo (POTTIER, 1983) 
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polysémie homonymie 

pluma pouze 

jako ptačí pero 

pluma jako ptačí pero, ale i 

ptačí pero, které se začalo 

užívat ke psaní inkoustem 

pluma jako ptačí pero a 

pluma (estilográfica) jako 

psací pero, které se již 

původnímu ptačímu peru 

vůbec nepodobá 
Obrázek 12 

z jediného slova, jehož významy se začaly postupně rozrůzňovat56, 

čímž tento výraz přešel nejprve do fáze polysemie a až následně se stal 

homonymem. Často uváděným příkladem takového vývoje ve 

španělštině (i v češtině) může být výraz pluma (pero). Sledujme obrázek 

12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdůrazněme, že mnohoznačnost je v přirozených jazycích žádoucí, jelikož 

vede k jisté úspornosti lexikonu: při její neexistenci by bylo pro mluvčí jen velmi 

obtížné přirozený jazyk používat ke komunikaci, protože pro jakoukoli část 

reality kolem nás by muselo existovat vlastní výlučné pojmenování. Naproti 

tomu mnohoznačné výrazy často bývají příčinou výskytu nežádoucího 

doprovodného jevu, tzv. dvojnaznačnosti. Jde o komunikační situace, ve kterých 

se určitý uživatel jazyka nachází před interpretačním problémem (tzv. úkolem 

disambiguace) určit význam původně zamýšlený mluvčím u nějakého 

mnohoznačného výrazu výrazu, neboli posluchač nemusí s jistotou vědět, jaký 

z více možných smyslů měl mluvčí původně na mysli. U polyvalence tak stěžejní 

roli pro úspěšné vyřešení takového interpretačního problému hraje kontext, resp. 

obecně veškeré relevantní sekundární faktory významu. Ačkoli by v  téměř všech 

případech dojznačnosti měla správná kombinace vybraných sekundární faktorů 

vždy posluchačovi zaručit správné provedení disambiguace, ve výjimečných 

situacích při polysémních kolizí může disambiguace selhat a posluchač tak 

                                                 

56 Obecně bývá velmi obtížné určit hranici, kde končí polysémie a začíná homonymie. 
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sdělení interpretuje nesprávně. Na druhou stranu podobné kolize bývají v  běžné 

komunikaci spíše vzácností, neboť jednotlivé významy určitého homonyma se 

téměř vždy vyskytují ve velmi odlišných kontextech, čímž by význam 

homonyma měl být vždy určen jednoznačně: 

 

 

 

ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLAD T-SCHEMATU: 

„Este edificio dispone de dos ascensores modernos.“ 

je pravdivé ve španělštině, právě když v češtině je pravdivá věta: 

3.1.1.1. Primární faktory 

 

3.1.1.1. Primární faktory 

Mezi primární faktory budeme zjednodušeně řečeno řadit veškeré vlivy a 

mechanizmy podílející se na procesu spojování výrazu s představou / konceptem, 

který reprezentuje. Studium primárních faktorů se tedy velmi dotýká i 

extralingvistické skutečnosti spadající do spektra zájmu věd, jakými jsou 

například kognitivní psychologie, filozofie či sémantika. Poznamenejme, že pro 

každou ze sémantických teorií uvedených v kapitole 2 je otázka primárního 

ustavení významu (tj. mechanizmus fungování primárních faktorů) zcela bazální a 

každá z teorií v tomto ohledu může nabízet specifická řešení, přičemž tradiční 

sémantické modely jako lexikálně-sémantická pole, sémantické sítě, nejrůznější 

komponentové reprezentace apod. mnohdy poskytují teoretický popis jen k části 

odpovídající primárním faktorům významu anebo se sekundárním faktorům 

věnují nedostatečně, vždyť ambice podat kompletní funkční popis pro oblast 

sekundárních faktorů se objevuje až u moderních teorií. 

Představme si nyní, že by se ve světě kolem nás objevila nová skutečnost 

(nový koncept), pro niž ve zkoumaném jazyce dosud neexistuje pojmenování, 

přirozeně vyvstává potřeba tuto mezeru v jazyce vyplnit. V některých případech 

dojde pouze k určitým transformacím stávajícího lexikonu (tj. celkový počet 

výrazu se zachová) například změnou designace u nějakých výrazů. V ostatních 

Ilustrativní příklad vysoké míry odlišnosti kontextů při užití homonyma la heroína: 
 

                VÝPOVĚĎ:            KONTEXT: 
 

VÝZNAM 1 – „hrdinka“:  ¿A ti te gusta la heroína?  (viendo una película) 

     Líbí se ti ta hrdinka?    (při sledování filmu) 
 

VÝZNAM 2 – „heroin“:  ¿A ti te gusta la heroína?  (tomando drogas) 

                    Máš rád heroin?  (při užívání drog) 

 

 

 

 

 1: Výraz „Petr“ odkazuje k osobě se jménem Petr. 

AXIOM 2: Výraz „Mléko je bílé“ znamená, že mléko má bílou barvu. 
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případech jazyk reaguje obohacením lexikonu o nový výraz pro kódování tohoto 

významu. Existuje několik možných mechanizmů vzniku nového výrazu: 

(i) bez jakékoli lingvistické motivace: vytvoření zcela nového výrazu, který 

nemá žádný vztah k ostatním výrazům ve zkoumaném jazyce, ale ani v jiných 

jazycích, mohou se uplatnit onomatopeické mechanizmy, ale rovněž může jít i 

originální výtvor lidské fantazie  

(ii) s částečnou lingvistickou motivací: začleňování cizích a přejatých výrazů 

(případně i slov z nich odvozených) do lexikonu zkoumaného jazyka, přičemž v 

novém výrazu by měla být stále patrna určitá cizí komponenta stojící mimo 

zkoumaný jazyk 

(iii) s úplnou lingvistickou motivací: nový výraz vzniká na základě jiných 

výrazů nebo morfémů existujících ve zkoumaném jazyce postupy jako skládáním, 

odvozováním a parasyntézou, charakteristickým rysem tedy je, že veškeré fyzické 

komponenty nového pojmenování jsou jazyku vlastní 

 

3.1.1.2. Sekundární faktory 

Hlavním důvodem pro uvažování jistých sekundárních faktorů určujících 

význam byla jejich specifická povaha a funkce. Pokud jsme primární faktory 

považovali za jakési významotvorné činitele, sekundární faktory hrají spíše úlohu 

prostředků upřesňujících význam v závislosti na nejrůznějších zejména 

sociolingvistických a pragmatických proměnných. Úsilí zabývat se sekundárními 

faktory bylo pro tuto práci podníceno inverzí následující myšlenky: Chce-li mluvčí 

ve své výpovědi vyjádřit určitý význam a má-li k tomuto účelu k dispozici více 

lexikálních jednotek, potom to, pro který ze všech možných výrazů se rozhodne, 

závisí na celé řadě faktorů. Abychom zamezili případným nedorozuměním, 

dodejme, že převrácením předešlé teze míníme tvrzení: Použije-li mluvčí ve své 

výpovědi určitou lexikální jednotku s více možnými významy (smysly), význam, 

který je ve zkoumaném výrazu v dané výpovědi kódován, je určen celou řadou 

faktorů. Otázkou je, zdali se v původní myšlence i její inverzi mohou uplatňovat 

tytéž faktory, nebo má smysl přemýšlet o specificích v obou skupinách zvlášť.  
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Vrátíme-li se k faktorům volby výrazu, potom lze vypozorovat, že některé z 

nich se uplatňují přirozeně u všech mluvčích, aniž by si to uvědomovali. Jedná se 

zejména o známé důsledky tzv. principu nejmenšího úsilí, kdy mluvčí preferují 

kratší výrazy před delšími, rovněž častěji volí výraz s vyšší frekvencí užití v 

jazyce, což je úzce spjato s tím, že takové výrazy mívají širší význam. U právě 

uvedených faktorů vyplývajících z přirozenosti jazyka si lze jen obtížně představit 

převrácení úvodní myšlenky, to by totiž význam musel být určen kupříkladu 

délkou slova, i když o jakési empirické závislosti mezi délkou slova a počtem 

významu slov hovoří Zipfův zákon významu (viz (ZIPF, 1937)).  

Druhá skupina faktorů volby lexikálních jednotek je odlišná, neboť je dána 

charakteristikami konkrétní komunikační situace a jejich účastníků. Na obrázku 13  

si můžeme všimnout těch nejzásadnějších faktorů z druhé skupiny (i když se jistě 

nejedná o výčet úplný a jednotlivé faktory často mohou být důsledkem existence 

faktorů jiných). Schéma předpokládá, že volba výrazů mluvčím je ovlivněna mimo 

POSLUCHAČ MLUVČÍ 

 pohlaví 

 věk 

 geografická poloha (původ a 

všechna následující bydliště) 

 vzdělání 

 profese 

 příslušnost k sociálním 

skupinám (i náboženství) 

 psychický a emoční stav 

 historické komunikační 

situace 

KOMUNIKACE 

 čas 

 místo 

 forma / způsob 

 důvod 

 účel 

 četnost / vzácnost 

  

KOMUNIKAČNÍ SITUACE 

 pohlaví 

 věk 

 geografická poloha (původ a 

všechna následující bydliště) 

 vzdělání 

 profese 

 příslušnost k sociálním 

skupinám (i náboženství) 

 psychický a emoční stav 

 historické komunikační 

situace 

Obrázek 13 
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jiné jeho pohlavím, věkem, geografickou polohou57, vzděláním58, profesí58, 

příslušností k sociálním skupinám58, aktuálním psychickým a emočním stavem, 

rovněž však i historickými komunikačními situacemi59. Tyto faktory můžeme 

dobře ilustrovat na domněnce, že adolescentní dívka žijící ve velkoměstě může 

během komunikace v určitých mluvních situacích používat odlišné lexikální 

prostředky, nežli by ve stejné situaci použil důchodce žijící na venkově. 

Schéma zároveň poukazuje na jednu podstatnou vlastnost vstupující do volby 

lexikálních prostředků: Účastníci jistě budou volit lexikální prostředky s ohledem 

na povahu konkrétní mluvní situace, avšak rovněž vezmou v potaz i 

charakteristiky příjemce zprávy, jemuž volbu lexikálních prostředků uzpůsobí tak, 

aby dosáhli maximálního možného porozumění. 

Přesuňme nyní naši pozornost k opačnému problému vyplývajícímu z 

inverzní myšlenky, a sice jaké jsou faktory určující význam / smysl určitého 

mnohoznačného výrazu v jisté mluvní situaci. Jako prioritní se jeví zejména 

charakteristiky dané komunikační situace, neboť se podílejí na utváření kontextu, 

v němž se studovaný výraz vyskytuje, nejvyšší měrou. Vliv charakteristik 

účastníků komunikace dle obrázku 13 může být méně významný. Vedle 

proměnných z předešlého schématu, o nichž lze soudit, že se určitou měrou 

uplatňují jako sekundární faktory lexikálního významu v každém přirozeném 

jazyce, některé jazyky mohou navíc disponovat ještě určitými specifickými 

                                                 

57   Ve smyslu geografické polohy jsou jistě relevantní i veškerá minulá bydliště, v nichž mluvčí za 

svůj dosavadní život pobýval dostatečně dlouhou dobu na to, aby to zanechalo určité stopy na 

způsobu jeho vyjadřování i přístupu k dekódování přijatých zpráv při mezilidské komunikaci. Na 

druhou stranu může být irelevantní například místo narození v případě, že se řečové schopnosti 

začaly u daného mluvčího rozvíjet v jiném geografickém místě. 
58 Všechny tyto faktory mohou být zcela nezávislé (vystuduje-li mluvčí obor, kterému se ve své 

profesi nevěnuje a je příslušníkem nějakého sportovního týmu, který absolutně nesouvisí s jeho 

vzděláním ani profesí), nebo mohou být podřízeny jeden druhému (vystuduje-li mluvčí všeobecné 

lékařství, náplní jeho profese je lékařská praxe a je členem organizace sdružující jeho kolegy). 
59 Pod historickými komunikačními situacemi míníme jednak o opakující se konkrétní 

komunikační situace (je pravděpodobné, že při opakování téže situace, mluvčí použije tentýž 

výraz, zejména byla-li minulá komunikace úspěšná a efektivní, a tedy neexistují závažnější důvody 

pro změnu komunikační strategie), ale v širším slova smyslu i vliv jazyka užitého v knize, kterou 

právě čteme, neboli obecně vliv médií a sdělovacích prostředků, s nimiž přicházíme každodenně 

do styku. 
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mechanizmy, které se uplatňují jako sekundární faktory u určitých lexikálních 

disambiguací. Kupříkladu španělština může v určitých případech lexikální 

dvoznačnosti použít ke správné interpretaci mnohoznačného výrazu následující 

mechanizmy, kterými jazyky jako čeština nebo angličtina nedisponují: 

a) pomocí mluvnického rodu (například el guía / la guía jako průvodce 

člověk / kniha). 

b) prostřednictvím rozdílu v ohýbání (například uvedením či 

vynecháním členu jako u deber / el deber neboli muset / povinnost).  

c) pomocí slovosledu (například pobre chico / chico pobre znamenající 

chudý chlapec / ubohý chlapec). 

d) doplněním výrazu o určité upřesňující slovo (například tienda (de 

campaña) označující obchod (stan)). 

e) formálními změnami (fonetickými, grafickými atd.) (například 

v hovorovém jazyce lze vysledovat tendenci vynechávat počáteční 

písmeno h v hinojo / inojo na odlišení významů koleno a fenykl). 

Pojďme nyní tento výklad o myšlenkové motivaci našeho výzkumu uzavřít 

uvedením ještě několika dalších relevantních otázek: Které z charakteristik 

mluvčího a posluchače hrají nejpodstatnější roli při určení / upřesnění významu 

studovaného výrazu? Které jsou k tomuto účelu alespoň relevantní? Jsou-li nám 

dobře známy veškeré relevantní charakteristiky mluvčího, nicméně veškeré 

parametry související mluvní situace jsou nám záměrně absolutně utajeny (čili 

neznámé), jsme schopni určit význam, který měl mluvčí nejpravděpodobněji na 

mysli? Na některé z těcho otázek se pokusíme odpovědět na základě 

sociolingvistického průzkumu prvotní okamžité asociace mezi rodilými mluvčími. 

 

 

 

 



- 66 - 

3.1.2. Asociace jako tradiční pojem psychologie a její souvislost s 

lexikálním významem 

Jak může souviset studium sekundárních faktorů lexikálního významu ve 

španělštině s určitým typem mentálních asociací60, tj. spíše tradičního objektu 

zájmu obecné psychologie nežli jazykovědy? Předešlá otázka v podstatě 

předznamenává, že další výklad bude částečně čerpat, jak ze základních poznatků 

obecné psychologie (Wikisofia, 2014), tak i hlubších souvislostí mezi psychickými 

ději a osvojováním a následným používáním jazyka  (VÍCHOVÁ, 2014). 

Akceptujeme-li, že z pohledu uživatelů jazyka, či přesněji řečeno toho, jak si 

postupně v rámci svého osobnostního vývoj znalost jazyka osvojují a po celý život 

svou schopnost jej používat zdokonalují (včetně dovednosti správně dekódovat 

význam vyslechnutého), dospějeme k názoru, že se tradiční teze mentalizmu o 

lexikálním významu jako nějaké stopě v lidském vědomí do určité míry musejí 

uplatňovat v každé sémantické teorii, přestože ostatní (i moderní) teorie významu 

mnohdy necítí potřebu se otázkou akvizice rodného jazyka u rodilých mluvčích či 

vysvětlením podstaty jejich následné schopnosti jazyk používat při 

procesu interpretace obsahu sdělení zabývat se zdůvodněním, že už se jedná spíše 

o sféru zájmu psychologie nežli lingvistiky, potom u uživatelů jazyka (rodilých 

mluvčích) můžeme v průběhu jejich života sledovat přinejmenším dva klíčové 

procesy relevantní pro lexikální význam: 

(a) učení / akvizice rodného jazyka (proces, při němž mimo jiné dochází 

k vytváření, resp. prohlubování významových stop, které nová a 

opakovaně zaznamenaná slova v mysli mluvčích zanechávají; 

(b) užívání rodného jazyka při kódování a dekódování obsahu sdělení 

v rámci komunikace (proces, k němuž je mimo jiné nezbytné, aby 

uživatel jazyka vždy zanalyzoval všechny významové stopy získané 

                                                 

60 Termínem asociace bývá v psychologii označován vztah (spojení) existující buď mezi tzv. 

koncepčními subjekty, anebo (jim) přílušnými mentálními stavy. Toto spojení se typicky zakládá 

např. na podobnosti mezi danými subjekty, duševními stavy, jejich časoprostorové blízkosti či 

případně jakékoli jiné souvislosti vedoucí ke vzniku příslušného mentálního propojení v lidské 

mysli.  
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během procesu učení / akvizice jazyka, které by mohly být relevantní 

pro danou komunikační situaci, s cílem, aby nalezl a použil takovou 

stopu, která by byla pro vyřešení dané komunikační úlohy 

nejvhodnější). 

Pro oba procesy (a) a (b) je charakteristický psychický děj známý jako 

představivost, při němž se v lidské mysli jako důsledek dřívějšího vjemu utvářejí 

jeho mentální reprezentace označované jako tzv. pamětní představy. Pro 

představy je příznačná tendence se navzájem propojovat (asociovat), takže při 

vybavování potom člověku často mohou vedle příslušné aktuální představy 

naskočit i představy jiné asociované s tou původní.  

Psychologie v souvislosti se vznikem a pronikáním představ do lidského 

vědomí mluví o asociačních zákonech, které formuloval již Aristoteles a které, 

jak uvidíme později, bude nutné zvažovat jako možný zdroj zkreslení dat 

získaných ve výzkumu (data obecně nelze tohoto zkreslení nějak jednoduše 

zbavit). Rozlišují se tzv. primární a sekundární zákony: 

 

1) Primární asociační zákony 

(i) Zákon dotyku v čase a prostoru: Lidská mysl si lépe vybavuje 

představy, jež do ní pronikly na témže místě či ve stejném čase. 

(ii) Zákon podobnosti a kontrastu: Lidská mysl si lépe vybavuje 

představy, které jsou buď podobné, nebo protikladné.   

 

2) Sekundární asociační zákony: 

(iii) Zákon novosti: Lidská mysl si lépe vybavuje ty představy, které 

vznikly dříve. 

(iv) Zákon časovosti: Lidská mysl si lépe vybavuje takové představy, 

které se několikrát opakovaly. 

(v) Zákon živosti: Lidská mysl si lépe vybavuje takové představy, které 

vyvolaly hluboký dojem. 
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V rámci stručného výkladu k polysemii v předešlém oddíle jsme zmínili dvě 

typické vlastnosti mnohoznačných slov (homonym), totiž že dva různé významy 

téhož homonyma (se) zpravidla: 

 vykazují minimální nebo žádnou „sémantickou podobnost“62 

 vyskytují ve velmi odlišných (často nezaměnitelných) kontextech,63 

Srovnáme-li tyto dvě vlastnosti mnohoznačných výrazů se zněním primárních 

asociačních zákonů, dospějeme k tomu, že by se různé významy téhož homonyma 

a různé asociace měly chovat stejně anebo alespoň velmi podobně. Pokud by navíc 

existovalo jednoznačné mapování odpovídajících asociací k jednotlivým 

významům daného slova (a my bychom byli schopni ho dokonale popsat), bylo by 

možné na základě vhodně definovaného asociačního testu pro libovolné zvolené 

homonymum určit konkrétní (jediný) význam či smysl zamýšlený v danou chvíli 

v mysli uživatele jazyka, a to jen ze znalosti jeho asociace se zvoleným výrazem 

v dané komunikační situaci. 

 Asociační testy (viz  (VÍCHOVÁ, 2014)) zejména ve formě klasického 

slovněasociačního experimentu (viz ilustrativní příklad níže) mají v psychologii 

velmi dlouhou tradici sahající až do 19. století. Posléze testy slovních asociací 

začínají pronikat i do lingvistiky, kde největší boom zaznamenaly v 50. a 60. letech 

20. stol. V jazykovědě se pomocí těchto technik tradičně zkoumala asociační síla 

působící mezi podnětovými výrazy a nejčetnějšími odpověďmi (tzv. primárními 

asociacemi), komonalita64 asociací nebo problematika jejich shlukování a jiné. 

                                                 

62 „Sémantickou podobností“ zde míníme míru sdílení společných sémů mezi dvěma různými 

významy téhož homonyma, přičemž východiskem pro definici tohoto pojmu je popis 

distinktivního rysu polysemie a homonymie dle množinové teorie sémantického pole uvedený 

dříve. Platí tedy, že čím více sémů dva různé významy sdílejí, tím jsou si „sémanticky podobnější“. 
63 Ve výkladu o polysemii jsme poukázali na užitečnost této vlastnosti jako možného nástroje 

desambiguace.  
64 Termínem komonalita se u asociačních testů označuje tendence subjetků (tj. mluvčích účastnících 

se výzkumu) dávat populární odpovědi v testu slovních asociací častěji, přičemž Jenkins 

(JENKINS, 1970) vypozoroval, že výraznější komonalita je patrná u jevů, jež souvisejí s přirozenou 

organizací jazykového systému i slov (například synonymie, antonymie, hierarchizace jmen), 

zatímco nižší komonalita se vyskytuje v případech, u nich je větší role přikládána vlohám a 

schopnostem mluvčího. 
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 především testy tzv. primárních asociací analýzy shlukování aosciací.zajímala 

zejména  

Na závěr této části věnované asociačním testům podotkněme, že ačkoli 

nejběžnějšími reprezentanty této techniky jsou slovněasociační experimenty, 

v jejichž zadání se jasně omezuje jediná přípustná podoba asociační reakce 

subjektů na právě jeden výraz (slovo), takto striktně vymezenou podobu asociační 

reakce rozhodně není nutné aplikovat univerzálně v asociačních testech jiného 

typu a lze možnou podobu asociační reakce vymezit i volněji (například, že má 

být udána ve formě krátké věty o maximálně 150 normoznacích), čehož využijeme 

v případě našeho výzkumu. 

 

3.2. Realizace výzkumu 

V této části dizertaci již budeme výklad konkrétně směřovat k popisu všech 

náležitostí, který by každý vědecký výzkum měl vykazovat: od krátké úvodní 

charakterizace podstaty výzkumu, přes počáteční diskuzi očekávaného výstupu 

včetně hypotéz a tézí, jejichž platnost chceme výzkumem potvrdit nebo vyvrátit, 

metodologický komentář, dále též diskuzi jejich možných nedostatků včetně 

návrhů možných řešení přes kvalitativní a zejména kvantitivní posouzení celého 

souboru získaných dat až po finální představení výsledků a závěrů zkoumání 

apod. 

 Náš výzkum lze stručně charakterizovat jako asociační test, v rámci nehož 

mají subjekty (respondenti) za úkol udávat své prvotní-okamžité asociace 

postupně s každým z 30 zvolených testovacích španělských homonym. Za svou 

prvotní-okamžitou asociaci by měl testovaný subjekt vždy uvádět první mentální 

Ilustrativní příklad výsledků asociačního testu (Jenkins, 1970) 
 

                ASOCIAČNÍ PÁR:  ČETNOST:   
 

VYSOKÁ KOMONALITA:  table  chair   83,35 % osob  

NÍZKÁ KOMONALITA:  trouble  bad   8,83 % osob 

 

 

 

 

 1: Výraz „Petr“ odkazuje k osobě se jménem Petr. 

AXIOM 2: Výraz „Mléko je bílé“ znamená, že mléko má bílou barvu. 
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obraz, jenž mu při vyslechnutí/přečtení testovaného výrazu vyvstane na mysli65. 

Výzkum dále bude vyhovovat následujícím podmínkám či předpokladům: 

(i) všechny subjekty musejí být rodilí mluvčí španělštiny, přičemž 

případná multilinguálnost subjektu není překážkou pro účast v šetření 

(ii) část dotazníkového šetření zaměřenou na sběr dat o asociačních 

reakcích jednotlivých subjektů lze reprezentovat jako posloupnost 30 po 

sobě jdoucích analogických kroků (kdy jeden krok odpovídá právě 

jednomu testovanému výrazu) a pro všechny subjekty zúčastněné v 

šetření je nastaven jediný přípustný způsob průchodu asociačním 

testem, a to sekvenční66   

(iii) každý krok dle (ii) je iniciován sdělením příslušného testovaného 

mnohoznačného výrazu subjektu (respondentovi) a ten má následně za 

úkol uvést svou prvotní-okamžitou asociaci s daným výrazem, čímž 

tento krok končí. 

 

3.2.1. Metodologie provedení asociačního testu 

Asociační test pro účely našeho výzkumu byl realizován formou 

dotazníkového šetření, které se u převážné většiny respondentů provedlo 

technikou CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) ve formě elektronického 

dotazníku67 vytvořeného pomocí technologie Google forms. Cílem elektronického 

                                                 

65 Takový mentální obraz se musí utvořit téměř okamžitě či nejdéle do několika mála jednotek 

sekund, v opačném případě pravděpodobně daný subjekt nemá žádnou prvotní-okamžitou 

asociaci s testovaným výrazem. Dodejme, že v rámci provedeného dotazníkového šetření jsme pro 

uvedení (včetně jejího písemného zápisu) takové asociace pro jeden výraz počítali s časovou dotací 

30 sekund. Respondenti by se v tomto časovém úseku v žádném případě neměli věnovat hledání 

dalších asociací s testovaným výrazem, aby např. mezi nimi pak vybírali tu „nejvhodnější“, kterou 

by uvedli jako prvotní-okamžitou asociaci do dat získaných šetřením.  
66 Sekvenčním průchodem zde máme na mysli takový způsob procházení testu subjektem, u 

kterého se v libovolném okamžiku subjekt nachází právě v jednom ze 30 kroků a do dalšího kroku 

může pokračovat až po uzavření zpracování v kroku aktuálním (tj. subjekty nemohou provádět 

více krokú současně). 
67 Dostupný online na: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXatg6KxtQmRXztErF9dY7ximZYD1GI2lC0kwAG_0wcF1

nA/viewform?formkey=dHdsZHcxWnRtdzdfbE9lLVBiSkY5U3c6MQ&fromEmail=true 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXatg6KxtQmRXztErF9dY7ximZYD1GI2lC0kwAG_0wcF1nA/viewform?formkey=dHdsZHcxWnRtdzdfbE9lLVBiSkY5U3c6MQ&fromEmail=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXatg6KxtQmRXztErF9dY7ximZYD1GI2lC0kwAG_0wcF1nA/viewform?formkey=dHdsZHcxWnRtdzdfbE9lLVBiSkY5U3c6MQ&fromEmail=true
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dotazníku bylo od statisticky dostatečné velké skupiny subjektů (959 osob) získat 

soubor dat vhodný k testování různých hypotéz (viz další výklad). Dodejme, že 

alternativním přístupem by byla klasičtější  technika osobního rozhovoru se 

subjekty, při němž bylo možné více nahlédnout, jakým způsobem subjekty své 

okamžité-prvotní asociace udávají, ale samozřejmě za cenu podstatně nižší 

návratnosti. Elektronický dotazník totiž mimo jiné postrádá onu bezprostřednost 

reakcí subjektů při osobním rozhovoru, kdy vzhledem k možnosti respondentů 

své odpovědi v internetovém dotazníku více promýšlet by data získaná při 

osobních rozhovorech mohla být v některých aspektech odlišná. 

Dotazník použitý při šetření byl navržen ve 2 funkčních celcích, jimž 

předchází úvodní krátké představení výzkumu, včetně prohlášení, že respondent 

splňuje základní podmínku pro účast, tj. že je rodilým mlučím španělštiny:  

 

Rozsah byl volen s ohledem na doporučení (viz (OLECKÁ & IVANOVÁ, 2012)) 

tak, aby počet jeho otázek nepřevýšil 50 a celková doba nutná k jeho vyplnění byla 

maximálně 20 minut. 

 

 

                                                                                                                                                    

 

Obrázek 14 
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3.2.1.1. První část dotazníku 

Úkolem první části šetření bylo od respondentů zjistit informace o takových 

osobních parametrech, které jsou objektivně stanovitelné. V rámci první části by 

měl respondent během 5 minut odpovědět na 8 otázek, jejichž cílem je v 

dostatečně anonymizované podobě získat přehled o povětšinou osobnostních 

nebo sociolingvistických charakteristikách subjektu, jako je pohlaví, věk, 

geografické oblasti, v nichž respondent žil či stále žije, vzdělání, profese či záliby, 

zatímco jiné charakteristiky jako aktuální psychický nebo emoční stav, historie 

prožitých komunikačních situací apod., které by pro vysvětlení prvotních 

okamžitých asociací respondentů mohly být rovněž velmi relevantní, jsme z 

dotazníku rovnou vyloučili, neboť jsou buď obtížně posouditelné v objektivním 

měřítku, nebo prakticky neověřitelné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 
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3.2.1.2. Hypotézy a očekávané výsledky 
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Pomocí intuitivních úvah aplikovaných na teoretické poznatky o 

studovaných parametrech účastníků komunikace lze dospět k názoru, že nejvyšší 

měrou se na zpřesnění významu podílejí faktory příslušnosti k sociálním 

skupinám, profese a vzdělání, následované faktorem geografické polohy. 

Parametry jako pohlaví a věk hrají méně významnou roli při specifikaci významu, 

jelikož se budou uplatňovat u nejvíce různých smyslů daného mnohoznačného 

výrazu. Předcházející hypotéza byla motivována představou, že studované 

faktory spjaté s vlastnostmi mluvčího či posluchače jsou organizovány pomocí 

jednoduchých logicko-kombinatorických principů do jistého hierarchického 

systému:  

 

Studované faktory lze názorně zobrazit ve výše uvedeném pyramidálním 

schématu. K sestavení diskutovaného schématu je nejprve nutné si po 

jednotlivých faktorech přesně vymezit obor hodnot, kterých mohou nabývat. U 

některých faktorů by uvažování všech přípustných hodnot mohlo vyústit v 

nadměrnou detailnost, která by nevedla k žádnému praktickému přínosu, proto 

provedeme vhodnou agregaci podobných hodnot do početnějších skupinek, aby 

vzniklé skupinky byly dostatečně homogenní co do struktury respondentů, které 

budou obsahovat. S kanonickým příkladem možnosti agregace se běžně 

setkáváme při zpracování věkové struktury respondentů: Dotazovaní nejsou 

podle svého celočíselného věku (v letech) rozřazování do přibližně 100 kategorií 

POHLAVÍ 

VĚKOVÉ KOHORTY 

GEOGRAFICKÉ OBLASTI 

VZDĚLÁNÍ, STUDIJNÍ OBORY 

PROFESE 

SOCIÁLNÍ SKUPINY 

Obrázek 16 
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odpovídajících jednoletým intervalům na časové ose, nýbrž mohou být stanoveny 

například pětileté kohorty, které je možno považovat za stále dostatečně 

homogenní v odpovědích na kladené dotazy. Agregace do kohort v tomto případě 

zredukuje původních přibližně 100 kategorií na 20. V případě dalších faktorů jako 

geografické oblasti, sociální skupiny atd., kde můžeme získat nepřeberné 

množství různých odpovědí, je agregace nezbytná pro standardizaci získaných 

odpovědí, abychom mohli pracovat s uzavřenou a předem známou množinou 

hodnot.  

Jsou-li u každého faktoru jasně definovány rozřazovací kategorie, a to buď 

výčtem všech možných hodnot, anebo skupinek agregovaných hodnot, můžeme 

zkoumané faktory uspořádat podle počtu rozřazovacích kategorií a následně je 

přiřadit k patrům pyramidy tak, aby faktor s největším množstvím rozřazovacích 

kategorií tvořil základnu pyramidy a u faktorů ve vyšších patrech se počet 

rozřazovacích kategorií postupně snižoval (ve schématu je toto naznačeno 

„cihlami“, přičemž každá „cihla“ představuje jednu rozřazovací kategorii, 

nicméně konkrétní počty „cihel“ znázorněných na obrázku mají pouze ilustrativní 

charakter). Na základě odpovědí na vstupní otázky jsou jednotliví respondenti v 

každém patře přiřazeni k jedné nebo více „cihlám“ (například v patře pro věkové 

kohorty je každý dotazovaný ze zřejmých důvodů přiřazen právě k jedné „cihle“, 

ale v patře pro sociální skupiny může existovat takových „cihel“ více). Jako 

důsledek přiřazení respondentů k cihlám pyramidy jsou k jednotlivým cihlám 

přiřazeny i odpovídané asociace a jim odpovídající významy pro každý studovaný 

výraz. Je zřejmé, že mají-li být určitým způsoben všechny možné významy 

zkoumaného výrazu rozřazeny do dvou kategorií v případě nejvyššího patra, 

potom obě kategorie mohou obsahovat relativně velké množství významů, a tedy 

znalost pohlaví respondenta nám množinu možných významů může omezit jen 

nepatrně. Naproti tomu ve spodním patře, speciálně při existenci většího množství 

rozřazovacích kategorií, bude k většině „cihlám“ přiřazen žádný, jeden nebo jen 

několik málo možných významů, čili pokud víme, že je daná osoba příslušníkem 

určité sociální skupiny, potom množinu všech možných významů daného výrazu 

obvykle omezíme již významně (mnohdy i na jediného možného kandidáta). V 
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ostatních patrech, jako důsledek Dirichletova (přihrádkového) principu68, 

důležitost každého faktoru při určení významu studovaného výrazu postupně 

klesá s tím, jak se v pyramidě pohybujeme směrem vzhůru. 

Pyramidální schéma může být velmi užitečné rovněž při podmiňování 

faktorů, které by mělo probíhat ve směru shora dolů. Typickou otázkou spojenou 

s podmiňováním je například, jak se změní důležitost studovaných faktorů při 

určování významu, známe-li konkrétní hodnotu určitého faktoru. Pro jasnější 

představu popišme zcela konkrétní příklad. Prozatím jsme uspořádali všechny 

studované faktory dle důležitosti v pyramidálním schématu, neboli u 

respondenta, o němž nemáme žádné informace (jako pohlaví, věk, profese atd.), 

víme, jaká informace by nám nejvíce usnadnila určení nejpravděpodobnějšího 

významu u nějakého mnohoznačného slova bez znalosti jeho kontextu. Pokud 

však již víme, že respondentem je muž, je možné, že pro určení významu by 

mohla být nejpřínosnější informace jiného typu. Co se stane s pyramidálním 

schématem, víme-li, že respondentem je muž? Nuže z každého patra ponecháme 

pouze ty „cihly“, ke kterým byl přiřazen alespoň jeden dotázaný, který byl 

mužského pohlaví. Bude-li to nutné, uspořádáme takto změněná patra opět tak, 

aby směrem dolů od vrcholu pyramidy postupně rostl počet „cihel“ tvořících 

každé patro. Právě popsaným způsobem vznikne nové pyramidální schéma, 

tentokrát však o jedno patro nižší, v němž mohlo (ale nemuselo) dojít ke změně 

pořadí pater. 

Do sféry výše formulovaných teoretických poznatků by například spadal i 

fakt, který se v překladových i jednojazyčných slovnících španělštiny běžně 

objevuje, a sice rozlišování významů v americké a evropské španělštině: 

 

 

 

                                                 

68 Tvrzení, že pokud umístíme 𝑘𝑛 + 1 předmětů do 𝑛 přihrádek, pak v alespoň jedné přihrádce 

bude alespoň 𝑘 + 1 předmětů.  

Příklad slovníkové diferenciace významů v evropské a americké španělštině: 

 

PALOMILLA  
 

1) evropská španělština: zemědým lékařský, hřebenatka, mol, křídlatá matka 

2) americká španělština: klouček, uličník, chátra, lůza, parta, kamelot 
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Potvrdí získaná data výše formulované teoretické poznatky? Existují nějaké 

důvody pro vznik anomálií k teoretickým poznatkům? 

 

3.2.1.3. Druhá část dotazníku 

Účelem druhé části dotazníku bylo získat od sujbektů jejich prvotní 

okamžité asociace s 30 vybranými mnohoznačnými výrazy ve španělštině, které 

jim byly postupně ukazovány či sdělovány. Ještě než je respondent vyzván 

k udávání asociací, je krátce instruován o tom, co je jeho úkolem a v jaké podobě 

by měl své asociace udávat. Konkrétně je dotazovaný poučen, že dále uváděné 

výrazy při udávání svých asociací má vždy chápat jako podstatná jména, i když 

některá z nich mohou zastávat i funkci jiných slovních druhů (příkladem může 

být partida, tj. partie – substantivum, dělená – adjektivum), a vzhledem k tomu, že 

v našem asociačním testu není striktně vyžadováno uvádění asociací formou 

jediného výrazu či sousloví, ale připouštějí se i delší popisy asociací, jsou subjektu 

ukázany příklady vhodných asociací v podobě synonym či doplnění chybějící části 

široce známé kolokace, a také příklady nevhodných asociací, jakou je například  

příliš obecné hyperonymum. Provádí-li subjekt asociační test formou 

elektronického dotazníku, stisknutím tlačítka Continuar vstoupí do posloupnosti 

Obrázek 17 
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třiceti postupně se zobrazujících stránek, kde každá stránka zobrazuje právě jeden 

testovaný výraz a kolonku pro uvedení prvotní okamžité asociace. Mezi 

jednotlivými stránkami se respondent pohybuje opět pomocí tlačítka Continuar, 

přičemž udání žádné z testovaných 30 asociací by subjekt neměl věnovat více jak 

30 sekund, jinak by měl danou asociaci ponechat prázdnou a pokračovat 

k dalšímu testovanému výrazu. Smyslem zavedení pravidla limitu 30 vteřin pro 

udání jedné asociace je co nejvíce omezit prostor na přemýšlení o jiných než 

prvotních okamžitých asociací s testovanými výrazy.  

Dodejme však, že v případě elektronického dotazníku nástroj Google Forms 

ve svém základním nastavení, v němž byl dotazník vytvořen, neumožňuje nijak 

nastavit přesné časování zobrazování jednotlivých stránek dotazníku tak, aby 

každá z 30 webových stran určená k uvedení prvotní okamžité asociace 

s příslušným vyobrazeným výrazem byla pro subjekt viditelná po dobu 

maximálně 30 sekund (neposunul-li by se sám respondent na následující stranu 

testu použitím tlačítka Continuar před uplynutím této lhůty) a po jejímž uplynutí 

by se dotazovanému automaticky zobrazila následující strana testu bez ohledu69 

na to, zda zvládl svou asociaci s daným výrazem uvést. Google dotazník 

neumožňuje žádnou kontrolu dodržování pravidla 30 sekund, a tak nám nezbývá 

než spoléhat na to, že respondenti budou pravidlo dodržovat. Že tomu tak bylo, 

nám alespoň u některých respondentů potvrzuje fakt, že v průměru ve 4,70 % 

případů dotázaní u některých z testovaných výrazů neuvádějí žádnou prvotní 

                                                 

69 Avšak ani toto automatické časové řízení vyplňování dotazníku respondentem nemusí být zcela 

bez nedostatků: jednak by mohlo docházet ke znehodnocování některých udávaných asociací 

neúplnými formulacemi (pokud by subjekt nezvládl během stanoveného limitu 30 vteřin 

naformulovat celou svou asociaci v kompletní zamýšlené podobě) a jednak je třeba vzít v potaz i 

případný negativní dopad možných technických komplikací (např. výpadku internetového 

připojení) uprostřed vyplňování dotazníku, jimiž by mohlo být získání prvotních okamžitých 

asociací od daného respondenta znehodnoceno nebo i zcela ztraceno. V závislosti na délce trvání 

výpadku by totiž některým dotazovaným doba od výpadku do prvního úspěšného obnovení 

zobrazení dotazníku mohla významně zkrátit či zcela vyčerpat zbývající časový limit 30 ∙

(30 –  𝑘 + 1) vteřin (předpokládáme-li, že by výpadek nastal při udávání 𝑘-té asociace, která by tak 

nebyla dokončena) vyhrazený pro uvádění 𝑘-té až 30. asociace, tj. nedokončené části testu. 

V takovém případě by bylo nutno počítat s tím, že někteří respondenti by již nemuseli být ochotní 

začít vyplňovat celý dotazník od začátku. 
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okamžitou asociaci (pole k tomu určené ponechali prázdné), a to pravděpodobně 

proto, že jim u tohoto výrazu během 30 vteřin vůbec žádná asociace nevyvstala.  

Následující obrázek slouží k ilustraci vizuální podoby části dotazníku 

věnované asociačnímu testu se třiceti mnohoznačnými výrazy. Pro úsporu místa je 

v rámci jednoho schématu naznačena posloupnost třiceti stránek sloužících pro 

uvádění asociací s 1., 2., 29. a 30. testovaným výrazem, přičemž na jedné stránce se 

vždy zobrazí právě jeden testovaný výraz:   

 

 

 

Obrázek 18 
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Závěrečnou stranou druhé části dotazníku, resp. celého dotazníku je pak níže 

uvedené poděkování respondentům za jejich účast v šetření:  

 

3.2.1.3.1. Testované mnohoznačné výrazy 

Finální množina třiceti mnohoznačných výrazů byla stanovena expertním 

úsudkem s pomocí španělsko-českých překladových slovníků70. V daném 

slovníku jsme jeho postupným procházením vyhledali přibližně 100 hesel 

splňujících tato kritéria: 

(i) K heslu (včetně všech jeho homonym jako samostatných hesel) 

slovník udává minimálně 5 různých významových definic. 

Sledujeme příklad na obrázku 20 níže. 

(ii) Hesla jsou povahou substantiva. 

(iii) Z více hesel, která jsou mnohoznačná, ale formálně velmi podobná 

(příbuzná) slova, vybíráme jen jednoho zástupce. 

Původní širší množinu mnohoznačných výrazů jsme následně zredukovali 

do konečné sady 30 testovacích výrazů. Nelze říci, že bychom při této závěrečné 

selekci aplikovali nějaký rigidní algoritmus; naopak, postupovali jsme ještě více 

                                                 

70 Například (DUBSKÝ & REJZEK, 1999) nebo (CHALUPA & FINDER, 2008) 

Obrázek 17 

Obrázek 19 
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heuristicky72 než při hledání původní širší množiny, kdy jsme alespoň sledovali 

kritéria (i) až (iii). Následující tabulka představuje úplný výčet testovaných 

mnohoznačných výrazů. 

1/ DIRECCIÓN 11/ ALFEÑIQUE 21/ CORTE 

2/ PALOMILLA 12/ BOLSA 22/ PARTIDA 

3/ SANGRÍA 13/ ENTRADA 23/ PERILLA 

4/ VUELTA 14/ PRESA 24/ GUION 

5/ PARTIDO 15/ MANGA 25/ TROMPA 

6/ ARCO 16/ APUNTE 26/ PLANTA 

7/ ESPADILLA 17/ PILA 27/ RAZÓN 

8/ BOTE 18/ CAÑA 28/ CASCO 

9/ GALGA 19/ MEDIA 29/ PASO 

10/ YEMA 20/ TACO 30/ SENO 

 

 V souvislosti s bodem i) ještě uvádíme příklad odlišného uvádění obou 

typů mnohoznačnosti (homonymie, polysemie) ve slovníku RAE (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) u testovaného výrazu galga. První z hesel 

registrovaných ve slovníku zřejmě odpovídá nějakému neživému objektu, ať už se 

jedná o měřku, mechanické zařížení, stavební prvek a další, zatímco druhé z hesel 

odpovídá českému ekvivalentu chrtice. Homonymie tedy spatřujeme na ve vztahu 

hesel 1 a 2, zatímco polysemii spíše odpovídá vztah mezi sedmi definicemi 

v rámci hesla 1.  

                                                 

72 Přihlíželi jsme zejména k tématické rozličnosti výsledného souboru výrazů a dále jsme 

preferovali výrazy s vyšší mírou homonymie a nejvyššími počty slovníkových definic. 
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3.2.1.4. K reprezentativnosti vzorku respondentů 

Přestože je pojem tzv. reprezentativního vzorku poměrně známý a 

intuitivně nejspíš jasný, zmiňme se krátce na úvod tohoto výkladu o jeho motivaci 

vycházející z jednoho důležitého tvrzení matematické statistiky, tzv. (silného) 

zákona velkých čísel. Totiž chtějí-li vědecké disciplíny jako sociologie, 

sociolingvistika a jiné kvantitativně analyzovat určitý jev v rámci nějaké velmi 

početné sociální skupiny, jejíž velikost by prakticky omezovala proveditelnost 

experimentu u všech jejích členů, lze s využitím institutu reprezentativního 

vzorku požadovanou analýzu nad celou původní velmi početnou sociální 

skupinou velmi dobře aproximovat provedením téhož experimentu nad jistou 

Obrázek 20 
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vhodně zvolenou a podstatně menší73 podmnožinou původní skupiny (tj. 

reprezentativní vzorkem), jehož výsledky budou konvergovat k hledaným 

výsledkům původního experimentu v celé testované sociální skupině.  Dodejme, 

že o „velké početnosti“ nějaké sociální skupiny jsme v tomto výkladu dosud 

mluvili poněkud vágně, což je dáno jistým rozměrem relativnosti tohoto označení. 

Nicméně velmi početnými sociálními skupinami míníme všechny takové, u nichž 

je téměř vyloučena proveditelnost nějakého experimentu osobně u všech jejích 

členů, tj. nelze analyzovat určitý jev individuálně u každého člena skupiny v 

nějakém rozumném čase (nejvýše jednotek let), s rozumně vysokými náklady 

(velikost týmu realizujícího experiment není neomezená) apod. V závislosti na 

složitosti zkoumaného jevu a objemu prostředků, které má experiment k dispozici, 

se tak může jednat o skupiny čítající od desetitisíců, přes statisíce nebo i miliony a 

více členů. Připomeňme si nyní několik známých faktů ze základů statistiky, které 

lze nalézt v každé kvalitní vysokoškolské učebnici úvodního kurzu 

pravděpodobnosti a statistiky na matematicko-fyzikálních či přírodovědeckých 

fakultách (viz například (FRIESL, 2014)). Stěžejním poznatkem je v tomto ohledu 

zákon velkých čísel, neboli tvrzení o konvergenci průměrů v posloupnosti 

náhodných veličin. Nástává-li tato konvergence s pravděpodobností 1, hovoříme o 

silném zákonu velkých čísel: 

 

  

 

 

 

Pro pochopení tvrzení a abychom nemuseli zabíhat do matematických definic 

pojmů jako náhodná veličina, střední hodnota atd., bude nejsnazší tuto 

matematickou větu vztáhnout přímo k prvkům našemu experimentu. Náhodnou 

veličinou 𝑋𝑖 v našem případě bude prvotní okamžitá asociace 𝐴𝑘  udaná 𝑖-tým 

                                                 

73 Čítající stovky až tisíce členů. 

𝟏

𝒏
𝑺𝒏

𝒏→∞
→    

ZÁKON VELKÝCH ČÍSEL: 

 

Jsou-li 𝑋1, 𝑋2, … nezávislé a stejně rozdělené náhodné veličiny s konečnou střední 

hodnotou  = E𝑋1, pak pro 𝑆𝑛 ≔ ∑ 𝑋𝑖, 𝑛 ∈
𝑛
𝑖=1  N s pravděpodobností 1 platí: 

 

 

 



- 84 - 

respondentem k danému pevně zvolenému výrazu 𝑉𝑗 (čili dolní indexy u symbolů 

𝑋1, 𝑋2, … nejsou ničím jiným než očíslováním /rozlišením/ jednotlivých 

respondentů). Střední hodnota  by v matematickém pojetí představovala jakousi 

průměrnou asociaci k danému výrazu přes všechny respondenty, jenže slova 

neumíme „průměrovat“ podobně jako čísla, nicméně, kdybychom každé asociaci 

přiřadili nějaké číselné skóre, potom bychom mohli jistě spočítat průměrné skóre 

asociací a platilo by, že toto průměrné skóre by se nejvíce blížilo asociaci s nejvyšší 

četností výskytu. 

Použitím zákona velkých čísel lze tedy jednoduše zdůvodnit správnost 

výše popsané užitečné techniky spočívající v dostatečně přesném odhadu 

výsledků určitého experimentu nad nějakou velkou skupinou subjektů pomocí 

provedení téhož experimentu, tentokrát však nad podstatně menším 

reprezentativním vzorkem subjektů z původní skupiny. Navíc lze s využitím 

Bernoulliho rozdělení a techniky konstrukce (bodového) odhadu střední hodnoty 

jednoduše spočítat nejmenší počet subjektů reprezentativního vzorku nutný k 

tomu, aby statistická odchylka odhadu74 výsledků daného experimentu 

v reprezentativním vzorku od výsledků v původní skupině všech subjektů 

nepřevyšovala 𝜀 % , pro nějaké námi zvolené malé  𝜀  takové, že odchylka o této 

velikosti je pro nás tolerovatelná. Lze ukázat, že platí následující tvrzení: 

                                                 

74 na běžně užíváné 95% hladině spolehlivosti 
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O MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ VELIKOSTI REPREZENTATIVNÍHO VZORKU: 

 

Je-li 𝜃 pozorovaná relativní četnost výskytu zkoumaného jevu v rámci 

reprezentativního vzorku, 𝜀 statistická chyba odhadu četnosti jevu vzhledem k jeho 

četnosti v rámci celé původní testované skupiny, 𝑢1− je hodnota (1 − 𝛼)-tního 

percentilu standardního normálního rozdělení, potom pro minimální požadovaný 

počet 𝑛 subjektů v reprezentativním vzorku takový, aby při daných 𝜃, statistická 

chyba odhadu relativní četnosti výskytu jevu nepřesáhla zvolené 𝜀 > 0, platí 

nerovnost: 
 

 

𝒏 ≥  (
𝒖𝟏− ∙√𝜽 ∙ (𝟏 − 𝜽)

𝜺
)

𝟐

 

Pro názornost ještě ukažme, jak předešlý vzorec funguje pro 8 teoreticky 

zvolených ilustrativních hodnot relativních četností, přičemž budeme aplikovat 

dva různé úhly pohledu podle toho, který parametr zafixujeme a chování kterého 

parametru chceme pozorovat: ilustrujme fungování předešlého vzorce na 

konkrétních číselných příkladech v závislosti na zvolených hodnotách relativních 

četností výskyt jevu: 

(#1): Analyzujeme hodnoty 𝑛, tj. minimálního požadavku na velikost 

reprezentativního vzorku při pevné hodnotě 𝜀 = 2,5 % statistické chyby 

odhadu 

(#2): Analyzujeme hodnoty statistické chyby odhadu 𝜀 při pevně dané 

velikosti reprezentativního vzorku 𝑛 = 1000 

 

Relativní

četnost

výskytu jevu

(#1)
MIN počet respondentů

v reprezentativním vzorku

(#2)
Statistická

chyba

10% 390 1,56%

20% 693 2,08%

30% 909 2,38%

40% 1 039 2,55%

50% 1 082 2,60%

60% 1 039 2,55%

70% 909 2,38%

80% 693 2,08%

90% 390 1,56%
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Z předešlé tabulky lze dobře vypozorovat, že u jevů vyskytujících s 50% četností je 

při stejné maximální přípustné hodnotě 𝜀 statistické chyby odhadu nejvyšší 

požadavek na minimální velikost reprezentativního vzorku, a podobně lze u 

takových jevů při stejné velikosti reprezentativního vzorku 𝑛 očekávat nejvyšší 

hodnoty statistické chyby odhadu oproti případům, kdy se četnosti jednotlivých 

jevů více blíží k 0 %, resp. 100 %, což jsou body, u nichž naopak obě parametry 

analyzované v (#1), resp. (2#) dosahují svého minima. Odtud zřejmě plyne 

doporučení určovat nutnou minimální velikost reprezentativního vzorku vždy 

podle požadavku v nejhorším možném případě, tj. pokud by mezi analyzovanými 

jevy existoval jev vyskytující se s četností 50 %. Za předpokladu, že statistickou 

chybu odhadu do velikosti 2,6 % považujeme za přijatelně nízkou, potom stačí, 

aby velikost reprezentativního vzorku byla aspoň 1 082 subjektů. 

 Na závěr tohoto úvodu do problematiky posouzení reprezentativnosti 

vzorku je třeba zdůraznit, že dosud diskutovaná minimální požadovaná velikost 

vzorku je pouze nutnou, nikoli postačující podmínkou pro to, aby se výsledky 

aproximace původně zamýšleného zkoumání určitého jevu nad úplnou testovací 

skupinou subjektů experimentem provedeným nad vhodně zvoleným 

reprezentativním vzorkem subjektů lišily nejvýše o nějakou malou námi předem 

stanovnou hodnotu 𝜀 statistické chyby. Klíčovou podmínkou pro zajištění 

nejrychlejší možné konvergence průměrů dle znění zákona velkých čísel, a tím i 

minimalizace hodnoty 𝑛 požadavku na velikost reprezentativního vzorku při 

současném dodržení maximální přijatelné meze 𝜀 statistické chyby výsledků, totiž 

je, aby se v ideálním případě relativní rozložení subjektů do jednotlivých tříd co 

nejvíce blížilo rozložení subjektů v celé původní testované skupině75, a to dle 

sledovaných charakteristik repospondentů.  

                                                 

75 Tento požadavek lze názorně ozřejmit na představě toho, jak pro konkrétní zvolený výraz 

postupně u jednotlivých subjektů opakujeme dílčí pokus ve formě realizace náhodné veličiny 

„prvotní okamžité asociace“ do té doby, než bychom hypoteticky pokus provedli v celé původní 

skupině subjektů. V případě, že se tyto dílčí pokusy uskutečňují ve zcela náhodném pořadí 

(rozumějme subjektů), musí dle zákona velkých čísel relativní četnost výskytu nějaké konkrétní 

pozorované asociace spočtená po provedení 𝑁 pokusů s rostoucím 𝑁 poměrně rychle konvergovat 

k odhadované pravděpodobnosti výskytu této asociace v celé původní testované skupině 
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Podíváme-li se nyní na předkládané sociolingvistické šetření prvotních 

okamžitých asociací z hlediska reálné možnosti ověření dostatečné 

„podobnosti/shodnosti“ empirického rozložení subjektů ze zkoumaného vzorku 

do tříd dle všech sledovaných proměnných s jemu odpovídajícím rozložením 

v rámci celosvětové populace rodilých mluvčích španělštiny, pravděpodobně se 

nám u některých proměnných jako např. obor/zaměření studia, profese či 

kolektivní a individuální volnočasové aktivity nepodaří na dostupných veřejných 

zdrojích vůbec nalézt nějakou vyhovující srovnatelnou statistiku. Buď taková 

statistika vůbec neexistuje, anebo veškeré nalezené alespoň trochu přípustné 

statistiky rozložení rodilých mluvčích španělštiny v celosvětové populaci dle 

daného kritéria se nakonec ukážou jako nevyhovující (např. oborem hodnot, který 

nebude možné dostatečně dobře namapovat na hodnoty pozorované u subjektů 

našeho reprezentativního vzorku). Nuže v takovém případě nebudeme 

reprezentativnost vzorku ověřovat. 

Ačkoli u všech zbývajících proměnných, k nimž jsme nalezli vhodnou 

referenční statistiku rozložení subjektů v rámci celosvětové populace rodilých 

mluvčích španělštiny, budeme výše zmiňovanou „podobnost/shodnost“ 

empirického rozdělení z reprezentativního vzorku a rozdělení z referenční 

statistiky posuzovat spíše v expertní rovině, především proto, abychom tento text 

nadmíru nezatěžovali prováděním množství matematicko-statistických testů. 

Dodejme, že takové ověřování „podobnosti“ rozdělení lze perfektně formalizovat 

za použití vhodně zvoleného statistického testu dobré shody. Totiž provést dané 

ověření vlastně znamená otestovat hypotézu, že hodnoty veličin pozorované ve 

zkoumaném vzorku respondentů na určité zvolené hladině spolehlivosti (např. 90 

%) pocházejí z rozdělení těchto veličin v rámci celé populace.. K tomu účelu je 

                                                                                                                                                    

respondentů a skupina prvních 𝑁 = 1 000 subjektů (se statistickou chybou nejvýše 2,60 %), kteří se 

pokusu podrobili v náhodném pořadí, musí být reprezentativním vzorkem i ve smyslu kritéria 

podobnosti rozložení subjektů do tříd dle relevantních charakteristik jako v celé testované skupině. 

Právě popsaný reprezentativní vzorek 1000 subjektů by bylo možné nalézt reverzním algoritmem 

s počátkem ve stavu, kdy byl pokus realizován u všech subjektů a pokračující postupnou eliminací 

respondentů v inverzním pořadí, než v jakém se postupně podrobovali dílčnímu pokusu až do 

okamžiku, kdy bude zbývat posledních 1000 respondentů, neboli výše popsaný vhodný 

reprezentativní vzorek. 
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PEARSONŮV 𝟐 („chí-kvadrát“) TEST DOBRÉ SHODY 

 

Nechť 𝑋 je diskrétně rozdělenou multinomickou náhodnou veličitnou, o jejímž teoretickém 

rozdělení předpokládáme, že může nabývat 𝑘 hodnot {ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑘} s pravděpodobnostmi 

{𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑘}. Provedením 𝑛 nezávislých pokusů z této náhodné veličiny cheme ověřit, 

zdali realizovaná pozorování svědčí či nikoli pro to, že by rozdělení 𝑋 skutečně mohlo 

odpovídat předpokládanému teoretickému rozdělení.  

 

Pokud 𝑋𝑖 značí veličinu, resp. četnost jevu (při výpočtu hodnoty testové statistiky), že v 

dané sérii pokusů veličina 𝑋 nabyla hodnoty ℎ𝑖, potom rozdělení náhodné veličiny 

(testové statistiky) 

konverguje k rozdělení 
𝑘−1
2  s (𝑘 − 1) stupni volnosti. 

Nulovou hypotézu, a sice že hodnoty veličiny 𝑋 pozorované v dané sérii pokusů 
odpovídají tomu, že náhodná veličina má předpokládané teoretické rozdělení, zamítáme, 
překročí-li hodnota testové statistiky kritickou mez:  

přičemž symbolem 
𝑘−1
2 (1 − 𝛼) zde míníme hodnotu kvantilu rozdělení 

𝑘−1
2  pro 

pravděpodobnost 1 – .  

 

𝑇𝑘,𝑛 =∑
(𝑋𝑖 − 𝑛𝑝𝑖)

2

𝑛𝑝𝑖

𝑘

𝑖=1

 

𝑇𝑘,𝑛 > 𝑘−1
2 (1− 𝛼) 

známa celá řada statistických testů76, z nichž pro názornost zmiňme nejjednodušší, 

a sice 2 („chí-kvadrát“) test dobré shody. Jedná se o metodu matematické 

statistiky, která umožňuje ověřit, zda má náhodná veličina určité předpokládané 

teoretické rozdělení pravděpodobnosti:  

 

Kritické hodnoty lze vypočítat ve většině statistického softwaru, ale i v Microsoft 

Excel, anebo nejčastější kritické hodnoty bývají tabelovány podobně jako 

v následující tabulce: 

Hodnoty kvantilů rozdělení 
𝑘
2 pro pravděpodobnost 1 –  

 

𝛼 10% 5% 1% 0,1% 

𝑘 = 1 2,71 3,84 6,63 10,83 

                                                 

76 Pearsonův 2 („chí-kvadrát“) test dobré shody, Kolmogorovův-Smirnovův test, Andersonů-Darlingův test 

a další. 
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𝑘 = 2 4,61 5,99 9,21 13,82 

𝑘 = 3 6,25 7,81 11,34 16,27 

 

Použití testu dobré shody budeme ilustrovat na praktickém příkladu veličiny 

pohlaví respondenta (viz oddíl 3.2.4.1.2. dále). 

 

V další části výkladu se již budeme věnovat zpracování dat získaných od 

všech subjektů v rámci první části dotazníku, tj. konkrétních pozorovaných 

hodnot u proměnných jako věk, pohlaví, vzdělání, profese apod. Klíčovým 

výstupem z toho zpracování potom pro každou proměnnou zvlášť bude 

statisticky co nepřesněji77 popsat empirické rozdělení všech konkrétních hodnot 

dané proměnné, které byly pozorovány v rámci zkoumaného vzorku 

respondentů. Následně pak u těch proměnných, u nichž se nám podaří získat 

nějakou dostatečně kvalitní a porovnatelnou informaci o jejím statistickém 

rozdělení ve skupině všech rodilých mluvčí španělštiny na světě či případně jen ve 

Španělsku (viz Rozložení respondentů dle geografických oblastí (kontinentů) 

níže), se pokusíme na základě spíše heuristického porovnání parametrů obou 

rozdělení posoudit míru jejich podobnosti, resp. odlišnosti, neboli na kolik lze náš 

zkoumaný vzorek respondentů považovat za reprezentativní vzhledem ke 

skupině všech rodilých mluvčích. 

Ještě než ale přejdeme k popisování statistických charakteristik pro 

pozorované hodnoty u jednotlivých proměnných sledovaných v rámci první části 

dotazníků, měli bychom poukázat na zřejmou nereprezentativnost našeho vzorku. 

Celosvětové rozložení všech přibližně 500 milionů rodilých mluvčích španělštiny 

mezi jednotlivými kontinenty, v němž má dominantní postavení Hispánská 

Amerika, vypadá takto: 

                                                 

77 Ideálně buď tabulkovým výčtem relativních četností výskytu pro každou z pozorovaných 

realizací dané proměnné (relevantní charakteristiky respondenta, anebo graficky ve formě 

histogramu apod.). 
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Rozložení subjektů účastnících se našeho výzkumu do stejných skupin je 

diametrálně odlišné, neboť většina respondentů mezi svými významnými 

geografickými oblastni uváděla různá místa ve Španělsku: 

 

Zřejmým důsledkem předešlého je, že nás vzorek nemůže být kvůli evidentnímu 

nedostatku latinskoamerických rodilých mluvčích mezi našimi respondenty 

Hispánská 
Amerika 
80,5% 

Španělsko 
9,5% 

Ostatní  
10,0% 

Světové rozložení všech rodilých mluvčích španělštiny 

Španělsko 
75,9% 

Hispánská 
Amerika 
19,0% 

Ostatní  
5,1% 

Pozorované rozložení respondentů dle geografických oblastí  

Obrázek 21 

Obrázek 22 
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považován za reprezentativní vzhledem k celosvětovému rozložení rodilých 

mluvčích španělštiny. Prakticky by to mělo znamenat, že bychom na základě 

výsledků z tohoto vzorku neměli dovozovat závěry s platností na všechny rodilé 

mluvčí španělštiny na světě (byť pro zajímavost i nadále ve všech analýzách 

s latinskoamerickými mluvčími počítáme) a například i diskuze reprezentativnosti 

vzorku vzhledem k dalším kritériím, které následují, by bylo vhodnější vztahovat 

spíše než ke všem rodilým mluvčím na světě pouze k těm evropským. 

  

3.2.1.4.1. Distribuce návratnosti internetového dotazníku v čase 

Když jsme se v části 3.2.1.1. této práce snažili nastínit náš myšlenkový 

postup, respektive některé principy a určitá kritéria uplatňovaná při sestavování 

první části dotazníku do podoby, v níž byla zveřejněna, snažili jsme se zároveň i 

nalézt argumenty, proč se na ostatní sekundární faktory vyobrazené ve schématu 

faktorů v oddílu 3.1.1.2. raději nedotazovat. Ačkoli se na sekundární faktor „času 

vyplnění dotazníku“ v rámci první části explicitně subjektů nedotazujeme, 

technologie Google Forms po každém vyplnění dotazníku při ukládání dat 

získaných od daného subjektu automaticky opatří vektor všech odpovědí tohoto 

respondenta parametrem „časová značka“, jehož hodnota je rovna datu a času 

vyplňování. Čas chápaný jako charakteristika komunikační situace by jakožto 

objektivně stanovitelná veličina jistě mohl být vhodným doplňujícím sekundárním 

faktorem k osmi charakteristikám (výlučně mluvčího) dotazovaným v rámci první 

části dotazníku. Faktor času by kupříkladu mohl vysvětlovat zkreslení asociace 

v situacích, kdy se ve stejné či blízké době vzhledem k hodnotě časové značky 

konala určitá významná událost s velkým mediálním ohlasem (olympijské hry, 

fotbalové mistrovství, parlamentní volby atd.), jež mluvčího ovlivnila.78 

 Elektronická verze dotazníkového šetření vytvořená jakožto 

standardizovaný formulář Google Forms byla na internetu prvně zveřejněna 

                                                 

78 Úspěšnost nalezení takového vysvětlení však velmi závisí na naší schopnosti správně vytipovat 

všechny takové významné události, které mohly na respondenty působit, což je obecně velmi 

náročné. 
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v lednu 2013, a jelikož dosud nebyla stažena, je v podstatě stále dostupná online. 

Nicméně vzhledem k tomu, že poslední zaznamenaný respondent dotazník 

vyplnil 2. 9. 2014 a od té doby jeho vyplňování zcela ustalo, je racionální omezit79 

trvání dotazníkového šetření na období od ledna 2013 do září 2014. Současně 

s prvním zveřejněním dotazníku bylo spuštěno několik kampaní zaměřených na 

oslovení a ideálně jejich přesvědčení k účasti u co nejširšího spektra potenciálních 

respondentů. Oslovování potenciálních účastníku výzkumu probíhalo zejméně 

těmito kanály: 

(i) Technikou snowball80 („sněhové koule“), jejíž podstatou je 

rozšiřování dotazníku mezi potenciálními respondenty jakousi 

řetězovou reakcí, jejímž počátkem jsme my: V prvním kroku jsme 

oslovili (emailem, telefonicky, přes sociální sítě apod.) všechny 

potenciální respondenty z našeho bezprostředního okolí, a to ze 

všech relevantních sfér života (akademického, profesního, 

soukromého apod.). Takto oslovení respondenti pak ve druhém 

kroku, kromě samotného vyplnění dotazníku, byli navíc požádáni, 

aby pokračovali v jeho šíření analogicky s prvním krokem ve svém 

bezprostředním okolí, a tímto způsobem dále. 

(ii) S využitím placeného zobrazování81 upoutávky na výzkum při 

zadání vyspecifikovaných klíčových slov do fulltextového 

vyhledávání v Google. 

                                                 

79 Toto omezení je třeba chápat tak, že i kdyby se v současnosti objevil nějaký nový respondent, což 

je krajně nepravděpodobné vzhledem k tomu, že nyní neexistuje žádná aktivní kampaň zacílená na 

získávání nových respondentů (ať už prostřednictvím šíření upoutávek k vyplnění dotazníku 

internetem, anebo i vyvěšování fyzických inzerátů s odkazem na elektronický dotazník s cílem 

oslovit rodilé mluvčí na nejrůznějších veřejných místech a přesvědčit je k vyplnění).  
80 Při této technice by se v ideálním případě, kdy postupně oslovovaní respondenti v maximální 

možné míře plní obě své úlohy (vyplňování i další šíření dotazníku), měl počet respondentů tímto 

„nabalováním“ poměrně rychle zvyšovat, podobně jako se nabalováním dalšího sněhu rychle 

zvětšuje velikost kutálející se sněhové koule. 
81 Tento kanál rozšiřování dotazníku po internetu byl zrealizován s využitím nástroje Google Ads, 

který je primárně určený pro komerční placená reklamní sdělení (pomocí Google Ads může 

uživatel zajistit častější zobrazování svého - nejen reklamního - sdělení na vyšších místech při 

vyhledávání).  
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(iii) Umisťováním příspěvků s odkazy k našemu výzkumu (bezplatně) 

do diskusí v internetových fórech nejrůznějšího zaměření. 

(iv) Umisťováním fyzických papírových upoutávek na veřejných místech 

(ulice, knihovny, nádraží, nástěnky s inzercí apod.) v různých 

oblastech Španělska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 
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Ačkoli kanál (i) má teoreticky obrovský potenciál, v případě našeho 

výzkumu se v praxi tento potenciál nepodařilo zcela naplnit, a to pravděpodobně 

kvůli brzkému vyhasnutí (během prvního měsíce šetření) řetězové reakce, která se 

již po několika málo prvních generacích respondentů nejspíš zcela zastavila, 

přitom expanzivnost tohoto procesu je pro daný kanál zcela klíčová.  

Nejefektivnější co do počtu získaných respondentů byly kanály (ii) a (iii), 

jež zajistily převážnou většinu respondentů našeho výzkumu. V případě (ii) lze 

tvrdit, že mechanizmus výběru toho, kteří respondenti budou osloveni, není nijak 

cíleně řízen82 ve smyslu, že bychom byli například schopni zajistit, aby se 

vybraným skupinám respondentů v rámci konkrétní hodnoty u určitého kritéria 

(pohlaví, věkové kohorty, profese, vzdělání atd.) příslušné placené upoutávky na 

výzkum zobrazovaly častěji než těm zbývajícím. Naproti tomu u kanálu (iii) 

můžeme výběr respondentů do značné míry řídit tím, jaká (jak tématicky 

                                                 

82 Nicméně nelze opomenout, že vlivem toho, že častějšího zobrazování upoutávky na výzkum ja 

navázáno na zadání vybraných klíčových slov při fulltextovém vyhledávání, není výběr 

respondentů tímto kanálem  zcela náhodný – minimálně je omezený na ty mluvčí, kteří z nějakého 

důvodu budou vyhledávat některé ze stanovených klíčových slov (na druhou stranu by ale z titulu 

klíčových slov neměla být nikterak narušena nahodilost vybíraných respondentů ve smyslu 

pohlaví, věku nebo geografických oblastí).  

Obrázek 24 
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změřená) internetová diskuzní fóra si pro umisťování příspěvků s odkazem 

k našemu dotazníku volíme, což by bylo možné použít pro korekci případných 

nedostatků v reprezentativnosti vzorku83. 

Za předpokladu, že o efektivnosti jednotlivých kanálů usuzujeme na 

základě počtu navrácených dotazníků v kombinaci s geografickými zónami 

uvedenými subjektem, potom k méně efektivnějším kanálům získávání nových 

respondentů zřejmě patřil i kanál (iv), v němž je právě geografická distribuce 

subjektů významně ovlivněna84. Konkrétní parametry jednotlivých kampaní 

zaměřených na získávání respondentů jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. 

KANÁL OBDOBÍ (EVENT. OBLAST) DALŠÍ KOMENTÁŘ 

(i) leden 2013 
V 1. generaci osloveno více než 500 

potenciálních respondentů. 

(ii) leden až červen 2013 

V červnu 2013 byl počtem zobrazení 

odkazu vyčerpán rozpočet alokovaný 

Google Ads. 

(iii) leden až červen 2013 

Příspěvky s odkazem k výzkumu 

uveřejněny na desítkách veřejných 

internetových fór různého zaměření. 

(iv) 

duben 2013 - Madrid, Toledo, Segovia 

srpen 2013 – Málaga 

říjen 2013 – Dominikánská republika 

červen 2014 – Katalánsko a Barcelona 

srpen 2014 – Málaga, Sevilla 

Papírové inzeráty s možností odtržení 

kontaktu na webové stránky odkazující 

ke Google dotazníku rozmisťovány ve 

stovkách kusů na veřejných místech 

v uvedených oblastech. 

V dalším grafu, který zobrazuje měsíčně normovanou distribuci návratnosti 

elektronických dotazníků v čase, můžeme pozorovat již zmíněný poměrně krátký 

efekt při použití kanálu (i), jenž se současně kombinuje s taktéž krátkodobějším 

efektem zobrazování placených odkazů Google Ads v rámci (ii), neboť příslušná 

alokovaná částka byla velmi rychle spotřebována. Efektivitu kanálu (iii) bez 

zkoumání hlubšího detailu, tj. kdy a na jakém fóru byla každá jednotlivá 

                                                 

83 Ačkoli ani tímto způsobem se nám některé nerovnosti v rozložení respondentů v rámci vzorku 

nemusí podařit napravit, uvažme například otázku respondentů ze starších věkových kohort, pro 

které forma elektronického dotazníku na internetu může být problematická, ačkoli by se rádi 

výkumu zúčastnili, byli-li by osloveni při osobním rozhovoru. 
84 Výzkum byl formou fyzických papírových dotazníků distribuován v několika oblastech či 

provinciích Španělska (Madrid, Toledo, Segovia, Barcelona, Málaga, Sevilla, Fuerteventura) a dále 

v Dominikánské republice.  
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upoutávka na náš výzkum zveřejněna, nelze spolehlivě posoudit, ale to ani není 

naší ambicí. Nicméně s ohledem na to, že potenciál pro získání nových 

respondentů se bude u jednoho příspěvku na nějakém internetovém fóru s 

upoutávkou a odkazem na nás výzkum nejčastěji pohybovat jen v řádu jednotek85, 

je nutnou podmínkou pro to, aby efektivita kanálu (iii) mohla být srovnatelná 

(dostatečně vysoká) s ostatními kanály, uveřejnit dostatečný počet (minimálně 

v řádu desítek) takových příspěvků na internetových fórech. Jelikož jsme při 

našem šetření takové příspěvky zveřejňovali průběžně v čase (obvykle každý 

týden nový příspěvek) pro zajištění dostatečné efektivity (iii), teoreticky se tak 

tento kanál u žádného z měsíců v grafu nemůže projevit tak, že by jeho sloupec 

výrazně vyčníval nad ostatní, tak jako to mohou způsobovat zbylé tři kanály. 

Konečně efektivita techniky (iv) se zpravidla projevila zvýšením četnosti do 

měsíce od spuštění konkrétní kampaně z předešlé tabulky. 

Závěrem k tomuto oddílu poznamenejme, že v rámci tohoto kritéria není 

příliš smysluplné provádět diskuzi reprezentativnosti vzorku. Domníváme se i 

s přihlédnutím k našim reálným možnostem získávání respondentů, že délka 

našeho šetření (1 rok a 9 měsíců) je vzhledem ke spíše pozvolnější dynamice 

zkoumaných sémantických procesů v přirozených jazycích adekvátně dlouhá86.  

                                                 

85 V tomto úsudku vycházíme z předpokladu, že členové nějakého internetového fóra věnují 

nejvíce pozornosti jen několika mála nejaktuálnějším příspěvkům, čili při jejich postupném 

zastarávání se odsouvají mimo popsaný úsek nejnovějších příspěvků, čímž výrazně klesá i jejich 

potenciál pro získání nových respondentů. Jedná-li se o fórum s vyšší aktivitou a vyšší počtem 

členů, probíhá zastarávání příspěvků rychleji a důsledkem toho v kratší době pravděpodobně 

příspěvek zaznamená méně členů fóra (omezující je tedy čas). Naopak jde-li o fórum s nižší 

aktivitou a menším počtem členů, je sice zastarávání příspěvků pomalejší, ale i přes delší dobu, 

kdy je příspěvek zobrazován v úseku nejnovějších, nemůže být zaznamenán více než všemi členy 

daného fóra, kterých má být dle předpokladu menší počet (omezující je velikost a aktivita na fóru). 
86  Byť při společensko-vědním zkoumání jiných jevů jako politických preferencí v populaci apod. 

potřeba získání jejich co možná nejaktuálnějšího obrazu přirozeně vede k nutnému zkrácení časové 

délky podobných šetření na období několika dnů nejvýše týdnů. 
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3.2.1.4.2. Distribuce respondentů dle pohlaví 

Faktor či veličina „pohlaví respondenta“ je vzhledem ke svému přirozeně 

alternativnímu rozdělení (u každého respondenta může nabývat právě jedné 

z dvou přípustných hodnot, žena/muž) nejjednodušší ze všech charakteristik 

získaných od respondentů, a to v mnoha různých ohledech od testování 

reprezentativnosti v tomto kritériu až po statistické analýzy nejrůznějšího druhu.  

Rozložení respondentů dle pohlaví ve zkoumaném vzorku ukazuje 

následující graf:  
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Obrázek 25 
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Zatímco rozložení respondentů dle pohlaví v populaci Španělska dle statistiky 

Španělského statistického úřadu (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 

2017) v lednu 2017 odpovídalo situaci zobrazené v tomto grafu: 

 

Zkusme nyní v tomto případě ilustrovat použití 2 testu dobré shody. Nejprve 

bude potřeba spočítat hodnotu testové statistiky 𝑇𝑘,𝑛 = ∑
(𝑋𝑖−𝑛𝑝𝑖)

2

𝑛𝑝𝑖

𝑘
𝑖=1  dle vzorce 

uvedeného v části 3.2.1.4. Jelikož veličina pohlaví může nabývat pouze 2 hodnot 

(žena/muž), zřejmě platí 𝑘 = 2, dále ve zkoumaném vzorku 𝑛 = 959 respondentů 

bylo 𝑋1 = 420 žen a  𝑋2 = 539 mužů a pravděpodobnost, že náhodně vybraná 

muži 
56,2% 

ženy 
43,8% 

muži 
49,0% ženy 

51,0% 

Rozložení obyvatel Španělska dle pohlaví 

Rozložení respondentů dle pohlaví Obrázek 26 

Obrázek 27 
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osoba z populace Španělska bude žena je dle statistiky z roku 2017 rovna 𝑝1 =

51 %, zatímco, že to bude muž je 𝑝2 = 49 %, pro hodnotu testové statistiky tak 

máme již vše potřebné: 

 

𝑇2,959 =∑
(𝑋𝑖 − 959 ∙ 𝑝𝑖)

2

959 ∙ 𝑝𝑖

2

𝑖=1

=
(420 − 959 ∙ 0,51)2

959 ∙ 0,51
+
(539 − 959 ∙ 0,49)2

959 ∙ 0,49
= 19,918 

 

Z vysoké hodnoty testové statistiky lze učinit závěr, že při standardně volených 

hladinách spolehlivosti statistických testů 95 % či 99 % zamítáme nulovou 

hypotézu, a tedy rozdělení pohlaví ve zkoumaném vzorku by neodpovídalo 

předpokládanému teoretickému rozdělení pozorovanému ve španělské populaci, 

jelikož v obou případech by došlo k překročení kritické hodnoty: 

𝑇2,959 = 19,918 > 3,842 =  1
2(0,95) 

𝑇2,959 = 19,918 > 6,635 =  1
2(0,99) 

A jedině při celkem nestandardně vysokém požadavku na spolehlivost testu 

99,9999 % by se nulová hypotéza nezamítala a tedy rozdělení pohlaví ve 

zkoumaném vzorku by mohlo odpovídat předpokládanému teoretickému 

rozdělení pohlaví v populaci Španělska, jelikož platí: 

𝑇2,959 = 19,918 < 23,928 =  1
2(0,999999) 

 

3.2.1.4.3. Distribuce respondentů dle věku 

Veličina „věk respondenta“ je ve srovnání s ostatními sledovanými 

charakteristikami respondentů, které jsou z matematického hlediska diskrétními 

náhodnými veličinami, komplikovanější v tom smyslu, že se jedná o veličinu 

spojitou88. Nicméně pro účely našeho výzkumu jsme, jak již bylo předestřeno 

                                                 

88 Neboli věk náhodně vybraného respondenta v letech může odpovídat libovolnému reálnému 

číslu od 0 do např. 150, samozřejmě např. od jednoletých respondentů zřejmě nelze očekávat 

úspěšné vyplnění asociačního testu. 
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v oddíle 3.2.1.2., přistoupili ke zjednodušení ve vyhodnocování faktoru věku 

respondenta pomocí pětiletých kohort, které se subjektům nabízejí v rozbalovací 

nabídce při vyplňování elektronického dotazníku a které ve statistickém úhlu 

pohledu znamenají nahrazení původní spojité náhodné veličiny věku respondenta 

veličinou dikrétní89, s níž lze pracovat analogickým způsobem jako s faktory 

pohlaví, vzdělání, profese apod. Dodejme zde, že metodika pětiletých věkových 

kohort je plně v souladu se způsobem uvádění dat o rozložení španělské populace 

dle věku používáné Španělským statistickým úřadem. (INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA, 2017). 

Ve zkoumaném vzorku respondentů bylo pozorováno následující rozložení 

do věkových kohort: 

 

 

Podíváme-li se na španělskou populaci, potom v její relevantní části91 od 15 let 

věku výše lze pozorovat následující rozložení do věkových kohort: 

                                                 

89 Náhodně vybraný respondent může náležet do jedné z nejvýše 30 přípustných věkových kohort. 
91 Jedná se přibližně o 39,6 milionů mluvčích z celkového počtu 46,6 milionů obyvatel Španělska. 
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Ke srovnání obou rozdělení lze říci, že v obou případech pozorujeme jistou 

tvarovou podobnost, nicméně ve zkoumaném vzorku se vyskytuje vyšší špičatost 

i zešikmenost s vrcholem v kohortě 26 – 30 let, zatímco v relevantní části španělské 

společnosti vrchol rozdělení nastává o něco později, a sice v kohortě 40 – 44 let. 

Odlišnosti působící proti co možná nejvyšší míře reprezentativnosti zkoumaného 

vzorku vzhledem k populaci španělských rodilých mluvčích lze přičíst zvolenému 

způsobu získání většiny dat pomocí elektronického dotazníku dostupného 

z internetu, tj. formy obecně bližší mladším věkovým kohortám.  

 

3.2.1.4.4. Distribuce respondentů dle geografických oblastí 

Při odpovídání v části týkající se tří nejdůležitějších geografických oblastí, v 

nichž zkoumaní subjekti po nějakou delší dobu žili či dosud žijí, nebyli 

respondenti omezeni žádnou zaškrtávací nebo rozbalovací nabídkou s výčtem 

předdefinových odpověďí jako u faktorů pohlaví či věku, ale měli své odpovědi 

6% 

6% 

6% 

8% 

9% 

10% 

9% 

9% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

4% 

2% 

1% 

0% 

0% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

15 - 19 let

20 - 24 let

25 - 29 let

30 - 34 let

35 - 39 let

40 - 44 let

45 - 49 let

50 - 54 let

55 - 59 let

60 - 64 let

65 - 69 let

70 - 74 let

75 - 79 let

80 - 84 let

85 - 89 let

90 - 94 let

95 - 99 let

100 a více let

Relativní četnost

Rozložení španělské populace > 15 let dle věkových kohort 
Obrázek 29 



- 102 - 

(až tři geografické oblasti) vypsat do tří textových polí, a to ideálně ve 

standardizované dvou až třístupňové podobě analogické se dvěma konkrétními 

ilustrativními příklady92  odpovědí zmíněnými přímo v instrukci dané otázky. 

Ačkoli možnost udávání takto otevřených odpovědí (neboli libovolného textu) 

obecně může klást dodatečné nároky na zpracování a jakousi standardizaci 

příbuzných či jen málo odlišných odpovědí od různých subjektů, v případě 

kritéria geografických oblastí získaná data nakonec žádný takový zásah z naší 

strany nevyžadovala, neboť drtivá většina respondentů skutečně dodržela 

třístupňové udávání geografických oblastí (jen v několika málo případech z 

Hispánské Ameriky subjekt uvedl pouze stát a město), čímž jsme přímo obdrželi 

již standardizovanou sadu odpovědí. Vzhledem k tomu, že dotazovaní byli 

požádáni o uvedení až tří geografických oblastí, kde prožili nějakou významnou 

část svého života či zde aktuálně ještě žijí, na následujícím grafu jsme vyobrazili, 

jak respondenti tuto možnost využili: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

92
 Smyslem obou příkladů [España – Madrid] a [España – Comunidad Valenciana – Alicante] bylo 

respondentům naznačit vhodný způsob udávání oblastí od označení státu, regionu až po konkrétní 

obec tak, aby bylo respondentem zamýšlenou oblast bez jakýchkoli pochybností jednoznačně 

lokalizovat. 
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Přejdeme-li nyní již k získaným datům, připomeňme, že první číselně 

podloženou zmínku o veličině rozložení respondentů dle geografických oblastí 

jsme učinili již v obecnějším úvodu 3.2.1.4 o reprezentativnosti vzorku 

respondentů, neboť vzhledem k nízkému počtu respondentů z Hispánské 

Ameriky nelze zkoumaný vzorek subjektů považovat za reprezentativní 

vzhledem k celosvětové populaci rodilých mluvčích španělštiny, a proto jsme 

posuzování reprezentativnosti dalších kritérií vztahovali výhradně k populaci 

Španělska. V následujícím grafu můžeme pozorovat rozložení respondentů dle 

uváděných států:  
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oblasti 
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1 geografická 
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50,4% 
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odpovědi 

Obrázek 30 



- 104 - 

 

Zaměříme-li se nyní přímo na populaci Španělska s mírou detailu odpovídající 

autonomním společenstvím potom rozdělení pozorované ve zkoumaném vzorku 

respondentů je vyobrazeno na následujícím grafu: 
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Srovnáme-li toto rozdělení s rozložením obyvatelstva Španělska do autonomních 

společenství v roce 2017, lze říci, že v obou případech mezi prvními pěti 

nejzastoupenějšími je Madrid, Andalusie, Katalánsko a Comunidad Valenciana, 

ale v jiném uspořádání a podobná je situace i na pravém konci rozdělení, kde 

nalézáme v obou případech společenství jako Baskicko, Aragónsko, Murcia, 

Asturias, Kantabrijsko či La Rioja, a to i ve stejném pořadí. Podrobné rozložení 

můžeme sledovat na následujícím grafu: 
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3.2.1.4.5. Distribuce respondentů dle vzdělání 

Při udávání dalšího sledovaného faktoru, a sice nejvyššího dosaženého 

vzdělání, respondenti vybírali z 9 zaškrtávacích možností od základního až po 

postgraduální vzdělání, přičemž pro vyobrazení rozdělení pozorovaného mezi 

respondenty jsme zvolili následující koláčový graf, v rámci něhož jsme vyobrazili 

hodnoty pro magisterský stupeň vzdělání (licenciatura a máster) do téže výšeče: 
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Při odpovídání v části věnované dalšímu faktoru souvisejícímu se vzděláním, a 

sice oboru vzdělání, respondenti nebyli omezeni žádnou zaškrtávací nabídkou 

s předdefinovanými odpověďmi jako v předešlém kritériu, ale měli uvést 

vystudovaný obor ve formě otevřené odpovědi do textového pole. Vedle 16 % 

případů, kdy respondenti žádný obor neuvedli, bylo ve zkoumaném vzorku 

pozorováno rozdělení, jež zachycuje graf na obrázku 35, přičemž, do položky 

ostatní (otras) jsme vyobrazili obory jako zemědělství, teologie, pedagogika, 

aeronautika a jiné s četností výskytu nepřesahující 1 %. 
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V tomto kritériu jsme nenalezli žádnou dostatečně vhodnou statistiku v rámci 

populace Španělska. Pro jisté srovnání bychom mohli odkázat na souhrnnou 

publikaci Španělského statistického úřadu España en cifras 2017 (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017), kde v sekci věnované vzdělání a kultuře 

lze najít podobné, ale kvalitativně přeci jen rozdílné ukazatele93. 

  

3.2.1.4.6. Distribuce respondentů dle profese 

Při odpovídání v části věnované faktoru zaměstnání respondenti nebyli, 

podobně jako u kritéria geografických oblastí, omezeni žádnou zaškrtávací či 

rozbalovací nabídkou s předdefinovanými odpověďmi jako u veličin pohlaví, 

věku či nejvyššího dosaženého, nýbrž mohli, či respektive měli uvést své aktuální 

                                                 

93 Například místo nejvyššího dosaženého vzdělání počty studentů základních a středních škol, 

místo dokončeného vysokoškolského vzdělávání počty studentů, kteří do jednotlivých úrovní 

vzdělání byli zapsáni apod. 
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a dále až dvě94 další povolání vykonávaná v minulosti do tří textových polí, která 

byla k tomuto účelu v dotazníku vyhrazena.  

 

                                                 

94 Pokud by profesní dráha některého respondenta čítala více než tři zaměstnání, je požadováno, 

aby do příslušné odpovědi v rámci dotazníku respondent, dle vlastního uvážení, zvolil trojici 

povolání, která považuje za nejdůležitější. 
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Dodejme, že v předcházejícím grafu jsou zobrazeny pouze profese s četností vyšší 

než 1%. Navíc ani v kritériu profese respondenta jsme nenalezli žádnou 

dostatečně vhodnou statistiku v rámci populace Španělska. Pro jisté srovnání 

bychom mohli opět odkázat na publikaci España en cifras 2017 (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2017). 

 

3.2.1.4.7. Distribuce respondentů dle zálib 

I v případě kritéria „záliby respondenta“ je situace velmi podobná 

požadovanému způsobu odpovídání jako u geografických oblastí či profesí. 

Respondenti měli k dispozici tři textová pole pro uvedení svých individuálních 

volnočasových aktivit a tři textová pole pro udání svých kolektivních zájmů. 

Vzhledem k tomu, že v obou případech se jednalo o otevřené odpovědi, byla 

provedena standardizace95 podobajících se odpovědí. Ve zkoumaném vzorku jsme 

po standardizaci odpovědí pozorovali následující rozložení respondentů: 

 

 

 

 

                                                 

95 Podrobněji se problémem standardizace odpovědí budeme zabývat v části věnované rozboru 

výsledků, nicméně v tomto sledovaném kritériu se jedná například o situace, kdy odpovědi jako 

lectura, literatura a leer standardizujeme na odpověď „leer“. 
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3.3. Rozbor výsledků výzkumu 

Následující podkapitola je věnována rozboru okamžitých prvotních 

asociací, které byly v rámci výzkumu od respondentů získány. Text je koncipován 

do třiceti oddílů podle jednotlivých mnohoznačných výrazů, které byly testovány. 

Hlavním cílem rozboru bylo u každého testovaného slova popsat, jestli byla 

vypozorována nějaká závislost mezi uvedenou prvotní asociací respondenta a jeho 

socioekonomickými faktory a dalšími charakteristikami dotazovanými v první 
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části šetření. K tomuto účelu bylo nutné provést standardizaci uváděných asociací 

tak, aby různé asociace respondentů odkazující k témuž významu byly 

rozpoznány a začleněny do téže třídy popsané zvoleným českým ekvivalentem 

tohoto významu.  

Kategorizace jednotlivých asociací popsaná v předešlém odstavci může být 

v mnoha ohledech problematická: daná asociace může být nejednoznačná a může 

odkazovat k více různým významům, eventuálně nemusí být zpracovatelem 

výzkumu vůbec rozpoznána96 či případně mylně vyhodnocena97 a přiřazena tak 

k významu, který respondent vůbec nezamýšlel. Na druhou stranu u převážné 

většiny odpovědí respondentů byla standardizace zřejmá a konkrétní příklady 

včetně i těch problematických budeme uvádět v rámci rozboru k jednotlivým 

testovaným výrazům. U některých mnohoznačných slov se objevily případy, kdy 

respondent žádnou asociaci neuvedl, přičemž u většiny testovaných výrazů míra 

výskytu prázdných odpovědí nepřesáhla 4 % s výjimkou tří výrazů, u nichž se 

prázdné odpovědi vyskytovaly podstatně častěji: espadilla (28 %), galga (32 %) a 

alfeñique (40 %). V ojedinělých případech se vyskytovaly ještě další tři typy 

nežádoucích odpovědí: 

(a) Respondent do pole pro odpověď uvedl místo jediné prvotní okamžité 

asociace výčet více asociací98. Četnost této situace mezi odpověďmi 

nepřevyšovala 1,6 % a v takovém případě byla při standardizaci za 

prvotní okamžitou asociaci vždy brána první položka ve výčtu. 

(b) Respondent do pole pro odpověď uvedl zřejmě asociaci s jiným než 

testovaným (ale podobně znějícím) výrazem99. Tyto případy jsou 

                                                 

96 V takovém případě byla při standardizaci na český ekvivalent ve výstupu ponechána původní 

odpověď respondenta ve španělštině. 
97 Tyto případy bohužel při dotazníkovém šetření nelze detekovat kvůli absenci možnosti 

verifikovat zamýšlenou asociaci a výsledek jejího zpracování po standardizaci přímo 

s respondentem. 
98 V souboru odpovědí lze vypozorovat, že se nestalo, že by některý respondent uvedl více než 

jednu asociaci pouze u jediného testovaného výrazu, ale určití respondenti nedodrželi požadavek 

uvedení jediné asociace vždy u více testovaných výrazů.  
99 Při všech výskytech tohoto problému si respondent do původního testovaného výrazu přidal 

jeden grafém  navíc, například presa  prensa a perilla  perrilla. 
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detailněji uvedeny v následujícím rozboru u příslušných testovaných 

výrazů.  

(c) Respondent do pole pro odpověď uvedl asociaci, která nebyla v souladu 

s instrukcí, že má na testované výrazy vždy nahlížet jako na 

substantiva100. Tyto případy jsou detailněji uvedeny v následujícím 

rozboru u příslušných testovaných výrazů.  

 

Závěrem tohoto metodologického úvodu k rozboru výsledků výzkumu 

ještě krátce nastiňme, jakými statistickými postupy jsme zpracovali a analyzovali 

již standardizovaná data pro každé z třiceti testovaných slov. Nejprve jsme u 

všech testovaných výrazů spočetli relativní četnost jednotlivých asociačních 

ekvivalentů po standardizaci. Vzhledem k tomu, že ve statistice platí nepsané 

pravidlo, že odhady i jakékoli jiné analýzy v příliš malých vzorcích nebo při 

nedostatečně vysokém počtu101 opakování pokusu podléhají nepřijatelně vysokým 

statistickým chybám, u každého testovaného výrazu budeme až na výjimky 

zkoumat pouze asociační ekvivalenty s četností výskytu vyšší než 5 %, což u 

našeho vzorku odpovídá skupině 48 respondentů. U libovolného asociačního 

ekvivalentu A způsobilého k další analýze jsme spočetli sadu všech relativních 

četností v rámci každého kritéria či vlastnosti respondenta z první části dotazníku 

𝑓𝐴(𝐻𝑖), neboli relativní četnost výskytu respodentů s určitou charakteristikou102 𝐻𝑖 

v rámci určité konkrétní zvolené osobnostní, socioekonomické a jiné veličiny 

respondenta zjištěné v první části dotazníku, kteří udali asociaci k danému 

ekvivalentu 𝐴. Následně jsme také spočetli všechny relativní četnosti   𝑓(𝐻𝑖)  

respondentů přes všechny typy 𝐻𝑖 nad celým zkoumaným vzorkem. U takových 

𝐻𝑖, kde se 𝑓𝐴(𝐻𝑖) pohybuje v nějakém přijatelně malém okolí statistické odchylky 

𝑓(𝐻𝑖), by se v rámci teorie odhadu usoudilo, že 𝑓𝐴(𝐻𝑖) je dostatečně kvalitním 

                                                 

100 Například na výrazy partido, partida někteří respondenti nahlíželi jako na adjektiva a na výrazy 

apunte a paso se dívali jako na konkrétní slovesné formy sloves apuntar a pasar.   
101 Za nejnižší hranici se běžně považuje 50. 
102 Příklady 𝐻𝑖 : respondenti starší třiceti let, respondenti muži, respondenti s technickým 

vzděláním, učitelé, respondenti mající v oblibě četbu. 
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odhadem 𝑓(𝐻𝑖), neboli že rozdělení respondentů (vzhledem ke sledovaným 

charakteristikám) v podvzorku 𝐴 se velmi blíží odpovídajícímu rozdělení 

respondentů v celém zkoumaném vzorku. V opačném případě je pravděpodobné, 

že rozdělení v podvzorku 𝐴 se výrazněji liší od odpovídajícího rozdělení 

v původním úplném vzorku, jinými slovy udávání asociací k ekvivalentu 𝐴 

vykazuje určitou závislost na dané charakteristice 𝐻𝑖: 

 

 

 

 

Pro úplnost ještě dodejme, že k nastavení hodnoty statistické chyby 𝜀max na 10 % 

jsme dospěli s využitím vzorce 𝑛 ≥  (
𝑢1−∙√𝜃∙(1−𝜃)

𝜀
)
2

 uvedeného v části 3.2.1.4 pro 

výpočet minimální požadované velikosti reprezentativního vzorku. Největší 

statistické chyby budou přirozeně nastávat u nejméně četných asociací (𝑛 = 48) a 

jevů (neboli výskytu respondenta s charakteristikou 𝐻𝑖), které nastávájí s 50 % 

pravděpodobností (klademe 𝜃 = 50 %). Za předpokladu 95 % hladiny 

spolehlivosti ( = 95 %) po dosazení do předešlého vztahu, i v tomto nejhorším 

případě dostáváme statistickou chybu nejvýše 𝜀 = 11,87 %, čili v tomto ohledu je 

naše volba 10 % zcela dostačující. 

 

3.3.1. Výraz dirección 

V případě výrazu dirección respondenti nejčastěji udávali asociace calle, de 

correo(s), postal či de casa, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu 

významovému ekvivalentu po standardizaci 'poštovní adresa, bydliště'. 

Významovému ekvivalentu 'směr' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako 

rumbo, derecha, izquierda nebo prohibida103. Dále k ekvivalentu 'vedení, řízení, 

ředitelství' respondenti udávali asociace jako jefe(s), jefatura či despacho en una 

                                                 

103 Dirección prohibida zřejmě odkazuje k názvu dopravní značky zakázaný směr jízdy. 

|𝒇𝑨(𝑯𝒊) − 𝒇(𝑯𝒊)| > 𝜺𝐦𝐚𝐱 ≔ 𝟏𝟎% 

KRITÉRUM POTENCIÁLNÍ ZÁVISLOSTI UDANÉ ASOCIACE NA KONKRÉTNÍCH 

CHARAKTERISTIKÁCH RESPONDENTA: 
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empresa, k ekvivalentu 'režie' asociaci de cine čine cinematográfica, k ekvivalentu 

'emailová adresa' electrónica či email a konečně pro ekvivalent 'řízení auta či 

provozu' tráfico či de coche. Následující tabulka shrnuje četnost významových 

ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

poštovní adresa, bydliště 77,2

směr 8,8

vedení, řízení, ředitelství 5,9

režie 3,7

emailová adresa 1,5

řízení auta či provozu 0,7  

Dodejme, že standardizace u některých asociací nemusela být zcela jednoznačná, 

zejména se významově prolínají ekvivalenty 'vedení, řízení, ředitelství', 'řízení 

auta či provozu' či 'směr' u asociací jako general104 (1,4 % výskytu) a prohibida či ir105 

(méně než 1 % výskytu).  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'poštovní adresa, bydliště' bude vzhledem k 77 % četnosti 

jejího výskytu rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do značné míry 

podobné jako v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě dotázaných lze 

nalézt určité zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze říci, že by v určitém 

kritériu existovala třída respondentů, u níž by volba asociace s 'poštovní adresa, 

bydliště' byla pravděpodobnější106. U druhé nejčastější asociace 'směr' je situace 

poněkud příznivější, neboť ze získaných dat lze vyčíst, že byla-li respondentem 

žena, je dvakrát pravděpodobnější, že udá tuto asociaci, než je tomu u muže. 

V dalších sledovaných kritériích je rozprostření respondentů do jednotlivých 

                                                 

104 Vzhledm k tomu, že asociace general nebyla rozšířena přívlastkem de tráfico, byla přiřazena 

k obecnějšímu významovému ekvivalentu 'vedení, řízení, ředitelství'. 
105 Obě asociace byly přiřazeny k obecnějšímu významovému ekvivalentu 'směr'. 
106 Například u respondentů udávajících asociaci s ekvivalentem 'poštovní adresa, bydliště' bylo 46 

% mužů a 54 % žen, z čehož by bylo možné usuzovat, že žena pravděpodobněji uvede tuto asociaci 

častěji než muž, na drhou stranu vzhledem k rozložení mužů a žen v celém vzorku respondentů 

(56 % versus 44 %) tato diference není vůbec statisticky významná. 
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kategorií podobné jako v celém zkoumaném vzorku a nelze vypozorovat další 

závislost. Konečně u třetí nejčastější asociace 'vedení, řízení, ředitelství' lze 

vypozorovat, že tuto asociaci vždy udávali vysokoškolsky vzdělání respondenti a 

s pravděpodobností 76 % byli starší třiceti let. 

  

3.3.2. Výraz palomilla 

U výrazu palomilla respondenti nejčastěji udávali asociace ave, ave pequeño, 

pájaro, pájaro pequeño, pájarito, caca či cagada, které jednoznačně odkazovaly 

k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po standardizaci 'pták (holubička)'. 

Významovému ekvivalentu 'muška (mol)' naopak nasvědčovaly rozličné asociace 

jako insecto (volador), armario, luciérnaga nebo blanca107. Dále k ekvivalentu 'křídlatá 

matice' respondenti udávali asociace jako tuerca (diseñada para ajustarse con la mano 

nebo que se usa sin herramienta), rosca, tornillo či la que entra en la rosca a k 

ekvivalentu 'pop-corn' asociaci (de) maíz, cine nebo contufas108. Následující tabulka 

shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

                                                 

107 Palomilla blanca je jiné označení pro zemědělské škůdce známého jako mosca blanca. 
108 V případě asociace contufas se zřejmě jedná o překlep, neboť výraz není registrován ani ve 

slovníku DRAE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) a respondent měl na mysli nejspíše slovo 

cotufas. 
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Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

pták (holubička) 33,1

muška (mol) 12,5

křídlatá matice 11,0

pop-corn 9,6

křídlatá matice | trojúhelníková podpěra 5,9

muška (mol) | pták (holubička) 4,4

parta (přátel) 2,9

typ řídítek jízdního kola 2,2

klouček, uličník 2,2

typ lékařské jehly 1,5

ryba (pražma) 1,5

uličník 1,4

trojúhelníková podpěra 1,4

název koktejlu 0,7

typ antény 0,7

znak  0,1

obchodní značka klobouků 0,1

asociace nerozpoznána (mujer ) 0,1

asociace neuvedena 8,7  

Dodejme, že standardizace u některých asociací nemusela být zcela jednoznačná, 

například u asociací jako animal (que vuela), volar či voladora, respektive mecanismo, 

metálica, bricolaje nebo ferretería se nedá určit, ke kterému z ekvivalentů 'křídlatá 

matice' nebo 'trojúhelníková podpěra', respektive 'muška (mol)' či 'pták 

(holubička)' tyto nedostatečně specifikované asociace přiřadit, což jsme 

v předcházející tabulce reflektovali zavedením kombinovaných ekvivalentů 

'křídlatá matice | trojúhelníková podpěra', respektive 'muška (mol) | pták 

(holubička)'.  

 Pokud bychom se snažili vypozorovat určité závislosti mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastěji udávané asociace 'pták (holubička)' je výrazně vyšší pravděpodobnost, 

že respondentem byla žena nežli muž (64 % versus 36 %), dále je i podstatně vyšší 

pravděpodobnost, že respondent žije anebo žil ve velkém městě109 jako Madrid, 

                                                 

109 Města považujeme za velká, mají-li více jak 100 tisíc obyvatel. 
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Barcelona, Valencia, Ciudad de México a další (78 %), a konečně respondenti, kteří 

mezi svými individuálními zájmy uváděli četbu tíhli k volbě asociace 'pták 

(holubička)' častěji (47 % oproti 26 % četnosti uvedení zájmu četba v celém 

zkoumaném vzorku). U druhé nejčastější asociace 'muška (mol)' byl(a) 

respondent(ka) v 76 % případů mladší třiceti let, zatímco podíl respondentů do 

třiceti let byl v celém zkoumaném vzorku 59 %, a dále 88 % případů uvedení této 

asociace tvoří vysokoškolsky vzdělání respondenti, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 67 %, čili z obojího lze soudit, že 

mladší a vzdělanější respondenti budou ve větší míře tíhnout k uvádění asociace 

'muška (mol)'. U třetí nejčastější asociace 'křídlatá matice' se zcela potvrzuje 

očekávání, že by tuto asociaci měli udávat především muži (93 % případů), dále 

také u respondentů mírně převažovali (v 53 % případů) ti s technickým vzděláním 

jako inženýrství, fyzika, informatika či architektura, zatímco v celém vzorku se tito 

respondenti vyskytovali jen s četností 23 %. Konečně u čtvrté nejčastější asociace 

'pop-corn' bylo 92 % respondentů mladších třiceti pěti let, zatímco ve zkoumaném 

vzorku byl jejich podíl 75 %, a přirozeně také existuje vyšší pravděpodobnost (46 

% případů) uvedení této asociace u respondentů, kteří mezi svými individuálními 

či kolektivními zálibami uvedli kino (19 % podíl ve zkoumaném vzorku). 

 

3.3.3. Výraz sangría 

V případě výrazu sangría respondenti nejčastěji udávali asociace bebida 

(veraniega, de verano či alcohólica), vino, fruta, sandía, fría, fiesta, bar, gyri, Don Simon či 

v jednom případě pozoruhodnou, nejspíše lokálně podmíněnou asociaci quinito110, 

které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po 

standardizaci 'alkoholický nápoj z vína'. Významovému ekvivalentu 

'odřádkování' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako de párrafo, de ordenador, 

documento, espacio/margen que se deja previo al empezar un parrafo či editor testo word 

armario. Dále k ekvivalentu 'pouštění žilou' respondenti udávali asociace 

                                                 

110 Kostková hra typická pro sever Španělska, v níž prohrávající v každém kole musí vypít 

skleničku určeného alkoholického nápoje (obvykle vína s kolou). 
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sanguijuela, extracción de sangre či barbero a k ekvivalentu 'násilná krvavá událost, 

zabití' asociaci matanza nebo catástrofe. Následující tabulka shrnuje četnost 

významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

alkoholický nápoj z vína 82,9

odřádkování, nový řádek, odstavec 8,8

pouštění žilou 5,9

násilná krvavá událost, zabití 2,2

nejednoznačná asociace (rojo ) 0,1

asociace nerozpoznána (La politica actual de la casta dirigente ) 0,1  

Dodejme, že pro standardizac asociace rojo nebyla dostatečně specifikována, a tak 

nebylo možné jednoznačně určit, zda odkazuje k ekvivalentu 'alkoholický nápoj z 

vína' či 'pouštění žilou', a stejně tak i u metaforicky pojaté asociace la politica actual 

de la casta dirigente nelze při standardizaci jednoznačně detekovat, jestli měl 

respondent na mysli či 'pouštění žilou', 'násilnou krvavou událost, zabití' či něco 

úplně jiného.  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'alkoholický nápoj z vína' bude vzhledem k 83 % četnosti 

jejího výskytu rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do značné míry 

podobné jako v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě dotázaných lze 

nalézt určité zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze říci, že by v určitém 

kritériu existovala třída respondentů, u níž by volba asociace s 'alkoholický nápoj 

z vína' byla pravděpodobnější. U druhé nejčastější asociace 'odřádkování, nový 

řádek, odstavec' byl(a) respondent(ka) v 58 % případů z Hispánské Ameriky, 

zatímco jejich podíl v celém zkoumném vzorku byl jen 19 %, což lze do jisté míry 

vysvětlovat i vyšší lokální podmíněností asociací 'alkoholický nápoj z vína' i třetí 

nejčastější asociace 'pouštění žilou', jež jsou typické pro Španělsko, ale už 

podstatně méně pro Hispánskou Ameriku, kde je následně u respondentů vyšší 

tendence k volbě asociace 'odřádkování, nový řádek, odstavec'.  
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3.3.4. Výraz vuelta 

U výrazu vuelta respondenti nejčastěji udávali asociace ciclista (a España), 

ciclismo, bicicletas či en bici, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu 

významovému ekvivalentu po standardizaci 'cyklistický závod kolem Španělska'. 

Významovému ekvivalentu 'návrat' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako 

ida (y), regreso, retorno, regresar tras la ida, a clases, a casa nebo atrás. Dále 

k ekvivalentu 'obrat, oběhnutí, otočka, otočení, zatočení' respondenti udávali 

asociace jako giro, girar, doblar, (de) tuerca, de rosca, a la derecha, baile, al mundo (en 80 

días) či a la manzana, k ekvivalentu 'okruh, kolo' asociaci círculo, (de) rueda, 

circunferencia nebo recorrido que empieza y termina en el mismo punto a k ekvivalentu 

'procházka' asociace jako paseo, pasear (por el barrio), amigos či dar una vuelta por. 

Následující tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých 

asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

cyklistický závod kolem Španělska 35,2

návrat 25,0

obrat, oběhnutí, objetí, otočka, otočení, zatočení 16,9

okruh, kolo 11,8

procházka 9,6

opačný výsledek 0,7

vykrucování 0,7

asociace neuvedena 0,1  

Dodejme, že standardizace u některých asociací nemusela být zcela jednoznačná, 

zejména se významově prolínají ekvivalenty 'návrat', 'obrat, oběhnutí, objetí, 

otočka, otočení, zatočení' a 'okruh, kolo'. Při standardizaci jsme se řídili jemnými 

sémantickými rozdíly, kdy 'návrat' musel být v asociaci vždy spojen se zpáteční 

cestou, zpětným procesem či pohybem zpět, u ekvivalentu 'obrat, oběhnutí, objetí, 

otočka, otočení, zatočení' jsme u asociací hledali určitou souvislost s točivým 

pohybem po kružnici a konečně u ekvivalentu 'okruh, kolo' jsme kladli důraz na 
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proces, který začíná a končí ve stejném bodě, avšak ne nutně musel být (ale mohl) 

točivý111. 

 Pokud bychom se snažili vypozorovat určité závislosti mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastěji udávané asociace 'cyklistický závod kolem Španělska' je v souladu 

s přirozeným očekáváním, že s pravděpodobností hraničící s jistotou (98 % 

případů), bude respondent ze Španělska. Překvapivé se ale v souvislosti s touto 

asociací může jevit to, že jen 17 % respondentů uvedlo sport mezi svými 

individuálními zálibami a 0 % respondentů přímo cyklistiku, zatímco podíl 

takových respondentů byl v celém zkoumaném vzorku jen mírně odlišný: 15 %, 

respektive 1 %, čili nelze usuzovat, že by sportovně založení respondenti tíhli 

k udávání této asociace častěji112. Podobná situace nastává i v kritériu pohlaví, kdy 

57 % respondentů byli muži, což odpovídá 56 % podílů mužu v celém 

zkoumaném vzorku. U druhé nejčastější asociace 'návrat' byla respondentkou v 65 

% případů žena, zatímco podíl žen byl v celém zkoumaném vzorku 44 % a 

dále v 50 % případů respondenti mezi svými zálibami uvedli četbu, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl pouze 26 %, neboli z 

obojího lze soudit, že ženy a respondenti, co mají v oblibě četbu, budou ve větší 

míře tíhnout k uvádění asociace 'návrat'. U třetí nejčastější asociace 'obrat, 

oběhnutí, objetí, otočka, otočení, zatočení' byla respondentkou v 65 % případů 

žena, zatímco podíl žen byl v celém zkoumaném vzorku 44 %, a jelikož v rámci 

ostatních kritérií u této asociace nelze vysledovat významnější odchylku od celého 

zkoumaného vzorku, pak jediné, co lze soudit, je, že k této asociaci budou opět ve 

vyšší míře tíhnout ženy. U čtvrté nejčastější asociace 'okruh, kolo' uvedlo 49 % 

respondentů mezi svými geografickými oblastmi místa v Hispánské Americe, což 

je ve srovnání s 19 % podílem takových respondentů v celém zkoumaném vzorku 

podstatně více, a podobně také 63 % respondentů mezi svými zálibami uvedlo 

četbu, což je také podstatně vyšší míra než 26 % podíl takových respondentů 

                                                 

111 Typickým příkladem je nějaký závodní okruh, který ne nutně musí být kružnicového tvaru. 
112 A dokonce ti, kteří uvedli přímo cyklistiku mezi svými zálibami, tuto asociaci paradoxně vůbec 

nezmínili. 
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v celém zkoumaném vzorku, neboli na základě těchto pozorování lze tvrdit, že u 

respondentů, kteří žili/žijí v Hispánské Americe nebo mají v oblibě četbu, existuje 

vyšší pravděpodobnost, že uvedou tuto asociaci. Konečně u páté nejčastější 

asociace 'procházka' jsme pozorovali, že v 62 % případů převažovali respondenti 

bez vysokoškolského vzdělání, zatímco v celém zkoumaném vzorku byl podíl 

takových respondentů jen 33 %, neboli u nevysokoškolsky vzdělaných 

respondentů je pravděpodobnější, že budou udávat tuto asociaci. 

 

3.3.5. Výraz partido 

V případě výrazu partido respondenti nejčastěji udávali asociace fútbol, de 

baloncesto, de liga, de deporte, jugar a algo (en equipo), árbitro, (de) equipo, torneo či v 

jednom případě pozoruhodnou, nejspíše lokálně podmíněnou asociaci 

Chamusca113, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému 

ekvivalentu po standardizaci 'utkání, zápas'. Významovému ekvivalentu 'politická 

strana' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako político, política, organización 

políticia, asociación política či PP/PSOE. Co se týká poslední pozorovaného 

ekvivalentu 'dělený', nejprve podotkněme, že výraz partido neměl být respondenty 

vůbec vnímán jako adjektivum (tj. tato asociace by z pohledu výzkumu měla být 

nepřípustná), což bylo uvedeno i v úvodních instruktážních informacích v rámci 

druhé části dotazníku, ale přesto k této asociaci část respondentů uváděla asociace 

jako dividido či (cortado) por la mitad.  Následující tabulka shrnuje četnost 

významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

utkání, zápas 54,4

politická strana 37,5

dělený 8,1  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

                                                 

113 Guatemalský fotbalový klub 
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u nejčastější asociace 'utkání, zápas' překvapivě v 65 % případů převládaly mezi 

respondenty ženy, zatímco jejich podíl v celém zkoumaném vzorku byl výrazně 

nižší (44 %). Rovněž u této asociace byli častěji než v celém zkoumaném vzorku 

zastoupeni respondenti mladší třiceti let (72 % versus 59 %). Naopak se ale u této 

asociace paradoxně nepotvrzuje, že by respondenti uvádějící sport, kolektivní 

sporty, fotbal či basketbal mezi svými individuálními nebo kolektivními zálibami 

udávali tuto asociaci častěji (17 % versus 16 %). U druhé nejčastější asociace 

'politická strana' byl(a) respondent(ka) v 55 % případů starší třiceti let, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkomaném vzorku byl nižší (41 %). Podobně 

pak respondenti s touto asociací v 59 % případů mezi svými zálibami uváděli 

četbu, zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku je jen 

26%. Na základě toho lze tvrdit, že je pravděpodobnější, že respondenti starší 

třiceti let anebo ti, co mají v oblibě četbu, se budou s vyšší pravděpodobností 

přiklánět k asociaci 'politická strana'. Konečně třetí nejčastější asociaci 'dělený' 

nebudeme pro její nepřípustnost dále analyzovat. 

 

3.3.6. Výraz arco 

U výrazu arco respondenti nejčastěji udávali asociace flecha, (de) flechas, de 

tiro, arma que dispara flechas, instrumento para tirar flechas, para lanzar flechas i nejspíš 

s překlepem udanou asociaci flrcha, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu 

významovému ekvivalentu po standardizaci 'luk'. Významovému ekvivalentu 

'oblouk, klenba, brána' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako arquitectura, 

forma arquitectónica, puerta, de fútbol, de la independencia nebo gran puerta abovedada. 

Dále k ekvivalentu 'duha' respondenti udávali asociace jako iris nebo lunar a k 

ekvivalentu 'Johanka z Arku' asociace Juana (de) nebo película. Následující tabulka 

shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 
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Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

luk 43,8

oblouk, klenba, brána 36,0

duha 12,5

Johanka z Arku 5,1

obruč 1,5

smyčec 0,7

asociace nerozpoznána (arco ) 0,1

asociace nerozpoznána (carcaj ) 0,1

asociace neuvedena 0,1  

 Pokud bychom se snažili vypozorovat určité závislosti mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastěji udávané asociace 'luk' byla respondentkou v 60 % případů žena, 

zatímco podíl žen byl v celém zkoumaném vzorku 44 % a dále v 54 % případů 

respondenti mezi svými zálibami uvedli četbu, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku byl pouze 26 %, neboli z obojího lze 

soudit, že ženy a respondenti, co mají v oblibě četbu, budou ve větší míře tíhnout 

k uvádění asociace 'luk'. U druhé nejčastější asociace 'oblouk, klenba, brána' měl(a) 

respondent(ka) v 76 % případů vysokoškolské vzdělání, zatímco podíl takových 

respondentů ve zkoumaném vzorku byl nižší (55 %), čili lze říci, že vysokoškolsky 

vzdělání respondenti budou pravděpodobně ve vyšší míře volit tuto. Nakonec u 

třetí nejčastější asociace 'duha' byla respondentkou v 65 % případů žena, zatímco 

podíl žen byl v celém zkoumaném vzorku 44 % a, dále v 59 % případů 

respondenti mezi svými zálibami uvedli četbu, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku byl pouze 26 %, neboli z obojího lze 

soudit, že ženy a respondenti, co mají v oblibě četbu, budou pravděpodobněji 

tíhnout k udávání této asociace.  

 

3.3.7. Výraz espadilla 

V případě výrazu espadilla respondenti nejčastěji udávali asociace sablecito, 

escudillo, arma pequeña, armadura, guerra, de acero, Toledo či cuchillo, které 

jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po 
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standardizaci 'mečík (malý meč)'. Významovému ekvivalentu 'mečoun' naopak 

nasvědčovaly asociace jako pez (espada), (tipo de) pescado, bacaladilla či de calamares. 

Dále u toho testovaného výrazu bylo poměrně vysoké procento respondentů, kteří 

žádnou asociaci neuvedli (28 %), respektive uvedli asociace pomocí sémanticky 

nepříbuzných, ale podobně znějících slov espadaña ('rostlina orobinec, kosatec'), 

espátula ('hladítko (knihařské atd.)') či espaldar de la silla ('opěradlo') anebo 

významově zcela nejednoznačnou asociaci v podobě asociací espada či espada  

pequeña (19 %). Jelikož asociaci varilla (4 % výskytu) nebylo možné jednoznačně 

přiřadit k 'mečík (malý meč)' nebo 'jehlice do vlasů', vytvořili jsme kombinovaný 

ekvivalent 'mečík (malý meč) | jehlice do vlasů'. Následující tabulka shrnuje 

četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

mečík (malý meč) 41,4

mečoun 6,6

mečík (malý meč) | jehlice do vlasů 4,0

rostlina orobinec, kosatec 0,1

hladítko (knihařské atd.) 0,1

opěradlo 0,1

kormidlové veslo 0,1

pikové eso 0,1

hůl na mlácení lnu 0,1

jehlice do vlasů 0,1

rostlina jutovník 0,1

asociace nerozpoznána (gris ) 0,1

nejednoznačná asociace (espada, espada pequeña ) 19,1

asociace neuvedena 27,9  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'mečík (malý meč)' nelze paradoxně vypozorovat žádnou 

závislost v kritériích jako pohlaví, kde by bylo přirozené očekávat převahu mužů 

mezi respondenty, či věk a jako jediné signifikantní se jeví, že v 56 % případů 

respondenti mezi svými individuálními zájmy udávali četbu, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl pouze 26 %, z čehož lze 
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soudit, že respondenti, co mají v oblibě četbu, budou ve větší míře tíhnout 

k uvádění asociace 'mečík (malý meč)'.  U druhé nejčastější asociace 'mečoun' 

byl(a) respondent(ka) v 67 % případech žena, zatímco podíl žen v celém 

zkoumaném vzorku byl pouze 44 %, a v 78 % případech respondent(ka) žil(a) 

nebo žije na pobřeží, zatímco v celém zkoumaném vzorku je podíl takových 

respondentů jen 60 %, z obojího lze usuzovat, že u žen nebo respondentů žijících 

v pobřežních oblastech je pravděpodobnější, že budou udávat asociaci 'mečoun'.    

 

3.3.8. Výraz bote 

U výrazu bote respondenti nejčastěji udávali asociace barco, barca, lancha, 

lanchita, remo, remar, para navegar, transporte acuático, salvavidas či v jednom případě 

pozoruhodnou asociaci del amor114, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu 

významovému ekvivalentu po standardizaci 'člun'. Významovému ekvivalentu 

'plechovka, konzerva, sklenice, dóza' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako 

lata, conserva, frasco, tarro, atún, galletas, café, de salsa nebo (de) mermelada. Dále 

k ekvivalentu 'společné vybrané peníze, jackpot, spropitné' respondenti udávali 

asociace jako propina, lotería, euromillones, dinero (conjunto para gastar en algo), de 

amigos, ronda de amigos, caja nebo premio, a k ekvivalentu 'odskok, odražení míče' 

asociace pelota, botar nebo pronto. Následující tabulka shrnuje četnost 

významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

člun 38,9

plechovka, konzerva, sklenice, dóza 36,0

společné vybrané peníze, jackpot, spropitné 14,7

odskok, odražení míče 5,1

odpadkový koš 2,9

malý list tabáku 1,5

vodovodní odtok 0,7

nejednoznačná asociace (bote ) 0,1  

                                                 

114 El Bote del Amor je název používaný ve Venezuele pro americký seriál The Love Boat čili 'Člun 

lásky'. 
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 Pokud bychom se snažili vypozorovat určité závislosti mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastěji udávané asociace 'člun' byla respondentkou v 65 % případů žena, 

zatímco podíl žen byl v celém zkoumaném vzorku 44 %, dále v 56 % případů 

respondenti byli starší třiceti let, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku byl 41 %, a konečně v 60 % případů respondenti mezi svými 

individuálními zájmy uvedli četbu, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku byl pouze 26 %, z čehož lze soudit, že ženy, respondenti starší 

třiceti let anebo ti, co mají v oblibě četbu, budou ve větší míře tíhnout k uvádění 

asociace 'člun'. U druhé nejčastější asociace 'plechovka, konzerva, sklenice, dóza' 

v 96 % případů respondent(ka) žil(a) nebo žije ve Španělsku, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 76 %, a dále v 59 % 

případů byla respondentem žena, zatímco podíl žen byl v celém zkoumaném 

vzorku 44 %, čili z obojího lze usuzovat, že respondenti ze Španělska budou 

výrazně více tíhnout k volbě asociace 'plechovka, konzerva, sklenice, dóza', a i 

ženy budou pravděpodobně volit tuto asociaci častěji. Konečně u třetí nejčastější 

asociace 'společné vybrané peníze, jackpot, spropitné' tvořili 80 % respondentů 

osoby mladší třiceti let a ve všech případech žili nebo žijí ve Španělsku, zatímco 

podíl takových respondentů byl v celém zkoumaném vzorku jen 59 %, respektive 

76 % případů, neboli u těchto respondentů je pravděpodobnější, že budou volit 

asociaci 'společné vybrané peníze, jackpot, spropitné'.  

 

3.3.9. Výraz galga 

V případě výrazu galga respondenti nejčastěji udávali asociace perra, perro, 

(hembra/mujer de) galgo115, carreras nebo glotona, které jednoznačně odkazovaly 

k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po standardizaci 'chrtice'. 

Významovému ekvivalentu 'kalibr, měřidlo, měrka, míra' naopak nasvědčovaly 

                                                 

115 Dodejme, že v tomto případě je co do jednoznačnosti asociace (hembra/mujer de) galgo legitimní, 

jelikož galga jako přechýlení výrazu galgo je přípustné v jediném možném významu výrazu galga, 

což je právě 'chrt/chrtice'. 
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rozličné asociace jako (unidad de) medida, extensiométrica, herramienta (para medir), 

para medir con precisión či ángulos y longitudes. Dále u toho testovaného výrazu bylo 

poměrně vysoké procento respondentů, kteří žádnou asociaci neuvedli nebo 

odpověděli, že daný výraz neznají (32 %), respektive uvedli asociace pomocí 

sémanticky nepříbuzného, ale podobně znějícího slova nalga ('hýždě') ve 3 % 

případů. Následující tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů 

jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

chrtice 47,4

kalibr, měřidlo, měrka, míra 13,2

balvan 3,7

hýždě 2,9

kůl na brždění u auta 0,7

název místa na Tenerife 0,1

asociace nerozpoznána (archivar ) 0,1

asociace nerozpoznána (euskera ) 0,1

asociace nerozpoznána (mujer de piernas largas ) 0,1

asociace neuvedena 31,6  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'chrtice' byla v 64 % případů respondentkou žena, zatímco 

podíl žen byl v celém zkoumaném vzorku 44 % a v 52 % případů respondenti 

mezi svými profesemi udávali učitel, profesor či pracovník ve vzdělávání, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl pouze 15 %, z čehož 

lze soudit, že ženy anebo učitelé, profesoři a další pracovníci ve vzdělávání budou 

ve větší míře tíhnout k uvádění asociace 'chrtice'. U druhé nejčastější asociace 

'kalibr, měřidlo, měrka, míra' byl respondentem v 72 % případů muž, zatímco 

podíl mužů v celém zkoumaném vzorku byl 56 %, v 50 % případů se jednalo o 

respondenta staršího 35 let, zatímco v celém zkoumaném vzorku je podíl takových 

respondentů jen 26 %, a konečně v 83 % případů měl respondent vysokoškolské 

vzdělání, zatímco v celém zkoumaném vzorku je podíl takových respondentů 67 

%; z toho všeho lze usuzovat, že u mužů, respondentů starších třiceti pěti let 
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anebo těch s vysokoškolským vzděláním je pravděpodobnější, že budou udávat 

asociaci 'kalibr, měřidlo, měrka, míra'.    

 

3.3.10. Výraz yema 

U výrazu yema respondenti nejčastěji udávali asociace (de) huevo, centro/parte 

del huevo, proteínas del huevo, clara či tortilla, které jednoznačně odkazovaly 

k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po standardizaci 'žloutek'. 

Významovému ekvivalentu 'bříško prstu' naopak nasvědčovaly asociace jako (del) 

dedo nebo parte interior de las puntas de los dedos de las manos. Dále jsme v jednom 

případu zaznamenali asociaci el fenaa, Marrakech, která zřejmě odkazuje k názvu 

významného marakešského náměstí Djemaa el-Fnak, u níž jsme vzhledem 

k marginálnímu výskytu dále nezkoumali, zda má nějaké etymologické kořeny 

společné s ekvivalenty 'žloutek', 'bříško prstu' a dalšími z následující tabulky, 

která shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

žloutek 80,0

bříško prstu 14,0

cukroví, pečivo 2,9

pupen, pupenec 2,2

plivanec 0,7

náměstí v Marakéši 0,1  

Dodejme, že v případě asociací jako mazapán, tarta, Aranda či zabaglione se 

ekvivalenty 'žloutek' a 'cukroví, pečivo' významově prolínají a při standardizaci 

jsme se řídili tím, jestli asociace odkazovala přímo k části vejce, popřípadě názvu 

jídla, které není cukrovím, ani pečivem a jehož podstatnou části jsou vaječné 

žloutky, anebo k názvu nějakého cukrářského výrobku či pečiva. Vzhledem 

k nízkému výskytu asociací k ekvivalentu 'cukroví, pečivo' jsme se tímto mohli 

dopustit zcela marginálního zkreslení.  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'žloutek' bude vzhledem k 80 % četnosti jejího výskytu 
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rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do značné míry podobné jako 

v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě dotázaných lze nalézt určité 

zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze říci, že by v určitém kritériu 

existovala třída respondentů, u níž by volba asociace s 'žloutek' byla 

pravděpodobnější. U druhé nejčastější asociace 'bříško prstu' byl(a) respondent(ka) 

v 58 % případů mladší dvaceti pěti let, zatímco podíl takových respondentů 

v celém zkoumaném vzorku byl jen 33 %, a dále v 68 % případů respondenti mezi 

svými individuálními zálibami uváděli četbu, zatímco ve zkoumaném vzorku je 

podíl takových respondentů 26 %; z obojího lze soudit, že respondenti mladší 

dvaceti pěti let a ti, co mají v oblibě četbu, budou s vyšší pravděpodobností volit 

asociaci s 'bříško prstu'. 

 

3.3.11. Výraz alfeñique 

V případě výrazu alfeñique respondenti nejčastěji udávali asociace delgado, 

flaco, débil, persona débil, hombre pequeño y débil nebo alguien débil, které jednoznačně 

odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po standardizaci 'slabý 

člověk | choulostivý člověk'.člověk'. Významovému ekvivalentu 'druh sladkosti' 

naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako dulce, azúcar, fruta, alargado či caramelo, 

ekvivalentu 'malý člověk | malá věc' asociace pequeño, pequeñajo či diminuto a 

konečně ekvivalentu 'malíček' asociace meñique či dedo pequeño. Dále u toho 

testovaného výrazu bylo poměrně vysoké procento respondentů, kteří žádnou 

asociaci neuvedli (43 %), respektive uvedli asociace, jejichž ekvivalenty nespadají 

do množiny očekávaných ekvivalentů, tedy jejichž motivaci se při zpracování 

nepodařilo odhalit nebo do množiny objektivně přípustných ekvivalentů výrazu 

alfeñique reálně nepatří: muñeco ('panák'), obrero ('dělník') či alferez ('praporčík, 

podporučík'). Následující tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů 

jednotlivých asociací: 
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Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

slabý člověk | choulostivý člověk 18,7

druh sladkosti 11,0

malý člověk | malá věc 10,3

malíček 7,4

strojenost, přiklášení 2,9

mandlové těsto 2,2

blb, tupec 2,2

panák 1,5

dělník 1,5

praporčík, podporučík 1,5

kozlík lékařský 0,7

asociace neuvedena 42,6  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'slabý člověk | choulostivý člověk' se nejeví žádná ze 

závislostí na tradičních faktorech jako pohlaví či věk statisticky významná. 

Pozoruhodné je, že v 32 % případů respondenti mezi svými individuálními 

zálibami uvedli hudbu, zatímco v celém zkoumaném vzorku byl podíl takových 

respondentů jen 10 %, čili je pravděpodobnější, že respondenti mající v oblibě 

hudbu budou častěji tíhnout k udávání této asociace. U druhé nejčastější asociace 

'druh sladkosti' byl(a) respondent(ka) v 80 % případů mladší třiceti let, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 59 % a konečně v 53 

% případů respondenti mezi svými individuálními zájmy uvedli četbu, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl pouze 26 %, z čehož 

lze soudit, že respondenti mladší třiceti let anebo ti, co mají v oblibě četbu, budou 

ve větší míře tíhnout k uvádění asociace 'druh sladkosti'. U třetí nejčastější 

asociace 'malý člověk | malá věc' byl(a) respondent(ka) v 50 % případů starší 

třiceti pěti let, zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku 

byl 26 %. A konečně u čtvrté nejčastější asociace 'malíček' byl(a) respondent(ka) 

v 90 % případů mladší třiceti let, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku byl 59 % a všichni respondenti žili nebo žijí ve Španělsku, 

zatímco v celém zkoumaném vzorku byl podíl takových respondentů 76 %, lze 
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tedy soudit, že respondenti mladší třiceti let a žíjící ve Španělsku budou 

pravděpodobně více uvádět asociaci 'malíček'.  

 

3.3.12. Výraz bolsa 

U výrazu bolsa respondenti nejčastěji udávali asociace (de) plástico, para la(s) 

compra(s), Mercadona, reciclable, de papel, (de) basura, de tela, saco, mochila, donde 

guardas cosas či para guardar cosas, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu 

významovému ekvivalentu po standardizaci 'taška, igelitka, sáček, pytel'. 

Významovému ekvivalentu 'burza' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako 

acciones, especulación, negocios, Nueva York, (de) valores, de trabajo, de empleo, economía  

nebo lugar de compraventa de acciones. Dále jsme ve 4 % případů zaznamenali 

asociaci vida ze zvolání ¡Bolsa o vida!, kterou jsme přiřadili k ekvivalentu 'Peníze 

nebo život!', ale taktéž by mohla náležet k evkivalentu 'taška, igelitka, sáček, pytel' 

ve významu kabelka s penězi, nicméně vzhledem k nízkému výskytu tato 

případná nejednoznačnost standardizovaná data významně nezkresluje. 

Následující tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých 

asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

taška, igelitka, sáček, pytel 71,3

burza 23,5

Peníze nebo život! 4,4

kartón 0,7  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'taška, igelitka, sáček, pytel' bude vzhledem k  71% četnosti 

jejího výskytu rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do značné míry 

podobné jako v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě dotázaných lze 

nalézt určité zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze říci, že by v určitém 

kritériu existovala třída respondentů, u níž by volba asociace s ekvivalentem 

'taška, igelitka, sáček, pytel' byla pravděpodobnější. U druhé nejčastější asociace 
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'burza' měl(a) respondent(ka) v 28 % případů zálibu v hudbě, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl jen 9 %, lze tedy usuzovat, 

že u takových respondentů bude pravděpodobnější, že budou volit asociaci 

s ekvivalentem 'burza'.   

 

3.3.13. Výraz entrada 

V případě výrazu entrada respondenti nejčastěji udávali asociace salida, de 

un edificio, de la casa, ingreso, acceso nebo por donde se accede a un sitio, které 

jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po 

standardizaci 'vchod, vjezd, vstup', a dále významovému ekvivalentu 'lístek, 

vstupenka, vstupné' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako billete, ticket (para 

asistir a algo), boleto, para espectáculos, (de) cine, (de) teatro či (de) concierto. Následující 

tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

vchod, vjezd, vstup 51,5

lístek, vstupenka, vstupné 43,4

začátek, počátek 2,2

kout (ustupující vlasy) 2,2

předkrm 0,7  

Dodejme, že standardizace u některých asociací nemusela být zcela jednoznačná, 

zejména se významově prolínají ekvivalenty 'vchod, vjezd, vstup' a 'lístek, 

vstupenka, vstupné' u asociace jako cine116, ale i u trojice ekvivalentů 'vchod, vjezd, 

vstup', 'začátek, počátek' či 'předkrm' u asociací jako año117, comienzo (2,2 % 

výskytu) či primer plato (méně než 1 % výskytu). 

                                                 

116 V tomto případě jsme se pod vlivem častého uvádění této asociace i v předložkové struktuře de 

cine přikláněli k tomu, že asociace směřuje k ekvivalentu 'lístek, vstupenka, vstupné' spíše než 

k označení fyzického vchodu do kina. 
117 Entrada al año sice v přeneseném slova smyslu označuje 'vstup do (nového) roku', ale přiřadili 

jsme ji k obecnějšímu ekvivalentu 'začátek, počátek', který je v určitém sémantickém překryvu 

s fyzickým vchodem do nějakého objektu i předkrmem. 
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 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'vchod, vjezd, vstup' se nejeví žádná ze závislostí na 

tradičních faktorech jako pohlaví či věk statisticky významná a jediné, co lze 

vypozorovat je, že v 53 % případů respondenti mezi svými individuálními 

zálibami uvedli četbu, zatímco v celém zkoumaném vzorku byl podíl takových 

respondentů jen 26 %, čili je pravděpodobnější, že respondenti mající v oblibě 

četbu budou častěji tíhnout k udávání této asociace. U druhé nejčastější asociace 

'lístek, vstupenka, vstupné' byla respondentkou v 59 % případů žena, zatímco 

podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl 44 % a konečně v 58 %, respektive 51 % 

případů respondenti mezi svými individuálními zájmy uvedli četbu, respektive 

kino, divadlo či hudbu, zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném 

vzorku byl pouze 26 %, respektive 20 %, z čehož lze soudit, že ženy a respondenti 

mající v oblibě četbu, respektive kino, divadlo či hudbu budou s vyšší 

pravděpodobností udávat asociaci 'lístek, vstupenka, vstupné'.  

 

3.3.14. Výraz presa 

U výrazu presa respondenti nejčastěji udávali asociace118 (de) agua, nadar, del 

río, embalse, energía eléctrica, pesca, dique, pantano či a reventar, které jednoznačně 

odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po standardizaci 

'přehrada, hráz, jez'. Významovému ekvivalentu 'kořist' naopak nasvědčovaly 

rozličné asociace jako (de) caza, cazar, cazador, dientes, comida, (víctima de un) 

depredador nebo animal (débil). A konečně k evivalentu 'vězenkyně, zajatkyně' jsme 

zaznamenali asociace jako rea, cárcel, política, encarcelada či convicta. Dále jsme ve 

1,5 % případů zaznamenali asociace jako revista či sujección náležící k ekvivalentu 

'tisk (noviny, časopisy, atd.)', které zřejmě byli motivované podobně znějícím 

výrazem prensa, ačkoli za testovaný výraz měl být respondenty skutečně 

                                                 

118 Mezi asociacemi se v jednom případě objevil i název konkrétní přehradní nádrže, a to mexické 

přehrady Zimapán (Fernando Hiriart).  
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považován výraz presa. Následující tabulka shrnuje četnost významových 

ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

přehrada, hráz, jez 44,9

kořist 27,9

vězenkyně, zajatkyně 14,7

typ vepřového masa 4,4

kousek, plátek 3,7

špičák, tesák, kel 1,5

psí rasa (Kanárská doga) 1,5

tisk (noviny, časopisy, atd.) 1,5  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'přehrada, hráz, jez' byla pozorována mírná (i když ne zcela 

statisticky významná) převaha (25 %, respektive 19 % případů) u respondentů 

uvádějících mezi svými profesemi učitel, vychovatel, respektive prodavač, 

obchodník, neboť podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 

nižší, a to 15 %, respektive 9 % případů, naopak statisticky významná je již 

převaha respondentů uvádějících mezi svými individuálními zájmy četbu (56 % 

případů) vzhledem k tomu, že v celém zkoumaném vzorku byl podíl takových 

respondentů jen 26 %. Lze tedy konstatovat, že u těchto respondentů je 

pravděpodobnější, že budou udávat asociace s ekvivalentem 'přehrada, hráz, jez'. 

U druhé nejčastější asociace 'kořist' byla v 55 % případů respondentkou žena, 

zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl nižší (44 %), a dále ve 48 % 

případů respondenti mezi svými individuálními zájmy uvedli obecně sport nebo 

konkrétní sportovní aktivitu, zatímco podíl takových respondentů byl v celém 

zkoumaném vzorku jen 15 %. Lze tedy usuzovat, že u takových respondentů bude 

pravděpodobnější, že budou volit asociaci s ekvivalentem 'kořist'. Konečně u třetí 

nejčastější asociace 'vězenkyně, zajatkyně' byla v 75 % případů respondentkou 

žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl nižší (44 %), a dále v 60 % 

případů byly respondenti starší třiceti let, zatímco podíl takových respondentů byl 

v celém zkoumaném vzorku 41%. Lze tedy konstatovat, že ženy a respondenti 
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starší třiceti budou s vyšší pravděpodobností volit asociaci s ekvivalentem 

'vězenkyně, zajatkyně'.  

 

3.3.15. Výraz manga 

V případě výrazu manga respondenti nejčastěji udávali asociace de una 

prenda de vestir, (de) camisa, (de) camiseta, chaqueta, polerón, por hombro, ale výjimečně 

i asociace jako pata119 či aire120, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu 

významovému ekvivalentu po standardizaci 'rukáv', dále významovému 

ekvivalentu 'japonský komiks' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako cómics, 

japonesa, Japón, dibujos, ánime, tebeo, historieta nebo Akira, k ekvivalentu 'pytlík na 

zdobení cukroví polevou' respondenti uváděli asociace jako saco, bolsa či pastelera a 

konečně k významovému ekvivalentu 'úzký poloostrov' odkazovaly asociace jako 

mar či Mar Menor. Následující tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů 

jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

rukáv 55,7

japonský komiks 24,3

pytlík na zdobení cukroví polevou 6,6

úzký poloostrov 5,9

shovívavost 3,7

druh manga 1,5

vodní smršť (v meteorologii) 0,7

dav, skupina, stádo 0,7

hadice 0,7

ostré lokty 0,1

kolo (hry) 0,1      

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'rukáv' byla v 55 % případů respondentkou žena, zatímco 

                                                 

119 Manga pata neboli 'volán'. 
120 Manga de aire neboli 'větrný ruká', tj. zařízení na měření směru a síly větru. 
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podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl nižší (44 %) a dále 62 % respondentů 

mezi svými individuálními zájmy uvedlo četbu, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku je jen 26 %, z obojí můžeme usuzovat, že 

ženy a respondenti mající v oblibě četbu budou s vyšší pravděpodobností udávat 

asociace k ekvivalentu 'rukáv'. U druhé nejčastější asociace 'japonský komiks' byl 

v 30 % případů věk respondenta mezi dvaceti a dvaceti pěti lety, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 18 %, a dále v 55 %, 

respektive 24 % případů respondenti mezi svými individuálními zálibami uváděli 

četbu, respektive kino, podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku 

byl 26 %, respektive 9 %. Lze tedy usuzovat, že u těchto respondentů bude 

pravděpodobnější udávání asociací k ekvivalentu 'japonský komiks'. U třetí 

nejčastější asociace 'pytlík na zdobení cukroví polevou' byla v 66 % případů 

respondentkou žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl 44 %, a 

konečně v 56 % případů byl(a) respondent(ka) starší třiceti pěti let, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl pouze 26 %, neboli ženy a 

respondenti starší třiceti pěti let budou pravděpodobně více tíhnout k udávání 

této asociace. Konečně u čtvrté nejčastější asociace 'úzký poloostrov' měl(a) 

respondent(ka) v 75 % případů mezi dvaceti pěti až třiceti pěti lety, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl jen 42 %, čili u těchto 

respondentů je pravděpodobnější, že budou tíhnout k této asociaci. 

 

3.3.16. Výraz apunte 

U výrazu apunte respondenti nejčastěji udávali asociace121 nota(s), anotación, 

del profesor, estudios, de una asignatura, examen, universidad, clase(s) či deberes, které 

jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po 

standardizaci 'poznámka, zápis(ky), záznam'. Významovému ekvivalentu 'míření, 

zamíření, zaměření' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako fuego,(pero no) 

                                                 

121 Mezi odpověďmi respondentů se v jednom případě objevila i pozoruhodná asociace Bárcenas 

odkazující zřejmě ke známému soudnímu případu týkajícího se financování Partido Popular, 

v němž významnou roli sehrály i podezřelé účetní záznamy (tj. apuntes).  
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dispare122 či señalar. Dále jsme v 0,7 % případů zaznamenali asociaci papel, u níž se 

bez dalšího doplnění nelze jednoznačně rozhodnout, zdali odkazuje k ekvivalentu 

'poznámka, zápis(ky), záznam', 'náčrt, skica' anebo 'napovídání, nápověda', neboť 

každá z těchto věcí může být a bývá vyhotovena na papíře. Následující tabulka 

shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

poznámka, zápis(ky), záznam 81,6

míření, zamíření, zaměření 6,6

napovídání, nápověda 3,7

náčrt, skica 2,2

zadní steh 1,5

vklad do hry 0,7

nejednoznačná asociace (papel ) 0,7

asociace neuvedena 2,9  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'poznámka, zápis(ky), záznam' bude vzhledem k 82 % 

četnosti jejího výskytu rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do 

značné míry podobné jako v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě 

dotázaných lze nalézt určité zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze říci, že by 

v určitém kritériu existovala třída respondentů, u níž by volba asociace 

s ekvivalentem 'poznámka, zápis(ky), záznam' byla pravděpodobnější. U druhé 

nejčastější asociace 'míření, zamíření, zaměření' v 78 % případů respondent(ka) 

mezi svými individuálními zálibami uvedl(a) četbu, zatímco podíl takových 

v celém zkoumaném vzorku byl jen 26 %, neboli u takových respondentů je 

pravděpodobnější, že budou uváděť asociace s ekvivalentem 'míření, zamíření, 

zaměření'.  

 

                                                 

122 Přestože spojení Apunte pero no dispare dává tušit, že respondent výraz apunte vnímal jako 

slovesný subjuntiv a nikoli jako substantivum, jak bylo požadováno v instrukcích ke způsobu 

odpovídání, ponecháváme i tyto asociace jako validní k substantivu apunte, neboť jsou v těsném 

sémantickém vztahu. 
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3.3.17. Výraz pila 

V případě výrazu pila respondenti nejčastěji udávali asociace batería, 

alcalina, galvánica, voltio, recargable, cargador, de radio, póntelas, energía, electricidad, 

Duracell nebo AA, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému 

ekvivalentu po standardizaci 'baterie (elektrický článek)'. Významovému 

ekvivalentu 'spousta, hromada' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako 

montón, grupo de algo, de libros, de papeles en la mesa či apilamiento, k ekvivalentu 

'nádrž, dřez, káď' respondenti uváděli asociace jako grifo, lavadero, de lavar či para 

lavar la ropa a konečně k významovému ekvivalentu 'křtitelnice' odkazovaly 

asociace jako bautismal, bautismo či nombre de. Dále jsme v 1,5 % případů 

zaznamenali asociaci agua, u níž se bez dalšího doplnění nelze jednoznačně 

rozhodnout, zdali odkazuje k ekvivalentu 'nádrž, dřez, káď' anebo 'křtitelnice', 

neboť každá z těchto věcí obvykle obsahuje vodu. Následující tabulka shrnuje 

četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

baterie (elektrický článek) 72,6

spousta, hromada 9,6

nádrž, dřez, káď 7,4

křtitelnice 6,6

název italského lyžařského střediska 0,1

IT termín (protokol Dual Stack ) 0,1

nejednoznačná asociace (agua ) 1,5

asociace neuvedena 2,2  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'baterie (elektrický článek)' bude vzhledem k 73 % četnosti 

jejího výskytu rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do značné míry 

podobné jako v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě dotázaných lze 

nalézt určité zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze říci, že by v určitém 

kritériu existovala třída respondentů, u níž by volba asociace s ekvivalentem 

'baterie (elektrický článek)' byla pravděpodobnější. U druhé nejčastější asociace 

'spousta, hromada' byl(a) v 62 % případů respondent(ka) starší třiceti let, zatímco 
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podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 41 %, a dále v 92 % 

případů respondenti žili nebo žijí ve Španělsku, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 76 %, z obojího lze soudit, že 

respondenti starší třiceti let nebo žijící ve Španělsku budou s vyšší 

pravděpodobností udávat asociace k ekvivalentu 'spousta, hromada'. U třetí 

nejčastější asociace 'nádrž, dřez, káď' byla v 60 % případů respondentkou žena, 

zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl 44 %, a konečně v 41 % 

případů respondenti mezi svými individuálními zájmy uváděli kino, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl pouze 9 %, neboli 

ženy a respondenti mající v oblibě kino budou pravděpodobně více tíhnout 

k udávání této asociace. Konečně u čtvrté nejčastější asociace 'křtitelnice' byl 

respondentem v 78 % případů muž, zatímco v celém zkoumaném vzorku byl 

podíl mužů nižší (56 %), v 67 % případů byl(a) respondent(ka) starší třiceti pěti let, 

zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl jen 36 %, a 

konečně každý z respondentů měl vysokoškolské vzdělání, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku je 67 %, čili u každé z těchto 

tří skupin respondentů je pravděpodobnější, že budou tíhnout k udávání asociací 

s ekvivalentem 'křtitelnice'. 

 

3.3.18. Výraz caña 

U výrazu caña respondenti nejčastěji udávali asociace (de) cerveza, vaso de 

cerveza, cerveza en una terraza, birra, bebida alcohólica, tapas, fin de semana či amigos, 

které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po 

standardizaci 'sklenka (piva)'. Významovému ekvivalentu 'rybářský prut' naopak 

nasvědčovaly rozličné asociace jako (de) pescar, instrumento para pescar, artefacto 

para pescar, la pesca, pescado či pez a významovému ekvivalentu 'cukrová třtina' zase 

rozličné asociace jako (de) azúcar, dulce nebo piñata. Následující tabulka shrnuje 

četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 
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Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

sklenka (piva) 38,9

rybářský prut 30,9

cukrová třtina 21,3

bambus 4,4

druh uzeniny 0,7

rostlina ke kouření 0,7

propojení 0,7

technická součástka (motory, hodiny atd.) 0,7

dřík vesla 0,1

asociace neuvedena 1,5  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'sklenka (piva)' byla v 58 % případů respondentkou žena, 

zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl nižší (44 %), a dále 98 % 

respondentů uvedlo, že žije či žilo ve Španělsku, zatímco podíl takových 

respondentů byl v celém vzorku 76 %; dále respondenti mezi svými 

individuálními zájmy v 52 %, respektive 29 % uvedli četbu, respektive kino, 

zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku je jen 26 %, 

respektive 9 %, z toho vše lze usuzovat, že ženy, respondenti žijící ve Španělsku a 

ti, co mají v oblibě četbu nebo kino budou s vyšší pravděpodobností udávat 

asociace k ekvivalentu 'sklenka (piva)'. U druhé nejčastější asociace 'rybářský prut' 

bylo ve všech sledovaných kritériích u respondentů pozorováno rozložení do 

jednotlivých skupin do značné míry podobné jako v celém zkoumaném vzorku, 

neboli v každé třídě dotázaných lze nalézt určité zástupce, kteří udávali tuto 

asociaci, a nelze říci, že by v určitém kritériu existovala třída respondentů, u níž 

by volba asociace s ekvivalentem 'rybářský prut' byla pravděpodobnější. Konečně 

u třetí nejčastější asociace 'cukrová třtina' byla v 62 % případů respondentkou 

žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl 44 %, a konečně v 38 % 

případů se jednalo o respondenty starší třiceti pěti let, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku byl nižší (26 %), neboli ženy a 

respondenti starší třiceti pěti let budou pravděpodobně více tíhnout k udávání 

této asociace. V rozporu s možnými očekáváními se neukázala žádná statisticky 
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silná závislost mezi udáváním této asociace a tím, že by respondent žil 

v Hispánské Americe: podíl těchto respondentů byl 29 %, zatímco v celém vzorku 

činil 19 %.   

 

3.3.19. Výraz media 

V případě výrazu media respondenti nejčastěji udávali asociace jako mitad, 

entera, hora, noche, pinta, ración, carrera či maratón, které jednoznačně odkazovaly 

k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po standardizaci 'polovina'; 

významovému ekvivalentu 'punčocha, punčocháče' naopak nasvědčovaly rozličné 

asociace jako panty, panties, leotardo, complemento para las chicas, prenda fina para 

mujeres, prenda de vestir femenina či pierna, k ekvivalentu 'ponožka' respondenti 

uváděli asociace jako calcetín(es), calceta, para el pie či para pies, dále 

k významovému ekvivalentu 'průměr' odkazovaly asociace jako aritmética, 

promedio, mediano, estadística  či valor resultado de sumar los de una serie, y dividirlo 

entre el número original de valores a konečně k ekvivalentu 'drahá polovička' 

respondenti udávali asociace naranja. Dále jsme celkem ve 2,9 % případů 

zaznamenali nedostatečně specifikované asociace jako moda, prenda či lencería, u 

nichž se bez dalšího doplnění nelze jednoznačně rozhodnout, zdali odkazují 

k ekvivalentu 'punčocha, punčocháče' anebo 'ponožka'. Následující tabulka 

shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

polovina 33,7

punčocha, punčocháče 25,7

ponožka 16,2

průměr 13,2

drahá polovička 5,9

gól od půlicí čáry ve fotbale 1,5

médium (televize, radio, etc.) 0,7

grafická technika tisku z hloubky pro reprodukci šerosvitu 0,1

nejednoznačná asociace (lencería ) 1,5

nejednoznačná asociace (moda) 0,7

nejednoznačná asociace (prenda ) 0,7  
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Dodejme, že standardizace u některých asociací nemusela být zcela jednoznačná, 

kromě již výše zmíněného sémantického průniku mezi ekvivalenty 'punčocha, 

punčocháče' a 'ponožka' se významově prolínají ekvivalenty 'polovina', 'drahá 

polovička' či 'gól od půlicí čáry ve fotbale'. Při standardizaci jsme se v tomto 

případě drželi zásady, že asociace ni media ni guarra a de fútbol jsme přiřadili 

ekvivalentu 'gól od půlicí čáry ve fotbale', asociaci naranja ekvivalentu 'drahá 

polovička' a veškeré ostatní asociace poněkud obecnějšího charakteru, které jsme 

již zmínili výše, jsme přiřadili nejobecnějšímu ekvivalentu 'polovina'. 

Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'polovina' byla v 62 % případů respondentkou žena, zatímco 

podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl nižší (44 %), a dále ve 29 %, respektive 

18 % případů respondent mezi svými profesemi uvedl učitel či vychovatel, 

respektive prodavač či obchodník, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku byl nižší (15 %, respektive 9 %), neboli u těchto skupin 

respondentů je pravděpodobnější, že budou tíhnout k této asociaci. U druhé 

nejčastější asociace 'punčocha, punčocháče' byla v 60 % případů respondentkou 

žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl 44 %, a dále v 97 % 

případů respondenti žili nebo žijí ve Španělsku, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 76 %; z obojího lze soudit, že ženy 

nebo respondenti žijící ve Španělsku budou s vyšší pravděpodobností udávat 

asociace k ekvivalentu 'punčocha, punčocháče'. U třetí nejčastější asociace 

'ponožka' byla v 77 % případů respondentkou žena, zatímco podíl žen v celém 

zkoumaném vzorku byl jen 44 %, a v 36 % případů respondenti uvedli, že žijí 

anebo žili v Hispánské Americe, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkouném vzorku byl 19 %, neboli ženy a respondenti žijící v Hispánské Americe 

budou pravděpodobně více tíhnout k udávání této asociace. U čtvrté nejčastější 

asociace 'průměr' byl respondentem v 88 % případů muž, zatímco v celém 

zkoumaném vzorku byl podíl mužů pouze 56 %, neboli u mužů je volba této 

asociace pravděpodobnější a konečně u páte nejčastější asociace 'drahá polovička' 

byl respondent v 50 % případů mladší dvaceti pěti let, zatímco podíl takových 
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respondentů v celém zkoumaném vzorku byl jen 33 %, čili u těchto respondentů je 

pravděpodobnější, že budou tíhnout k udávání asociací s ekvivalentem 'drahá 

polovička'. 

 

3.3.20. Výraz taco 

U výrazu taco respondenti nejčastěji udávali asociace comida (mexicana), 

burrito, nachos, restaurante mexicano, México, plato mexicano, guisado, hambre či Bell123, 

které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po 

standardizaci 'pokrm mexické kuchyně (studená kukuřičná placka)'. 

Významovému ekvivalentu 'nadávka, sprosté slovo' naopak nasvědčovaly 

rozličné asociace jako palabrota, insulto, palabra fea, palabra malsonante nebo grosería 

ekvivalentu 'tágo' asociace (de) billar, a konečně k ekvivalentu 'kolík, špalek' 

odkazovaly asociace jako (de) madera, tarugo de madera, clavo či para fijar tornillos en 

la pred. Dále jsme v jednom případě nebyli schopni rozpoznat ekvivalent k asociaci 

Taco bez dalšího upresnění. Následující tabulka shrnuje četnost významových 

ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací  (v %)

pokrm mexické kuchyně (studená kukuřičná placka) 35,9

nadávka, sprosté slovo 24,3

tágo 19,1

podpatek | špunt, kolík na kopačkách 8,8

kolík, špalík 7,4

archy, blok 1,5

trhací kalendář 0,7

obklad, dlaždice 0,7

hromada, kupa 0,7

asociace nerozpoznána (taco) 0,1

asociace neuvedena 0,7  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

                                                 

123 Tacos Bell je název řetězce mexických restaurací s rychlým občerstvením. 
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u nejčastější asociace 'pokrm mexické kuchyně (studená kukuřičná placka)' byla 

v 63 % případů respondentkou žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném 

vzorku byl nižší (44 %), a dále 71 % respondentů bylo mladších třiceti let, zatímco 

podíl takových respondentů byl v celém vzorku 59 %; dále v 17 % případů 

respondenti žili nebo žijí v Mexiku, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku je jen 5 %. Z toho vše lze usuzovat, že ženy, respondenti 

mladší třiceti let a ti, co žijí nebo žili v Mexiku, budou s vyšší pravděpodobností 

udávat asociace k ekvivalentu 'pokrm mexické kuchyně (studená kukuřičná 

placka)'. U druhé nejčastější asociace 'nadávka, sprosté slovo' respondenti ve 100 

% případů uvedli, že žili nebo žijí ve Španělsku, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkouném vzorku byl 76 %, a ve 39 % případů mezi svými 

profesemi udávali učitel nebo vychovatel, zatímco podíl takových respondentů 

v celém zkouném vzorku byl jen 15 %; z obojího lze tedy usuzovat, že učitelé nebo 

vychovatelé či respondenti žijící ve Španělsku budou ve vyšší míře tíhnout 

k udávání této asociace. U třetí nejčastější asociace 'tágo' byla v 54 % případů 

respondent starší třiceti let, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku byl 41 %, a v 27 % případů se jednalo o respondenty mající 

v oblibě kino, zatímco podíl takových respondentů byl v celém zkoumaném 

vzorku jen 9 %, neboli respondenti starší třiceti let a ti, co mají v oblibě kino, 

budou pravděpodobně více tíhnout k udávání této asociace.  U čtvrté nejčastější 

asociace 'podpatek | špunt, kolík na kopačkách' byla v 67 % případů 

respondentkou žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl jen 44 %, 

a v 58 % případů se jednalo o respondenty žijící v Hispánské Americe, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl jen 19 %, neboli ženy 

a respondenti žijící v Hispánské Americe budou pravděpodobně více tíhnout 

k udávání asociací s ekvivalentem 'podpatek | špunt, kolík na kopačkách'. 

Konečně u páté nejčastější asociace 'kolík, špalík' 20 % respondentů mezi svými 

inidividuálními zájmy uvedlo ruční práce, zatímco podíl respondentů s touto 

zálibou v celém zkoumaném vzorku byl jen 3 %, čili tito respondenti budou 

pravděpodobně častěji udávat asociace k tomuto ekvivalentu.  
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3.3.21. Výraz corte 

V případě výrazu corte respondenti nejčastěji udávali asociace jako (de) pelo 

(a la última moda), peluquería, cabello, melena či trasquilón, které jednoznačně 

odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po standardizaci 'sestřih 

vlasů', dále významovému ekvivalentu 'ostří, řez, říznutí' naopak nasvědčovaly 

rozličné asociace jako tijeras, (de) cuchillo, herida, cortar con tijeras, sutura nebo 

incisión alargada hecha con un filo, k ekvivalentu 'střih u oděvů' respondenti uváděli 

asociace jako (y) confección, (de) manga(s), vestido típico, de un traje anebo sastre; 

k významovému ekvivalentu 'název obchodního domu' odkazovaly asociace jako 

inglés, respektive El Corte Inglés a konečně k ekvivalentu 'omezení, přerušení, 

uzavírka (silniční)' respondenti udávali asociace jako de carreteras, de digestión, de 

personal, de luz či interrupción brusca de algo. Následující tabulka shrnuje četnost 

významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

sestřih vlasů 29,3

ostří, řez, říznutí 28,7

střih u oděvů 14,7

název obchodního domu 12,5

omezení, přerušení, uzavírka (silniční) 5,1

soudní dvůr | královský dvůr 4,4

maso z různých částí zvířete 3,7

zmrzlina v oplatce 1,5

asociace neuvedena 0,1  

Dodejme, že standardizace u některých asociací jako tijeras nemusela být zcela 

jednoznačná, neboť nůžky jsou nástrojem střihání (eventuálně řezání), které se 

uplatňuje při střihání vlasů, oděvů, a nejpíš z této motivaci vychází i název síťě 

obchodních domů El Corte Inglés. Při standardizaci jsme se tak řídili tím, že pokud 

uvedená asociace dostatečně jasně odkazovala k sestřihu vlasů, respektive střihu 

oděvů, byla přiřazena těmto ekvivalentům a pouze obecnější asociace byly 

přiřazovány ekvivalentu 'ostří, řez, říznutí'.  
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Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'sestřih vlasů' byla v 69 % případů respondentkou žena, 

zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl nižší (44 %), neboli u žen je 

pravděpodobnější, že budou tíhnout k uvádění asociací k ekvivalentu 'sestřih 

vlasů'. U druhé nejčastější asociace 'ostří, řez, říznutí' byla v 60 % případů 

respondentkou žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl 44 %, a 

dále v 54 %, respektive 28 % případů respondenti mezi svými individuálními 

zájmy uváděli četbu, respektive hudbu, zatímco podíl takových respondentů 

v celém zkoumaném vzorku byl 26 %, respektive 10 %; z obojího lze soudit, že 

ženy nebo respondenti mající v oblibě četbu či hudbu budou s vyšší 

pravděpodobností udávat asociace k tomuto ekvivalentu. U třetí nejčastější 

asociace 'střih oděvů' byla v 60 % případů respondent(ka) starší třiceti let, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl jen 41 %, a v 85% 

případů měli respondenti vysokoškolské vzdělání, zatímco podíl takových 

respondentů s vysokoškolským vzděláním byl v celém zkoumaném vzorku nižší 

(67 %), neboli respondenti starší třiceti let anebo mající vysokoškolské vzdělání 

budou pravděpodobně více tíhnout k udávání této asociace. U čtvrté nejčastější 

asociace 'název obchodního domu' byl(a) respondent(ka) ve 100 % případů ze 

Španělska, zatímco v celém zkoumaném vzorku byl podíl takových respondentů 

76 %, a dále ve 36 % respondenti mezi svými individuálními zálibami udávali 

videohry nebo surfování po internetu, zatímco podíl takových respondentů 

v celém zkoumaném vzorku byl jen 6 %, neboli u respondentů ze Španělska anebo 

těch, co mají v oblibě videohry či surfování po internetu je volba této asociace 

pravděpodobnější, a konečně u páte nejčastější asociace 'omezení, přerušení, 

uzavírka (silniční)' byl respondent v 67 % případů starší třiceti let, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 41 %, čili u těchto 

respondentů je pravděpodobnější, že budou tíhnout k udávání asociací 

s ekvivalentem 'omezení, přerušení, uzavírka (silniční)'. 

 

3.3.22. Výraz partida 
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U výrazu partida respondenti nejčastěji udávali asociace (de) ajedrez, (de) 

cartas, (de) poker, (de) fútbol, (de) parchís, (de) dominó, (de) mus, (de) truc, jugada či 

juego, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu 

po standardizaci 'partie hry'. Významovému ekvivalentu 'odjezd, odchod' naopak 

nasvědčovaly rozličné asociace jako salida, llegada, marcha, marcharse, tristeza, de un 

barco, (de) avión nebo adiós. Dále jsme v 0,7 % případů zaznamenali asociaci 

dividida, jejímž českým ekvivalentem je zřejmě přídavné jméno 'rozdělená', což je 

ale v rozporu s požadavkem kladeným na respondenty v instrukcích 

k odpovídání v dotazníku, a sice že by na testované výrazy měli vždy pohlížet 

jako na podstatná jména. Následující tabulka shrnuje četnost významových 

ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

partie hry 71,9

odjezd, odchod 14,7

úřední záznam (rodný list) 2,2

název Goyova obrazu 1,5

počátek 1,5

dvakrát, dvojitý (partida doble) 1,5

výprask, nakládačka 0,7

zásilka 0,7

parta, tlupa, skupina 0,7

rozdělená 0,7

uzemně správní jednotka v Alicante 0,1

nařízení (7 nařízení Alfonse X.) 0,1

asociace neuvedena 3,7  

 Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'partie hry' bude vzhledem k 72 % četnosti jejího výskytu 

rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do značné míry podobné jako 

v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě dotázaných lze nalézt určité 

zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze říci, že by v určitém kritériu 

existovala třída respondentů, u níž by volba asociace s ekvivalentem 'partie hry' 

byla pravděpodobnější. U druhé nejčastější asociace 'odjezd, odchod' byla v 70 % 
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případů respondentkou žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl 

pouze 44 %, dále ve 30 % případů respondenti uvedli, že žili nebo žijí v Hispánské 

Americe, zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 19 

%, a konečně 45 % respondentů nemělo vysokoškolské vzdělání, zatímco v celém 

zkoumaném vzorku byl podíl takových respondentů nižší (33 %); z toho všeho lze 

soudit, že ženy, respondenti bez vysokoškolského vzdělání anebo ti, co žijí či žili 

v Hispánské Americe budou ve vyšší míře tíhnout k udávání této asociace.  

 

3.3.23. Výraz perilla 

V případě výrazu perilla respondenti nejčastěji udávali asociace jako barba 

(en el mentón), barbita, patilla, mostacho, bigote, pelos y barba, de un hombre či hipster, 

které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po 

standardizaci 'bradka (vousy)'; významovému ekvivalentu 'klika' naopak 

nasvědčovaly rozličné asociace jako de la puerta, parte de un puerta, abrir puerta, 

picaporte, manija či manesilla (de) a konečně k ekvivalentu 'tlačítko, vypínač' 

respondenti uváděli asociace jako interruptor eléctrico, de encendido, de radio, 

bombilla, potenciómetro nebo del volumen.  Dále v 1,5 % případů respondenti uvedli 

asociace perra pequeña či diminutivo animal, které nejpíše odkazovaly jen k podobě 

znějícímu, ale sémanticky zcela nesouvisejícímu výrazu perrilla s ekvivalentem 

'fenečka (malá fena)', a v jednom případě respondent udal pouze asociaci pequeña, 

z níž bez nějaké další specifikace nelze určit, k jakému z mnoha možných 

ekvivalentů měla odkazovat; konečně v případě ekvivalentu 'hruškovity měchýř 

na vzduch' jsme měli na mysli součástku na čištění fotoaparátu. Následující 

tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 
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Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

bradka (vousy) 73,4

klika 10,3

tlačítko, vypínač 7,4

hruštice, malá hruška, hruškovitý měchýř na vzduch *) 2,9

fenečka (malá fena) 1,5

špička cigarety, dýmky 0,7

muška 0,7

asociace nerozpoznána (pequeña ) 0,1

asociace neuvedena 2,9  

Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'partie hry' bude vzhledem k 73 % četnosti jejího výskytu 

rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do značné míry podobné jako 

v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě dotázaných lze nalézt určité 

zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze říci, že by v určitém kritériu 

existovala třída respondentů, u níž by volba asociace s ekvivalentem 'partie hry' 

byla pravděpodobnější. U druhé nejčastější asociace 'klika' byla v 79 % případů 

respondentkou žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl jen 44 %, 

a dále v 93 % respondenti žijí nebo žili v Hispánské Americe, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 19 %; z obojího lze soudit, 

že ženy nebo respondenti žijící v Hispánské Americe budou s vysokou 

pravděpodobností udávat asociace k tomuto ekvivalentu. U třetí nejčastější 

asociace 'tlačítko, vypínač' byl(a) v 70 % případů respondent(ka) starší třiceti let, 

zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl jen 41 %, a 

v 80 % případů se jednalo o respondenty žíjící v Hispánské Americe, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 19 %; z obojího lze 

soudit, že respondenti starší třiceti let nebo ti, co žijí či žili v Hispánské Americe, 

budou s vysokou pravděpodobností udávat asociace k ekvivalentu 'tlačítko, 

vypínač'. 

 

3.3.24. Výraz guion 
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U výrazu guion respondenti nejčastěji udávali asociace (de) cine, (de) teatro, 

película, cinematográfico, un texto usualmente cinematográfico,  director, libreto či (para 

un) actor, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému 

ekvivalentu po standardizaci 'scénář', a významovému ekvivalentu 'pomlčka' 

naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako signo, símbolo, raya, puntuación, coma 

nebo bajo. Dále jsme v 1,5 % případů zaznamenali asociace jako esquema, ordenación 

či relación de sucesos y de hechos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de narrar una 

historia, za jejichž ekvivalent jsme zvolili výraz 'osnova' a u nichž lze pozorovat 

jistý sémantický překryv s ekvivalentem 'scénář', nicméně asociace jsou popsány 

obecněji bez jakékoli specifikace směrem k filmovému či divadelnímu scénáři, a 

tak byly odděleny. Následující tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů 

jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

scénář 86,8

pomlčka 11,0

osnova 1,5

asociace nuevedena 0,7  

Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'scénář' bude vzhledem k 87 % četnosti jejího výskytu 

rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do značné míry podobné jako 

v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě dotázaných lze nalézt určité 

zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze tak spolehlivě tvrdit, že by v určitém 

kritériu existovala třída respondentů, u níž by volba asociace s ekvivalentem 

'scénář' byla pravděpodobnější. U druhé nejčastější asociace 'pomlčka' byl v 73 % 

respondent mladší třiceti let, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku byl pouze 59 %, a dále v 67 % případů respondenti mezi 

svými individuálními zájmy uvedli četbu, zatímco podíl takových respondentů 

v celém zkoumaném vzorku byl jen 26 %; z obojího můžeme soudit, že 

respondenti mladší třiceti let a ti, co mají v oblibě četbu, budou ve vyšší míře 

tíhnout k udávání této asociace. 



- 153 - 

3.3.25. Výraz trompa 

V případě výrazu trompa respondenti nejčastěji udávali asociace jako (de) 

elefante, probóscide, hocico, morro, nariz, nariz del elefante, nariz de un animal, de burro, 

de puerco nebo protuberancia delantera de un elefante, které jednoznačně odkazovaly 

k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po standardizaci 'chobot, sosák, 

čumák zvířete', významovému ekvivalentu 'trubka (hudební nástroj)' naopak 

nasvědčovaly rozličné asociace jako instrumento (musical), instrumento de viento, 

trompeta, trombón, saxofon, orquesta, música, tuba či jazz; k ekvivalentu 'vejcovod' 

odkazovaly asociace jako (de) Falopio a konečně k ekvivalentu 'opice (opilost)' 

respondenti uváděli asociace jako borracho či borrachera. Následující tabulka 

shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost 

asociací (v %)

chobot, sosák, čumák zvířete 55,8

trubka (hudební nástroj) 20,6

vejcovod 11,8

opice (opilost) 5,1

Eustachova trubice 2,2

vodní smršť 2,2

káča (hračka) 0,7

hydraulický vzduchový kompresor 0,1

asociace neuvedena 1,5  

Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'chobot, sosák' byla v 63 % případů respondentkou žena, 

zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl jen 44 %, a ve 47 % případů 

respondenti mezi svými individuálními zálibami uváděli četbu, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku je 26 %; z obojího lze tedy 

usuzovat, že ženy a respondenti mající v oblibě četbu budou více tíhnout 

k udávání asociací s ekvivalentem 'chobot, sosák, čumák zvířete'. U druhé 

nejčastější asociace 'trubka (hudební nástroj)' v 32 % případů respondenti mezi 

svými individuálními zálibami uvedli hudbu, zatímco takových respondentů 

v celém zkoumaném vzorku byl jen 10 %, neboli u respondentů majících v oblibě 
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hudbu je pravděpodobnější, že budou tíhnout k udávání asociace 'trubka (hudební 

nástroj)'. U třetí nejčastější asociace 'vejcovod' v 50 % případů respondenti mezi 

svými individuálními zálibami uvedli četbu, zatímco takových respondentů 

v celém zkoumaném vzorku byl jen 26 %, neboli u respondentů majících v oblibě 

četbu je pravděpodobnější, že budou tíhnout k udávání asociace 'vejcovod'. 

Konečně u čtvrté 'opice (opilost)' měli respondenti ve 100 % případů 

vysokoškolské vzdělání a uvedli, že žijí nebo žili ve Španělsku, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 76 %, respektive 67 %, čili 

na základě obojího můžeme tvrdit, že respondenti ze Španělska a 

s vysokoškolským vzděláním budou s vyšší pravděpodobností tíhnout k udávání 

asociace 'opice (opilost)'. 

 

3.3.26. Výraz planta 

U výrazu planta respondenti nejčastěji udávali asociace hoja(s), flor(es), 

maceta, vegetal, árbol(es), arbusto, (de) jardín, naturaleza, relativo a la for, geranio, 

orquidea, ficus či carnívora, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu 

významovému ekvivalentu po standardizaci 'rostlina', významovému ekvivalentu 

'poschodí' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako piso (de un edificio), edificio, 

primera, tercera, cuarta, baja nebo cada uno de los pisos en los que se divide un edificio; 

konečně k ekvivalentu 'chodidlo' jsme zaznamenali asociace jako pie nebo del pie 

(para masajearla). Následující tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů 

jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

rostlina 66,1

poschodí 20,6

chodidlo 7,4

továrna | vodní elektrárna 3,7

plynárna 0,7

plán 0,7

asociace nerozpoznána (planta ) 0,1

asociace neuvedena 0,7  
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Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'rostlina' byla v 63 % případů respondentkou žena, zatímco 

podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl jen 44 %, ve 26 % případů respondenti 

mezi svými profesemi uvedli učitel nebo vychovatel, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku je 15 %, a dále v 60 %, respektive 25 % 

případů respondenti mezi svými individuálními zálibami uváděli četbu, 

respektive hudbu, zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném 

vzorku je 26 %, respektive 10 %; na základě toho všeho lze tedy tvrdit, že ženy, 

učitelé či vychovatelé anebo respondenti mající v oblibě četbu, respektive hudbu 

budou více tíhnout k udávání asociací s ekvivalentem 'rostlina'. U druhé nejčastější 

asociace 'poschodí' v 93 % případů respondent(ka) žil(a) nebo žije ve Španělsku, 

zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 76 %, v 18 % 

případů respondent(ka) mezi svými profesemi uvedl(a) informatiku, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 6 %, a dále v 54 %, 

respektive 25 % případů respondenti mezi svými individuálními zálibami uváděli 

četbu, respektive hudbu, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku je 26 %, respektive 10 %; na základě toho všeho lze tedy 

usuzovat, že respondenti žijící ve Španělsku, ti, co jsou či byli zaměstnáni 

v informatice, anebo ti, kteří mají v oblibě četbu, respektive hudbu, budou více 

tíhnout k udávání této asociace. Konečně u třetí nejčastější asociace 'chodidlo' bylo 

30 % respondentů starších čtyřiceti let, zatímco podíl takových respondentů 

v celém zkoumaném vzorku byl 18 %, neboli respondenti starší čtyřiceti let budou 

více tíhnout k udávání této asociace. 

 

3.3.27. Výraz razón 

V případě výrazu razón respondenti nejčastěji udávali asociace jako 

pensamiento, filosofía, cerebro, conciencia, pensar, inteligencia, Ilustración, iluminismo 

Voltaire nebo capacidad humana de reflexionar, analizar, pensar, které jednoznačně 

odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po standardizaci 'rozum, 

inteligence'. Významovému ekvivalentu 'název španělského deníku (La Razón)' 
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naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako diario, periódico (malísimo),  el periódico 

či prensa, k ekvivalentu 'důvod, příčina' odkazovaly asociace jako motivo, sinrazón, 

de ser, explicación, entendimiento nebo comprensión a konečně k ekvivalentu 'pravda' 

respondenti uváděli asociace jako tener, estar en lo cierto, estar de acuerdo či lógica. 

Následující tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých 

asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

rozum, inteligence 27,9

název španělského deníku (La Razón ) 23,5

důvod, příčina 18,4

pravda 14,0

oficiální název firmy 4,4

názor, argument 3,7

informace, zpráva 2,2

sociální pojištění 1,5

název antologie (Monstruos de la razón ) 1,5

asociace nuevedena 2,9  

Dodejme, že standardizace u některých asociací jako lógica, explicación, periódico a 

dalších nemusela být zcela jednoznačná, neboť logika či vysvětlení mají určitý 

sémantický průnik jak s pravdou, tak i s rozumem, inteligencí, důvodem anebo 

příčinou. Nicméně při standardizaci jsme rozhodli příslušnost k jednotlivým 

českým ekvivalentům oddělovat poměrně striktně dle výše uvedených příkladů 

asociací a například oddělovat od ekvivalentu 'pravda' název španělského deníku 

La Razón; ačkoli je poměrně běžné i v dalších zemích nalézt deníky jako Pravda, 

Prawda a další, taková motivace názvu neznamená, že například veškeré 

informace v daném periodiku jsou objektivně pravdivé. 

Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'rozum, inteligence' byla v 68 % případů respondentkou 

žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl jen 44 %, a v 54 % 

případů respondenti mezi svými individuálními zálibami uváděli hudbu, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku je 10 %; z obojího lze 
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tedy usuzovat, že ženy a respondenti mající v oblibě hudbu budou více tíhnout 

k udávání asociací s ekvivalentem 'rozum, inteligence'. U druhé nejčastější 

asociace 'název španělského deníku (La Razón)' ve 100% případů respondenti 

pocházeli ze Španělska, zatímco takových respondentů v celém zkoumaném 

vzorku bylo 76 %; v 82 % případů se jednalo o respondenty mladší třiceti let, 

zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 59 %, a dále 

v 66 %, respektive 31 % případů respondenti mezi svými individuálními zálibami 

uváděli četbu, respektive kino, zatímco podíl takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku je 26 %, respektive 9 %. Na základě toho všeho lze usuzovat, 

že respondenti žijící ve Španělsku, mladší třiceti let anebo ti, co mají v oblibě 

četbu, respektive kino, budou tíhnout k udávání asociace 'název španělského 

deníku (La Razón)'. U třetí nejčastější asociace 'důvod, příčina' v 60 %, respektive 

28 % případů respondenti mezi svými individuálními zálibami uváděli četbu, 

respektive hudbu, zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném 

vzorku je 26 %, respektive 10 %, neboli respondenti mající v oblibě četbu nebo 

hudbu, budou více tíhnout k udávání asociace 'důvod, příčina', a konečně u čtvrté 

nejčastější asociace 'pravda' v 58 % případů byla respondentem žena, zatímco 

podíl žen ve zkoumaném vzorku byl nižší (44 %). Ve 42% případů respondenti 

mezi svými individuálními zájmy uvedli učitel nebo vychovatel, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl jen 15 %; lze z toho 

usuzovat, že ženy anebo učitelé či vychovatelé budou s vyšší pravděpodobností 

udávat asociace právě k tomuto ekvivalentu.  

 

3.3.28. Výraz casco 

U výrazu casco respondenti nejčastěji udávali asociace (de) moto, (de) bici, 

motocicleta, bicicleta, protección (en la cabeza), para la cabeza, objeto que protege la cabeza 

en la moto, gorro de protección a další, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu 

významovému ekvivalentu po standardizaci 'helma, přilba', významovému 

ekvivalentu 'střed města' naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako antiguo, 

histórico či urbano a konečně k ekvivalentu 'trup lodi či letadla' jsme zaznamenali 
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asociace jako (de) barco, (de) buque nebo (de) avión. Následující tabulka shrnuje 

četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

helma, přilba 79,8

střed města 5,9

trup lodi či letadla 5,1

kopyto 3,7

láhev 2,9

sluchátka 1,5

slupka, skořápka 0,7

jméno španělského politika (Francisco Álvarez-Cascos ) 0,1

asociace nerozpoznána (verde ) 0,1

asociace nerozpoznána (metálico ) 0,1  

Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u dominantní asociace 'helma, přilba' bude vzhledem k 80 % četnosti jejího 

výskytu rozprostření do jednotlivých skupin respondentů do značné míry 

podobné jako v celém zkoumaném vzorku, neboli v každé třídě dotázaných lze 

nalézt určité zástupce, kteří udávali tuto asociaci, a nelze tak spolehlivě tvrdit, že 

by v určitém kritériu existovala třída respondentů, u níž by volba asociace 

s ekvivalentem 'helma, přilba' byla pravděpodobnější. U druhé nejčastější asociace 

'střed města' ve 100 % případů respondent(ka) žil(a) nebo žije ve Španělsku, 

zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 76 %, a v 51 

% případů respondent(ka) mezi svými profesemi uvedl(a) učitel nebo vychovatel, 

zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 15 %, čili lze 

tvrdit, že u respondentů žijících ve Španělsku anebo u těch, co mezi svými 

profesemi uváděli učitel nebo vychovatel, je pravděpodobnější, že budou tíhnout 

k udávání asociace 'střed města'. Konečně u třetí nejčastější asociace 'trup lodi či 

letadla' bylo 87 % respondentů starších třiceti let, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 41 %, a dále v 57 % případů 

respondent(ka) mezi svými profesemi uvedl(a) učitel nebo vychovatel, zatímco 

podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 15 %, neboli 
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z obojího můžeme usuzovat, že respondenti starší třiceti let anebo ti, co mezi 

svými profesemi uvedli učitel nebo vychovatel, budou pravděpodobně více 

tíhnout k udávání této asociace. 

 

3.3.29. Výraz paso 

V případě výrazu paso respondenti nejčastěji udávali asociace jako andar, 

caminar, camino, huella, pie, baile, adelante, despacio, lento nebo zancada, které 

jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému ekvivalentu po 

standardizaci 'krok | postup', významovému ekvivalentu 'nereagování | 

odmítnutí'124 naopak nasvědčovaly rozličné asociace jako de largo, negación, no lo 

hago, no hacer caso, me da igual, de ti či de todo a konečně k ekvivalentu 'platforma 

s náboženským výjevem ve velikonočním průvodu' odkazovaly asociace jako (de) 

Semana Santa, Pascua, procesión nebo tronco. Následující tabulka shrnuje četnost 

významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

krok | postup 51,7

přechod, přejezd, průchod, průjezd 32,4

nereagování | odmítnutí 5,9

platforma s náboženským výjevem ve velikonočním průvodu 5,1

název města El Paso 2,2

vodní hranice mezi Argentinou a Chile 0,7

vojenský pochod 0,7

indikátor krátkého obvodu v elektrotechnice 0,7

název přehradní nádrže v Urugayi (Paso Severino ) 0,1

název skladby hudební skupiny Bacilos 0,1

rytířský turnaj ve Španělsku v roce 1434 0,1

asociace nerozpoznána (paso y yo ) 0,1

asociace nerozpoznána (quiero ) 0,1  

Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

                                                 

124 V případě tohoto ekvivalentu respondenti nedodržovali požadavek chápat testovaný výraz jako 

substantivum a nahlíželi na něj jako na tvar slovesa pasar v 1. os. sg. prézentu. 
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u nejčastější asociace 'krok | postup' byla v 65 % případů respondentkou žena, 

zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl jen 44 %, a v 56 %, respektive 

24 % případů respondenti mezi svými individuálními zálibami uváděli četbu, 

respektive hudbu, zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném 

vzorku byl 25 %, respektive 10 %; z obojího lze tedy usuzovat, že ženy a 

respondenti mající v oblibě četbu, respektive hudbu budou více tíhnout k udávání 

asociací s ekvivalentem 'krok | postup'. U druhé nejčastější asociace 'přechod, 

přejezd, průchod, průjezd' v 95 % případů respondenti žili nebo žijí ve Španělsku, 

zatímco takových respondentů v celém zkoumaném vzorku bylo 76 %; v 45 % 

případů se jednalo o respondenty mající v oblibě četbu, zatímco v celém 

zkoumaném vzorku je takových respondentů jen 26 %, neboli respondenti žijící ve 

Španělsku a mající v oblibě četbu budou tíhnout k udávání asociace 'přechod, 

přejezd, průchod, průjezd'. U třetí nejčastější asociace 'nereagování | odmítnutí' 

budeme jen konstatovat, že s ohledem na nepřípustnost této asociace125 ji zde 

nebudeme dále analyzovat. Konečně u čtvrté nejčastější asociace 'platforma s 

náboženským výjevem ve velikonočním průvodu' jsme vypozorovali, že v 75 % 

případů byl respondentem muž, zatímco podíl mužů v celém testované vzorku 

byl nižší (56 %), dále rovněž všichni respondenti ze 100 % žili nebo žijí ve 

Španělsku a konečně v 57 %, respektive 43 % případů respondenti mezi svými 

individuálními zálibami uváděli četbu, respektive hudbu, zatímco podíl takových 

respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 25 %, respektive 10 %; z toho všeho 

můžeme tedy usuzovat, že muži, respondenti žijící ve Španělsku anebo také ti, co 

mají v oblibě četbu, respektive hudbu, budou více tíhnout k udávání asociacw 

s ekvivalentem 'platforma s náboženským výjevem ve velikonočním průvodu'. 

 

3.3.30. Výraz seno 

                                                 

125 Několik respondentů nedodržel požadavek, že na testovaný výraz mají nahlížet jako na 

podstatné jméno a na místo toho udávali asociace naznačující, že testovaný výraz paso považují 

za 1. os. sg. prézentu od slovesa pasar. 
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U výrazu seno respondenti nejčastěji udávali asociace pecho (femenino), 

pecho(s), teta, de tetas, bubi, busto, la tetilla del pecho a v jednom případě i 

pozoruhodný výraz bufa, což je lokálně specifický výraz pro poprsí používaný 

v La Coruñi, které jednoznačně odkazovaly k nejčetnějšímu významovému 

ekvivalentu po standardizaci 'ňadro, poprsí'; významovému ekvivalentu 

'trigonometrická funkce sinus v matematice' naopak nasvědčovaly rozličné 

asociace jako coseno (y tangente), tangente, trigonometría, función trigonometrica, 

matematicas či y coseno de un ángulo antiguo, histórico či urbano; dále k ekvivalentu 

'děloha, lůno' jsme zaznamenali asociace jako (de) (la) madre, materno nebo parte 

distintiva de la mujer. Čtvrtou nejčastějí udávanou asociací bylo samotné slovo 

mujer126, tu jsme bez dalšího upřesnění museli při standardizaci vyhodnotit jako 

nejednoznačnou asociaci, neboť by připustila jak ekvivalent 'ňadro, poprsí', tak i 

'děloha, lůno' a kvůli její nezanedbatelné četnosti je vhodnější ji z analýzy vyjmout. 

Konečně k páté nejčastějí třídě asociací reprezentované ekvivalentem 'nitro, střed, 

jádro' respondenti většinou odpovídali asociacemi jako centro (familiar), de la 

familia, del problema nebo lugar de acogimiento, normalmente familiar. Následující 

tabulka shrnuje četnost významových ekvivalentů jednotlivých asociací: 

Význam (český ekvivalent)
Četnost

asociací (v %)

ňadro, poprsí 42,4

trigonometrická funkce sinus v matematice 24,3

děloha, lůno 11,8

nejednoznačná asociace (mujer ) 9,6

nitro, střed, jádro 5,9

dutina (nosní, etc.) 2,9

klín 2,2

nejednoznačná asociace (chica ) 0,7

nejednoznačná asociace (vacío ) 0,1

nejednoznačná asociace (Mi novia ) 0,1  

                                                 

126 Dodejme, že podobně problematické pro standardizaci bylo i samotné slovo madre nakonec 

přiřazené k evkvivalentu 'děloha, lůno'. Tomuto ekvivalentu jsme dali přednost před 'ňadro, 

poprsí', jelikož u mateřství cítíme primární a zásadnějí vztah k děloze ženy nežli k jejímu poprsí, 

ačkoli i poprsí v souvislosti s kojením mohlo některého z respondentů motivovat k udání této 

asociace, která by tak byla námi mylně vyhodnocena. 
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Pokud bychom se pokusili vypozorovat nějakou závislost mezi udanou 

asociací a socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondenta, lze říci, že 

u nejčastější asociace 'ňadro, poprsí' v 21 % případů respondent/ka mezi svými 

profesemi uvedl prodvač nebo obchodník, zatímco takových respondentů v celém 

zkoumaném vzorku bylo jen 9 %, a v 50 % případů respondenti měli v oblibě 

četbu, zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku byl 25 %, 

respektive 10 %; z obojího lze usuzovat, že prodavači či obchodníci anebo 

respondenti mající v oblibě četbu budou více tíhnout k udávání asociací 

s ekvivalentem 'ňadro, poprsí'. U druhé nejčastější asociace 'trigonometrická 

funkce sinus v matematice' v 36 % případů byl respondent starší třiceti pěti let, 

zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku je méně (26 %); 

dále rovněž ve 36 % případu udávali, že vystudovali nějaký technický obor jako 

inženýrství, fyziku, informatiku, architekturu anebo aeronautiku, zatímco podíl 

takových respondentů v celém zkoumaném vzorku je 23 %, a konečně 30 % 

respondentů mezi svými profesemi127 uvedlo učitel či vychovatel, zatímco v celém 

zkoumaném vzorku bylo takových respondentů jen 15 %, čili na základě právě 

uvedeného můžeme tvrdit, že respondenti starší třiceti pěti let, dále ti, co 

vystudovali nějaký technický obor anebo mezi svými profesemi uvedli učitel či 

vychovatel, budou častěji uvádat ekvivalenty s touto asociací. U třetí nejčastějí 

asociace 'děloha, lůno' byla v 75 % případů respondentkou žena, zatímco podíl 

žen v celém zkoumaném vzorku byl jen 44 %, a rovněž v 75 % případů byl(a) 

respondent(ka) mladší třiceti let, zatímco v celém zkoumaném vzorku je takových 

respondentů jen 59 %;  konečně v 31 %, respektive v 25 % případů respondenti 

mezi svými profesemi uvedli učitel či vychovatel, respektive prodavač nebo 

obchodník, zatímco podíly takových respondentů v celém zkoumaném vzorku 

byli nižší (15 %, respektive 9 %), neboli ženy, respondenti mladší třiceti let a dále 

ti, co se někdy věnovali či stále věnují profesím učitel či vychovatel, respektive 

                                                 

127 U dalších profesí souvisejících s technickým vzděláním jako významným faktorem volby 

zkoumané asociace jsme u respondentů pozorovali mírně vyšší četnosti než v celém vzorku, ale ne 

tak vysokou, aby se dostali z pásma statistické chyby. Například u architeků to bylo 9 % versus 2 % 

a u informatiků 9 % versus 6 %.  
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prodavač nebo obchodník, budou pravděpodobně více tíhnout k uvádění této 

asociace. Konečně u poslední analyzované asociace 'nitro, střed, jádro' byla v 63 % 

případů respondentkou žena, zatímco podíl žen v celém zkoumaném vzorku byl 

jen 44 %, a dokonce v 88 % respondenti mezi svými individuálními zájmy uvedli 

četbu, zatímco podíl takových respondentů v celém zkoumaném vzorku je jen 26 

%, lze tedy uzavřít, že ženy a respondenti mající v oblibě četbu budou častěji 

tíhnout k volbě takových asociací.  

 

3.3.31. Shrnutí výsledků rozboru 

Každý z předcházejících třiceti bodů této práce se věnoval podrobnější 

analýze výsledků výzkumu u jednotlivých testovaných výrazů, přičemž struktura 

rozboru byla v každém z těchto bodů velmi podobná, což na čtenáře při jejich 

souvislém čtení mohlo působit poněkud monotónně. Nicméně naším záměrem 

spíše bylo přenechat čtenáři samotnému výběr výrazů, u nichž si konkrétní 

rozbory přečte podrobněji. Zdůrazněme, že ani v jednom z těchto třiceti oddílů 

textu jsme neusilovali o vynášení obecně platných soudů (například, že 

respondenti mající v oblibě četbu budou kategoricky volit tu či onu asociaci), ale 

spíše nám šlo o popsání souvislostí mezi volenou asociací a osobnostními, 

socioekonomickými a dalšími charakteristikami respondentů ve zcela konkrétním 

studovaném materiálu. V tomto smyslu jsme se v jednotlivých bodech snažili 

naznačit možné tendence a v jakých faktorech případně hledat možné závislosti 

při analýze jiných i obsáhlejších materiálů.  

Podívejme se nyní na uplynulých třicet rozborů souhrnně. Na základě 

našeho dotazníkového šetření jsme mezi všemi asociacemi ke třiceti testovaným 

výrazům zaznamenali 102 statisticky relevantních asociačních ekvivalentů 

v češtině, přičemž velmi často (u 42 významových ekvivalentů, tj. ve 42 % 

statisticky relevantních případů) jsme se při analýze jednotlivých výrazů setkávali 

s tím, že existovala určitá statisticky významnější závislost mezi pohlavím 

respondenta a udávanou asociací, přičemž v tomto ohledu výrazně převažovalo 
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ženské pohlaví (37 ekvivalentů) nad mužským (5 ekvivalentů), jak ukazuje 

následující tabulka:  

Hodnota 
charakteristiky 𝑯𝒊 

Ekvivalenty vykazující statisticky významné zvyšení relativní 
četnosti u respondentů typu 𝑯𝒊  

žena 

DIRECCIÓN: směr 
PALOMILLA: pták (holubička) 
VUELTA: návrat – obrat, oběhnutí, objetí, otočka, otočení, zatočení 
PARTIDO: utkání, zápas 
ARCO: luk – duha  
ESPADILLA: mečoun 
BOTE: člun – plechovka, konzerva, sklenice, dóza 
GALGA: chrtice 
YEMA: bříško prstu 
ENTRADA: lístek, vstupenka, vstupné 
PRESA: kořist – vězenkyně, zajatkyně 
MANGA: rukáv – úzký poloostrov 
PILA: nádrž, dřez, káď 
CAÑA: sklenka (piva) – cukrová třtina 
MEDIA: polovina – punčocha, punčocháče – ponožka  
TACO: pokrm mexické kuchyně (studená kukuřičná placka) – 
podpatek | špunt, kolík na kopačkách 
CORTE: sestřih vlasů – ostří, řez, říznutí 
PARTIDA: odjezd, odchod 
PERILLA: klika 
TROMPA: chobot, sosák, čumák zvířete 
PLANTA: rostlina 
RAZÓN: rozum, inteligence – pravda  
PASO: krok | postup 
SENO: děloha, lůno – nitro, střed, jádro  

muž 

PALOMILLA: křídlatá matice 
GALGA: kalibr, měřidlo, měrka, míra 
PILA: křtitelnice 
MEDIA: průměr 
PASO: platforma s náboženským výjevem ve velikonočním průvodu 

 

Ještě častěji než u pohlaví respondenta se ve studovaném materiálu možná 

souvislost volby asociace u určité charakteristiky respondenta projevila u veličiny 

„zájmy respondenta“, a to u 53 statisticky relevantních asociačních ekvivalentů (tj. 

52 % případů), přičemž u 31 ekvivalentů se jednalo o četbu, u 11 o hudbu, u 6 o 

kino a po 1 ekvivalentu jsme zaznamenali u zálib divadlo, sport, ruční práce, 
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videohry a internet. Následující tabulka zachycuje přehled konkrétních 

ekvivalentů pro jednotlivé zájmy respondenta. 

Hodnota 
charakteristiky 𝑯𝒊 

Ekvivalenty vykazující statisticky významné zvyšení relativní 
četnosti u respondentů typu 𝑯𝒊 

četba 

PALOMILLA: pták (holubička) 
VUELTA: návrat – okruh, kolo 
PARTIDO: politická strana 
ARCO: luk – duha 
ESPADILLA: mečík (malý meč) 
BOTE: člun 
YEMA: bříško prstu 
ALFEÑIQUE: druh sladkosti 
ENTRADA: vchod, vjezd, vstup – lístek, vstupenka, vstupné 
PRESA: přehrada, hráz, jez 
MANGA: rukáv – japonský komiks 
APUNTE: míření, zamíření, zaměření 
CAÑA: sklenka (piva) 
CORTE: ostří, řez, říznutí 
GUION: pomlčka 
TROMPA: chobot, sosák, čumák zvířete – vejcovod  
PLANTA: rostlina – poschodí  
RAZÓN: rozum, inteligence – název španělského deníku (La Razón) 
– důvod, příčina 
PASO: krok | postup – přechod, přejezd, průchod, průjezd – 
platforma s náboženským výjevem ve velikonočním průvodu 
SENO: ňadro, poprsí – nitro, střed, jádro 

hudba 

ALFEÑIQUE: slabý člověk | choulostivý člověk 
BOLSA: hudba 
ENTRADA: vchod, vjezd, vstup 
CORTE: ostří, řez, říznutí 
TROMPA: trubka (hudební nástroj) 
PLANTA: poschodí 
RAZÓN: důvod, příčina 
PASO: krok | postup – platforma s náboženským výjevem ve 
velikonočním průvodu 

kino 

ENTRADA: vchod, vjezd, vstup 
MANGA: japonský komiks 
PILA: nádrž, dřez, káď 
CAÑA: sklenka (piva) 
TACO: tágo 
RAZÓN: název španělského deníku (La Razón) 

divadlo ENTRADA: vchod, vjezd, vstup 

sport PRESA: kořist 

ruční práce TACO: kolík, špalík 

internet CORTE: název obchodního domu 
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videohry CORTE: název obchodního domu 

 

Jako další poměrně významná veličina co do potenciálu vysvětlovat volbu 

určité asociace u nějakého typu respondentů se ve studovaném materiálu jeví věk 

respondenta, a to konkrétně u 29 statisticky relevantních asociačních ekvivalentů 

(tj. ve 28 % případů). Jak ukazuje následující tabulka, u 10 ekvivalentů to byl věk 

do třiceti let, u 8 ekvivalentů věk nad třicet let, u 5 ekvivalentů věk nad třicet pět 

let, u 2 ekvivalentů věk do dvaceti let a konečně po 1 ekvivalentu v kategoriích 

věk od dvaceti do dvaceti pěti let, od dvaceti pěti do třiceti pěti let, do třiceti pěti 

let a nad čtyřicet let. 

Hodnota 
charakteristiky 𝑯𝒊 

Ekvivalenty vykazující statisticky významné zvyšení relativní 
četnosti u respondentů typu 𝑯𝒊 

20 – 25 let MANGA: japonský komiks 

25 – 35 let MANGA: úzký poloostrov 

< 25 let 
YEMA: bříško prstu 
MEDIA: drahá polovička 

< 30 let 

PALOMILLA: muška (mol) 
PARTIDO: utkání, zápas 
BOTE: společné vybrané peníze, jackpot, spropitné 
ALFEÑIQUE: druh sladkosti – malíček 
TACO: pokrm mexické kuchyně (studená kukuřičná placka) 
GUION: pomlčka 
RAZÓN: název španělského deníku (La Razón) 
CASCO: trup lodi či letadla 
SENO: děloha, lůno 

> 30 let 

DIRECCIÓN: vedení, řízení, ředitelství 
PARTIDO: politická strana 
BOTE: člun 
PRESA: vězenkyně, zajatkyně 
PILA: spousta, hromada 
TACO: podpatek | špunt, kolík na kopačkách 
CORTE: střih u oděvů 
PERILLA: tlačítko, vypínač 

< 35 let PALOMILLA: pop-corn 

> 35 let 

GALGA: kalibr, měřidlo, měrka, míra 
ALFEÑIQUE: malý člověk | malá věc 
MANGA: pytlík na zdobení cukroví polevou 
PILA: cukrová třtina 
SENO: trigonometrická funkce sinus 

> 40 let PLANTA: chodidlo 
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  V případě veličiny týkající se toho, kde respondent žil významnou část 

svého života či stále žije, jsme na zkoumaném materiálu vypozorovali jistou 

vysvětlující schopnost pro volbu asociace u 25 statisticky relevantních asociačních 

ekvivalentů (tj. 24,5 % případů), přičemž u 16 ekvivalentů bylo hodnotou této 

veličiny Španělsko, u 7 Hispánská Amerika a po 1 ekvivalentu připadlo na 

hodnoty Mexiko, velké město či pobřeží. Předhled konkrétních ekvivalentů pro 

jednotlivé hodnoty ukazuje následující tabulka. 

          

Hodnota 
charakteristiky 𝑯𝒊 

Ekvivalenty vykazující statisticky významné zvyšení relativní 
četnosti u respondentů typu 𝑯𝒊 

Španělsko 

SANGRÍA: pouštění žilou 
VUELTA: cyklistický závod kolem Španělska 
BOTE: plechovka, konzerva, sklenice, dóza – společné vybrané 
peníze, jackpot, spropitné 
ALFEÑIQUE: malíček 
PILA: spousta, hromada 
CAÑA: sklenka (piva) 
MEDIA: punčocha, punčocháče 
TACO: nadávka, sprosté slovo 
CORTE: název obchodního domu (El Corte Inglés) 
TROMPA: opice (opilost) 
PLANTA: poschodí 
RAZÓN: název španělského deníku (La Razón) 
CASCO: střed města 
PASO: přechod, přejezd, průchod, průjezd – platforma s 
náboženským výjevem ve velikonočním průvodu 

Hispánská Amerika 

SANGRÍA: odřádkování, nový řádek, odstavec 
VUELTA: okruh, kolo 
MEDIA: ponožka 
TACO: podpatek | špunt, kolík na kopačkách 
PARTIDA: odjezd, odchod 
PERILLA: klika – tlačítko, vypínač 

Mexiko TACO: pokrm mexické kuchyně (studená kukuřičná placka) 

velké město PALOMILLA: pták (holubička) 

pobřeží ESPADILLA: mečoun 

 

Jako podstatně méně významná veličina co do potenciálu vysvětlovat volbu 

určité asociace u nějakého typu respondentů se ve studovaném materiálu jeví 
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povolání respondenta, a to pouze u 13 statisticky relevantních asociačních 

ekvivalentů (tj. ve 13 % případů). Jak ukazuje následující tabulka, u 9 ekvivalentů 

to byla profese učitel či vychovatel, u 3 ekvivalentů prodavač či obchodník a u 1 

ekvivalentu profese v informatice. 

Hodnota 
charakteristiky 𝑯𝒊 

Ekvivalenty vykazující statisticky významné zvyšení relativní 
četnosti u respondentů typu 𝑯𝒊 

učitel či vychovatel 

GALGA: chrtice 
MEDIA: polovina 
TACO: nadávka, sprosté slovo 
PLANTA: rostlina 
RAZÓN: pravda 
CASCO: střed města – trup lodi či letadla 
SENO: trigonometrická funkce sinus v matematice – děloha, lůno 

prodavač či 
obchodník 

MEDIA: polovina 
SENO: ňadro, poprsí – děloha, lůno 

IT profese PLANTA: poschodí 

 

Nakonec podobně méně významnou veličinou co do potenciálu vysvětlovat 

volbu určité asociace u nějakého typu respondenta je ve studovaném materiálu i 

vzdělání, neboť to bylo vypozorováno jako významné jen u 11 statisticky 

relevantních asociačních ekvivalentů (tj. v 11 % případů). U 7 ekvivalentů to bylo 

vysokoškolské vzdělání a po 2 ekvivalentech se jednalo o hodnoty „bez 

vysokoškolského vzdělání“ a technické vzdělání. Přehled konkrétních ekvivalentů 

přinášíme v následující tabulce. 

 

Hodnota 
charakteristiky 𝑯𝒊 

Ekvivalenty vykazující statisticky významné zvyšení relativní 
četnosti u respondentů typu 𝑯𝒊 

vysokoškolské 
vzdělání 

DIRECCIÓN: vedení, řízení, ředitelství 
PALOMILLA: muška (mol) 
ARCO: oblouk, klenba, brána 
GALGA: kalibr, měřidlo, měrka, míra 
PILA: křtitelnice 
CORTE: střih u oděvů 
TROMPA: opice (opilost) 

bez 
vysokoškolského 
vzdělání 

VUELTA: procházka 
PARTIDA: odjezd, odchod 
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technické vzdělání 
PALOMILLA: křídlatá matice 
SENO: trigonometrická funkce sinus v matematice 

  

Při analýze asociací jsme detekovali i 11 statisticky relevantních 

významových ekvivalentů (11 % případů), které v rámci příslušného 

analyzovaného výrazu byly natolik dominantní128 (tj. s vyšší než 70% relativní 

četností), že u žádné ze sledovaných charakteristik respondenta nebylo možné 

statisticky dostatečně prokázat potenciál ovlivnit volbu této konkrétní asociace u 

daného typu respondentů, konkrétně šlo o tyto případy: 

Ekvivalenty vykazující absenci nějakého vysvětlujícího faktoru 

DIRECCIÓN: poštovní adresa, bydliště 
SANGRÍA: alkoholický nápoj z vína 
YEMA: žloutek 
BOLSA: taška, igelitka, sáček, pytel 
APUNTE: poznámka, zápis(ky), záznam 
PILA: baterie (elektrický článek) 
CAÑA: rybářský prut 
PARTIDA: partie hry 
PERILLA: bradka (vousy) 
GUIÓN: scénář 
CASCO: helma, přilba 

 

 Na závěr tohoto shrnutí zopakujme, že náš materiál nám nedovoluje 

vynášet definitivní, obecně platné soudy: důvodem je mj. nereprezentativnost 

zkoumaného vzorku v ohledech, o nichž jsme se již dříve zmiňovali, a dále také 

konkrétní množina vybraných výrazů k testování, jež má pochopitelně omezený 

dosah. Stejné důvody mohly vést k tomu, že se u zvolených testovaných výrazů 

nepotvrdily některé na první pohled zřejmé hypotézy, že například respondenti 

mající v oblibě sport budou u výrazu partido více tíhnout k volbě asociací 

s ekvivalentem 'utkání, zápas', anebo že respondenti, kteří žili či stále žijí 

                                                 

128 S výjimkou případu CAÑA (rybářský prut), kde se neprokázala žádná statistická závislost mezi 

nějakou charakteristikou respondenta a volbou této asociace i při relativně příznivé četnosti (31 %) 

tohoto případu mezi ostatními ekvivalenty. 
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v Hispánské Americe, budou vykazovat vyšší tendenci u výrazu caña k asociacím 

s ekvivalentem 'cukrová třtina'.  
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4. ZÁVĚR, RESUMÉ 
4.1. Resumen (español) 

La presente tesis doctoral "Factores que determinan el significado léxico en 

en español" ya en su título bastante general no indica bien cuáles son los 

problemas específicos de la semántica léxica que se van a tratar. Por cierto, con el 

título no intetamos dar la impresión de que el trabajo se pusiera una meta tan 

ambiciosa como llevar un análisis completo de todos los factores del significado 

de las palabras en español en cualquier situación comunicativa, sino que 

queríamos evitar un título demasiado largo, a ser más específico. Así que una 

aclaración más detallada del punto de enfoque de esta tesis se puede encontrar 

en su abstracto. 

Teniendo en cuenta el hecho de que esta tesis se mueve en el campo de la 

semántica léxica, era esencial dedicar su parte teórica (el segundo capítulo) al 

término significado que es bastante crucial para la semántica. Aunque desde el 

punto de vista de un laico puede resultar un concepto intuitivamente claro, todo 

el asunto comienza a desentrañar ya en el momento de levantar la pregunta 

"¿Qué es el significado?" la cual podría proporcionar directamente la respuesta 

"El significado significa ...", pero sería una definición del anillo, que se ve desde 

la filosofía o lógica inaceptable. A la paradoja semántica de definir el término 

significado se añade, como se ha demostrado a lo largo del desarrollo histórico de 

la filosofía del lenguaje y la semántica, otra tarea problemática en gran parte no 

trivial, es decir, traer una teoría completa y totalmente convincente del 

significado, que va mucho más allá de la mera comprensión descriptiva del 

significado en la que tradicionalmente coincidía con el objeto que representaba  o 

la definición de la palabra que se puede buscar en el diccionario. 

En el segundo capítulo, dividimos las teorías del significado en dos 

grupos: las clásicas y modernas. En cuanto al criterio de clasificiación, aunque 

nada estricto, optamos por los 70 años del siglo 20, que consideramos el período 

a partir del cual la lingüística comienza a explorar nuevos enfoques científicos en 

relación con mayor aplicación de la informática también en el campo de las 

ciencias humanas. Entre las teoría clásica en nuestra división encontramos todas 
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las teorías causales tradicionalmente basadas en el descriptivismo desarrollado 

ya en el período anterior a la constitución de la semántica, o durante el 

estructuralismo y el funcionalismo. Aproximadamente a partir del siglo 20 luego 

comienzan a desarrollarse teorías que intentan sacar la teoría del significado más 

allá de la mera teoría referencial. Un grupo de teorías empezó a desarrollarse en 

el contexto de las tendencias de "psicologización" en la semántica: si nos 

referimos a las teorías conductistas que ven el signo lingüístico como un 

incentivo para un comportamiento particular, emotivismo que trata el uso no 

cognitivo del lenguaje y la capacidad del habla transferir ciertas emociones 

además del contenido neutro informativo, o populares teorías intencionalistas de 

Grice, Austin y Searle, quienes a los enunciados performativos además del 

contenido objetivamente informativo atribuyen el papel de transmitir a los 

oyentes también las intenciones del hablante, o sea que no solo oiga la 

información, sino que también haga que se espera entre línas al transmitir un 

enunciado así. El segundo grupo de teorías clásicas entre las que encontramos el 

convencionalismo por ejemplo, al otro lado, resulta muy influenciado por las 

tendencias de “sociologización" en la semántica. Por ejemplo, se trata de explicar 

el significado léxico mediante convenciones sociales, es decir, el proceso en la 

sociedad cuando se repite suficientemente veces la realización exitosa de ciertos 

enunciados con un significado específico para que se convierta gradualmente en 

una regla o convención a la que todos los miembros de la comunidad están 

conformes y tienden a usarla. Las actuales teorías modernas continúan en la 

tendencia a enriquecer la teoría referencial con otros aspectos adicionales. En este 

trabajo, hemos mencionado la teoría de las relaciones actuales del lenguaje, que 

habla de la indexicalidad de la mayor parte de los enunciados que aparecen en la 

comunicación humana ordinaria, o el hecho de que las oraciones son de alguna 

manera incompletas porque hacen referencia a algo más fuera de su significado 

descriptivo y como resultado su significado no puede ser correctamente 

interpretado sin conocer las propiedades de contexto en el cual fueron 

pronunciadas. Después nos ocupamos de las teorías composicionales dentro de 

la sémantica que tratan de explicar el significado por medio de la equivalencia 
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con las teorías composicionales de verdad que habían sido descritas dentro de la 

lógica, pero esa equivalencia sin problemas funcionó solamente en los lenguajes 

de máquina y en los naturales tuvo que enfrentarse a algunos inconvenientes. 

Finalmente las teorías composicionales también proporcionaron el punto de 

partida a los generativistas en el sentido de que podían representar bien la 

estructura (conocida como un gráfico de árbol) de varios procesos que tenían 

lugar en el lenguaje de los usuarios durante la comunicación. En la actualidad, la 

tendencia de la última de estas teorías puede marcar la transición de la 

naturaleza estática de la clase anterior de diagramas de árbol a la dinámica, es 

decir, su variación en el tiempo dependiendo de otros factores. 

En el tercer capítulo, o sea en la parte práctica de nuestro trabajo, durante 

la descripción de los antecedentes teóricos de la investigación no recurrimos a 

ninguna de las teorías del significado anteriores y hemos introducido nuestro 

propio esquema teórico, es decir, una tipología dual algo simplificada de factores 

del significado que se nutre de una gran variedad de conocimientos sobre el 

significado de las teorías anteriormente mencionadas. Como los factores 

primarios, hemos identificado algunos "factores de creación de significado" a los 

cuales se dedican tradicionalmente las teorías descriptivas y convencionalistas. 

Los factores secundarios en nuestro punto de vista son entonces todos los demás 

factores que están en la comunicación para ayudar a determinar el significado 

correcto o pensado por el hablante en los casos de la ambigüedad (por ejemplo el 

contexto del habla, las características de la situación comunicativa, etc.) y cuyo 

papel comenzó a hacer hincapié en varias teorías semánticas nuevas. De la 

definición de los factores secundarios es obvio que tendrán un papel clave para 

la interpretación adecuada (o desambiguación) de las expresiones ambiguas, es 

decir, que el significado interpretado por el oyente corresponda el significado 

pensado por el hablante. 

En la mayoría de las situaciones comunicativas más comunes los oyentes, 

si evalúan correctamente todos los parámetros relevantes de la situación 

comunicativa desde el contexto del discurso hasta la entonación del hablante, sus 

gestos y etc., no cometen errores en la desambiguación. En situaciones 
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comunicativas menos comunes con las que el oyente, por ejemplo, no tiene 

experiencia previa, puede suceder que esas informaciones adicionales útiles 

evalúe de forma incorrecta, a continuación, también realice la desambiguación 

mal y, como resultado interprete el contenido del mensaje de forma distinta de la 

que ha pensado el hablante. ¿Qué pasa si, sin embargo, el oyente se encuentra en 

tal situación comunicativa en la que se trata de interpretar el significado de un 

término ambiguo, pero desde el contexto de la expresión, o de cualquier otra 

característica relevante no puede explotar de ningún modo cualquier 

información adicional que le ayude a elegir entre todos los sentidos posibles del 

término ambiguo el significado "correcto", o sea el significado pensado por el 

hablante? ¿Y si, incluso en un papel interpretativo tan complejo, finalmente el 

oyente recurre a uno de los significados posibles? ¿Según qué factores lo hace? 

Las preguntas planteadas fueron la motivación para determinar el tema principal 

de esta disertación. En el contexto de la ambigüedad léxica la parte práctica de 

esta tesis se ha centrado entonces en la cuestión de si además de los factores 

secundarios típicos como las características de la situación comunicativa  

también pueden aplicarse las características exclusivamente asociadas con el 

oyente, o sea independientes de la situación comunicativa concreta. 

Añadamos que la problemática situación comunicativa mencionada arriba 

de la que se ha derivado el tema de la investigación de esta tesis doctoral, con 

razón, puede parecer un poco estéril, ya que es equivalente a la siguiente 

situación: el hablante, completamente aislado de todas las influencias 

contextuales, espacio-temporales y otras del origen extra-lingüístico, se enfrenta 

a la tarea de interpretar el único significado "correcto" de una palabra ambigua 

utilizada aisladamente fuera de cualquier contexto concreto. En nuestra 

investigación hemos relacionado este significado “correcto” preferido por el 

hablante independientemente de la situación de comunicativa con la naturaleza 

de la asociación inmediata que le surge en la mente al hablante cuando se le 

muestra una palabra ambigua. 

Un método apropiado para explorar lo anterior puede ser la encuesta a la 

que recurrimos. Para realizar la encuesta, utilizamos un cuestionario electrónico 
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creado por la teconología Google Forms, que se diseñó en dos partes. En la 

primera parte, se preguntó a los encuestados acerca de algunas de sus 

características personales y sociolingüísticas elegidas (sexo, edad, zona 

geográfica en la que ha vivido o todavía vive, la educación y la carrera estudiada, 

la ocupación y los intereses) y en la segunda parte, los encuestados fueron 

sometidos a la prueba de asociación con treinta expresiones, cuya esencia era 

proporcionar una asociación inmediata con cada una de las palabras. A la 

encuesta del cuestionario asistieron 959 encuestados desde enero de 2013 hasta 

septiembre de 2014. Agreguemos que en tal número de encuestados el error 

estadístico de estimar la probabilidad de cualquier fenómeno no excede el 2,66%, 

que es un nivel aceptable. Por el contrario, como un hecho menos favorable 

resultó la irrepresentabilidad de la muestra de la encuesta en relación con la 

población mundial de hablantes nativos de español en algunos criterios de la 

primera parte del cuestionario. La irrepresentabilidad más crucial se observó en 

la distribución de los encuestados por región geográfica entre Hipanoamérica y 

España, ya que casi el 76% de los encuestados ha vivido o vive actualmente en 

España. No obstante, la representabilidad de la muestra fue insuficiente (aunque 

significativamente menos que para las áreas geográficas) en los criterios de 

género o edad. En otras características enumeradas en la primera parte del 

cuestionario, no fue posible decidir sobre la representabilidad de la muestra  

debido a la falta de una estadística referencial adecuada. Como una consecuencia 

de la irrepresentabilidad es posible que los resultados encontrados en la muestra 

no tengan la validez general en toda la población mundial de hablantes nativos 

de español y por lo tanto no es apropiado sobre la base de estos datos hacer 

juicios de aplicación general. 

Al analizar las asociaciones indicadas en la primera fase del 

procesamiento realizamos treinta subanálisis metódicamente y estructuralmente 

idénticos para cada una de las expresiones de prueba. En primer lugar, tuvimos 

que estandarizar todas las asociaciones, o sea agrupar todas las asociaciones 

(posiblemente distintas) que se referían al mismo significado en un solo 

representante de toda la clase de tales asociaciones, y, también, para cada una de 
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las asociaciones estandarizadas y estadísticamente relevantes (es decir, con una 

frecuencia de al menos el 5%) se aplicó el siguiente procedimiento para buscar 

tipos de encuestados con un tendencia estadísticamente significativa a indicar 

dicha asociación: en cada característica de la primera parte del cuestionario para 

cada uno de sus valores posibles y todas las combinaciones de estos contamos la 

frecuencia de los encuestados del tipo defenido por el valor (o los valores) que 

habían indicado dicha asociación y la comparamos con la frecuencia del mismo 

tipo de encuestados dentro de toda la muestra. Si la diferencia entre las dos 

frecuencias era mayor que 10%, lo cual resultó que la diferencia entre las dos 

frecuencias con un nivel de confianza del 95% superaba el rango de error 

estadístico (incluso en el peor de los casos: en asociación con la frecuencia de 5% 

y la frecuencia de 50% del tipo de encuestado), se interpretó de tal manera que 

entre el tipo de encuestado y dicha asociación existía una dependencia. En la 

segunda fase del procesamiento basándonos en los resultados de los subanálisis, 

en particular en los tipos de encuestados que mostraban una mayor tendencia a 

indicar cierta asociación, preparamos un sumario completo del grado de 

aplicación de características individuales y los tipos de encuestado que definían. 

En este resumen, el material de muestra sorprendentemente (porque cuánto 

menor es el número de valores diferentes de una característica tanto más fácil es 

que exista cualquier potencial explicativo hacia un tipo de asociación específico) 

mostró que en la mayoría de los casos (52%) se aplicaban como factores 

explicativos los intereses del encuestado, sobre todo la lectura, en el 42% de las 

asociaciones el factor explicativo era el género, especialmente femenino, en el 

28% de las asociaciones el factor explicativo era la edad, ante todo la edad mayor 

de treinta años, en el 25% de las asociaciones resultaron como variables 

explicativas las regiones geográficas, particularmente España, en el 13% de las 

asociaciones el criterio explicativo era la ocupación del encuestado, generalmente 

un profesor o educador, y, finalmente, en el 11% de las asociaciones el factor 

explicativo era la formación observada, especialmente la educación superior. Al 

mismo tiempo en el material estudiado registramos en el 11% de los casos las 

asociaciones tan dominantes (es decir, con una frecuencia de más de 70%) que no 
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se pudo demostrar ningún factor explicativo de los criterios de la primera parte 

del cuestionario en dichas asociaciones. En conclusión observemos que como la 

irrepresentabilidad de la muestra de los encuestados puede impedir la 

aplicabilidad general de los resultados a la población global de hablantes 

nativos, también una estandardización mal hecha podría de esta manera 

distorsionar los resultados del análisis de las asociaciones adquiridas, ya que 

más o menos depende solo de la capacidad del procesador  del análisis de 

"adivinar" cuál era la intención del encuestado o sea a cuál de los posibles 

significados de la palabra de prueba corresponde la asociación indicada. Sin 

embargo, con respeto a eso, se ha demostrado que la calidad y la claridad de la 

asociaciónes indicadas por los encuestados era relativamente alta y en todos los 

términos excepto espadilla la frecuencia de las asociaciones cuestionables o 

ambiguas no superaba el 3% (en el término espadilla en 19% de los casos se 

produjo asociación insuficientemente especificada como espada o espada pequeña). 

La segunda fuente de otra distorsión potencial podría ser un error cometido por 

el procesador durante la estandardización de alguna asociación que no 

consideraba cuestionable, pero, no obstante, no la asignó al significado pensado 

previamente por el encuestado. Naturalmente tales casos no sabemos cuantificar. 

En consecuencia, los resultados de la parte práctica más bien sugieren que 

las características personales, sociolingüísticas y otras características del 

encuestado estudiadas tienen cierto potencial explicativo para el significado 

léxico preferido en palabras ambiguas, al menos en el material estudiado. La 

cuestión, sin embargo, es si, en algunas situaciones comunicativas reales, este 

potencial se utiliza en una medida decisiva, o es más bien típico que estos 

factores secundarios de la personalidad del hablante casi siempre estén 

suprimidos por factores secundarios relacionados con la naturaleza de la 

situación comunicativa. 

 

4.2. Resumé (česky) 

Předložená dizertační práce „Faktory určující lexikální význam ve 

španělštině“ ve svém poměrně široce pojatém názvu příliš nenaznačuje, kterými 
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konkrétními problémy z oblasti lexikální sémantiky se zabývá. Tím jsme ve 

čtenáři rozhodně nechtěli vzbuzovat dojem, že by si tato práce stanovila 

ambiciózní cíl podat úplnou analýzu systému všech faktorů významu slov ve 

španělštině v libovolné komunikační situaci; spíše jsme se chtěli vyhnout příliš 

dlouhému, byť specifičtějšímu názvu, a dostatečně jasné přiblížení předmětu 

zkoumání této dizertace jsme zařadili až do jejího abstraktu.  

S přihlédnutím k tomu, že se tato dizertace pohybuje na poli lexikální 

sémantiky, bylo nezbytně nutné její teoretickou část (druhá kapitola) věnovat 

pojmu význam, který je pro sémantiku zcela klíčový. Ačkoli se z laického 

pohledu může jednat o intuitivně poměrně jasný termín, celá záležitost se začíná 

komplikovat už v okamžiku vznesení otázky „Co znamená význam?“, k níž by 

se mohla přímo nabízet odpovědět „Význam znamená …“, ale to by byla tzv. 

definice kruhem, což je z pohledu logiky či filozofie nepřípustné. 

K sémantickému paradoxu definování pojmu význam se velmi rychle, jak 

historický vývoj ve filozofii jazyka a sémantice ukázal, přidal další značne 

netriviální úkol, a sice podat úplnou a zcela přesvědčivou teorii významu, což 

výrazně přesahuje pouhé tradiční deskriptivní chápání významu jako objekty, již 

dané slovo v jazyce zastupuje, či definice, kterou lze vyčíst při vyhledání daného 

výrazu ve slovníku.  

Ve druhé kapitole jsme teorie významu rozdělili na klasické a moderní, 

přičemž jako dělicí, nikoli však nějak striktně chápanou hranici jsme zvolili 70. 

léta 20. století, která považujeme za období, od něhož se v lingvistice začínají 

objevovat nové vědecké přístupy v souvislosti s výraznějším uplatňováním 

informatiky i na poli humanitních věd. Mezi klasické teorie v našem členění 

řadíme veškeré tradiční kauzální teorie vycházející z deskriptivizmu, rozvíjené 

ať už v období před vznikem sémantiky, nebo strukturalismem či 

funkcionalismem. Přibližně od 20. století pak začínají vznikat teorie, které se 

snaží dosavadní tradiční teorie významu rozšířit nad rámec pouhé referenční 

teorie. Jedna skupina teorií se začala rozvíjet v souvislosti s „psychologizujícími“ 

tendencemi v sémantice: ať už máme na mysli behavioristické teorie nahlížející 

na jazykový znak jako na stimul k určitému chování, emotivistické teorie 
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zmiňující i nekognitivní aspekt jazyka a schopnost promluv nad rámec svého 

neutrálního obsahu přenášet i určité emoce či popularní intencionalistické teorie 

Grice, Austina a Searla, kteří tzv. performativním promluvám vedle jejich 

objektivně chápaného čistě informativního obsahu přisuzují i úlohu sdělovat 

posluchači další záměry mluvčího (tj. aby si pouze danou informaci nevyslechl, 

ale i vykonal to, co se při pronesení dané promluvy očekává). Druhá skupina 

klasických teorií, jejímž typickým zástupcem je například konvencionalizmus, 

byla naopak značně ovlivněna „sociologizujícími tendencemi“ v sémantice, které 

mimo jiné vysvětlovaly význam výrazů například sociální konvencí, tj. 

procesem, kdy ve společnosti dojde k dostatečnému počtu úspěšných realizací 

určité promluvy s určitým významem tak, že se postupně stávají určitým 

pravidlem neboli konvencí, s níž jsou všichni příslušníci společenství konformní 

a dále ji používají. Současné moderní teorie pak v započatém trendu obohacovat 

původní referenční teorie o další vysvětlující aspekty pokračují. V rámci této 

práce jsme se zmínili o teorii aktuálně-jazykového vztahu, jež popisuje 

indexikalitu většiny tvrzení v běžné lidské komunikaci, neboli to, že promluvy 

bývají určitým způsobem neúplné, protože k něčemu odkazují a v důsledku 

nelze význam takové výpovědi určit nezávisle na vlastnostech kontextu, v  níž 

byla vyřcena. V další části výkladu jsme se zabývali kompozicionálními 

sémantickými teoriemi, které usilovaly o vysvětlení významu na základě 

ekvivalence s kompozicionálními teoriemi pravdy, jež už byly v logice dokonale 

popsány, jenže taková ekvivalence bezchybně fungovala jen ve strojových 

jazycích a v přirozených narážela na určité nedostatky. Konečně 

kompozicionální teorie poskytly východisko i generativistům v tom směru, že 

mohou dobře reprezentovat strukturu (v podobě známých stromových grafů) 

různých procesů odehrávajících se uživatelích jazyka během komunikace. 

V současnosti lze za poslední trend u těchto teorií označit přechod od dřívější 

statičnosti stromových diagramů k jakési dynamičnosti, tj. jejich proměnlivosti 

v čase v závislosti na dalších faktorech.  

V třetí kapitole neboli praktické části naší práce jsme se při popisu 

teoretických východisek realizovaného výzkumu zcela nepřiklonili k žádné 
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teorii významu a zavedli jsme si vlastní pracovní, poněkud zjednodušenou 

duální typologii faktorů významu, která čerpá z různých poznatků o významu 

napříč zmiňovanými teoriemi. Za primární faktory jsme označili jakési 

„významotvorné činitele“, jimž se tradičně věnují deskriptivní a 

konvencionalistické teorie. Sekundárními faktory jsme pak zjednodušeně řečeno 

nazvali veškeré ostatní činitele, které při komunikaci napomáhají určit správný 

zamýšlený význam při nejednoznačnosti (například kontext promluvy, 

charakteristiky komunikační situace apod.) a jejichž úloha začala být 

zdůrazňována u celé řady novějších teorií významu. Z toho, jak byly sekundární 

faktory definovány, je zřejmé, že tyto faktory budou hrát klíčovou roli pro 

správnou interpretaci (či disambiguaci) mnohoznačných výrazů, tj. tak, aby 

význam interpretovaný posluchačem odpovídal významu zamýšlenému 

mluvčím.   

V převážné většině běžných komunikačních situací posluchači při 

disamgibuaci, pokud správně vyhodnocují veškeré relevantní parametry dané 

komunikační situace od kontextu promluvy, po intonaci mluvčího, jeho gesta a  

další, nechybují. V méně obvyklých komunikačních situacích, s nimiž posluchač 

například nemá předchozí zkušenost, se může stávat, že tyto dodatečné 

pomocné informace nesprávně vyhodnotí, disambiguaci provede chybně a 

důsledkem toho pak interpretuje obsah sdělení jinak, než zamýšlel mluvčí. Co 

když se však posluchač ocitne v takové komunikační situaci, v níž má 

interpretovat význam nějakého mnohoznačného výrazu, avšak z kontextu 

promluvy, ani z žádné další relevantní charakteristiky nedokáže nijak využít 

jakoukoli dodatečnou informaci, která by mu pomohla ze všech možných 

významů daného mnohoznačného výrazu vybrat ten „správný“, tj. odpovídající 

významu zamýšlenému mluvčím? A co když se i v takto složité interpretační 

úloze k jednomu konkrétnímu významu nakonec přikloní? Na základě jakých 

faktorů tak učiní? Právě položené otázky byly motivací při stanovení hlavního 

předmětu zkoumání této dizertace. Praktická část této dizertace se pak 

v kontextu lexikální mnohoznačnosti zaměřila na otázku, jestli by se jako 

sekundární faktory vedle typických charakteristik dané komunikační situace 
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mohly uplatňovat i charakteristiky ryze spjaté s posluchačem a nezávislé na dané 

komunikační situaci. 

Dodejme, že výše popsaná problematická komunikační situace, od níž 

jsme odvodili předmět zkoumání této dizertace, zcela oprávněně může působit 

poněkud sterilně, neboť je ekvivalentní následující situaci: Mluvčí, zcela izolován 

od všech kontextuálních, časoprostorových a jiných mimojazykových vlivů, má 

interpretovat (jediný) „správný“ význam nějakého samostatně stojícího 

mnohoznačného slova. V rámci našeho výzkumu jsme tento mluvčím 

preferovaný význam nezávislý na komunikační situaci spojovali s povahou 

prvotní okamžité asociace, jež mu vyvstane na mysli při ukázání testovaného 

mnohoznačného výrazu.  

Vhodnou metodou ke zkoumání předešlého je dotazníkového šetření, 

k němuž jsme se přiklonili. Pro realizaci šetření jsme využili elektronický 

dotazník vytvořený technologií Google Forms, který byl navržen ve dvou 

částech. V první části jsme se respondentů dotazovali na jejich vybrané 

osobnostní a sociolingvistické charakteristiky (pohlaví, věk, geografické oblasti, 

v nichž žil či stále žije, vzdělání a jeho obor, povolání a zájmy) a ve druhé části 

pak byli respondenti podrobeni asociačnímu testu se třiceti testovanými výrazy, 

jehož podstatou bylo uvést okamžitou prvotní asociaci s každým testovaným 

mnohoznačným slovem. Dotazníkového šetření se od ledna 2013 do září 2014 

zůčastnilo celkem 959 respondentů. Dodejme, že při takovém počtu respondentů 

statistická chyba odhadu pravděpodobnosti libovolného jevu nepřevýší 2,66 %, 

což je přijatelná úroveň. Naopak jako méně přiznivý fakt se ukázala 

nereprezentativnost zkoumaného vzorku vzhledem k celosvětové populaci 

rodilých mluvčích španělštiny v některých charakteristikách. Nejzásadnější 

nereprezantivnost byla pozorována v rozložení respondentů dle geografických 

oblastí mezi Španělskem a Hipánskou Amerikou, neboť téměř 76 % respondentů 

žilo či aktuálně žije ve Španělsku. Reprezentativnost vzorku však byla 

nedostatečná (i když podstatně méně než u geografických oblastí) i u kritérií 

pohlaví či věku. V ostatních charakteristikách dotazovaných v první části 

dotazníku nebylo možné reprezentativnost kvůli absenci vhodné referenční 
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statistiky k danému kritériu na celosvětové (či alespoň španělské) populaci 

rodilých mluvčích. Důsledkem nereprezentativnosti je, že výsledky zjištěné ve 

zkoumaném vzorku respondentů nemusejí mít obecnou platnost pro 

celosvětovou populaci rodilých mluvčích španělštiny a není tedy vhodné na 

základě takových dat vynášet nějaké obecně platné soudy. 

Při analýze udaných asociací jsme v první fázi rozboru provedli třicet 

metodicky i strukturně totožných analýz pro každý z testovaných výrazů. 

Nejprve jsme všechny udané asociace museli standardizovat, neboli všechny 

příbuzné asociace odkazující k témuž významu sloučit do jedné reprezentující 

celou třídu takových asociací, a dále jsme pro každou statisticky relevantní 

asociaci (tj. s četností alespoň 5 %) aplikovali následující postup vyhledávání 

takových typů respondentů se statisticky významnou tendencí k udávání dané 

asociace: Pro každou charakteristiku z první části dotazníku jsme pro všechny 

hodnoty i různé jejich kombinace spočítali jednak četnost mezi respondenty, 

kteří uvedli danou asociaci, a jednak v celém zkoumaném vzorku.  Pokud byl 

rozdíl obou četností vyšší než 10 %, znamenalo to, že rozdíl mezi oběma 

četnostmi s 95 % spolehlivostí přesáhl pásmo statistické chyby (a to i v nejhorším 

možném případě: u asociací s četností 5 % a při 50 % četnosti výskytu určitého 

typu respondenta), což jsme vyhodnotili tak, že mezi takovým typem 

respondenta a danou asociací existuje nějaká závislost. Ve druhé fázi rozboru 

jsme pak na základě výsledků dílčích analýz, zejména nalezených typů 

respondentů s vyšší tendencí udávat určitou asociaci, následně připravili 

souhrnný pohled na míru uplatňování jednotlivých charakteristik (a jimi 

definovaných typů respondenta).  V tomto souhrnu se na zkoumaném materiálu 

poměrně překvapivě (neboť čím méně různých hodnot může může nějaká 

veličina nabývat, tím je snažší, aby u ní existoval nějaký vysvětlující potenciál 

směrem k typu udané asociace) ukázalo, že nejčastěji (u 52 % případů) se jako 

vysvětlující faktor uplatnily zájmy respondenta, předně četba, u 42 % asociací 

bylo vysvětlujícím kritériem pohlaví, především ženské, u 28 % asociací byl 

vysvětlujícím faktorem věk, nejčastěji nad třicet let, u 25 % asociací se jako 

vysvětlující proměnné ukázaly geografické oblasti, zejména Španělsko, dále u 13 
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% asociací bylo vysvětlujícím kritériem povolání respondenta, nejčastěji učitel 

nebo vychovatel, a konečně u 11 % asociací bylo jak vysvětlující faktor 

vypozorováno vzdělání, především vysokoškolské. Zároveň se ve zkoumaném 

materiálu vyskytlo 11 %, většinou na tolik dominujících asociací (tj. s četností 

převyšující 70 %), že u nich nebylo možné prokázat jako vysvětlující žádné 

z kritérií z první části dotazníku. Na závěr podotkněme, že podobně jako 

nereprezentativnost vzorku respondentů může bránit obecné aplikovatelnosti 

zjištěných výsledků v celosvětové populaci rodilých mluvčích, mohlo v takto 

prováděném rozboru dojít ke zkreslení výsledků i vlivem nesprávně provedené 

standardizace získaných asociací, která více méně závisí jen na schopnosti 

zpracovatele dat „uhodnout“, jaký byl záměr respondenta neboli k jakému 

z možných významů testovaného výrazu každá asociace odkazuje. Nicméně 

v tomto ohledu se nejspíše ukázalo, že kvalita a jasnost udávaných asociací byla 

poměrně vysoká a u všech výrazů s výjimkou espadilla četnost sporných 

nejednoznačných nebo neidentifikovaných asociací nepřesáhla 3 % (u výrazu 

espadilla se v 19 % případů vyskytovala nedostatečně specifikovaná asociace 

v podobě espada či espada pequeña). Druhým zdrojem možného zkreslení by pak 

mohla být i chyba zpracovatele při vyhodnocení nějaké asociace, jež nepovažoval 

za spornou, avšak i přesto ji nepřiřadil k významu zamýšlenému respondentem. 

Takové případy však kvantifikovat přirozeně neumíme. 

Výsledky praktické části tedy spíše nasvědčují, že vymezené osobnostní, 

sociolingvistické a další charakteristiky respondenta nezávislé na komunikační 

situaci určitý vysvětlující potenciál pro preferovaný lexikální význam u 

mnohoznačných slov mít mohou, minimálně ve studovaném materiálu. Otázkou 

však je, jestli se v nějakých reálných komunikačních situacích tento potenciál 

využívá rozhodující měrou, anebo spíše je typické, že jsou tyto osobnostní 

sekundání faktory téměř vždy potlačeny sekundárními faktory souvisejícími 

s povahou dané komunikační situace. 
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