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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na jazykovou a stylistickou analýzu pastýřských listů. 

Analyzovaný materiál sestává ze 40 listů katolických duchovních z let 1990–2019. První 

kapitola práce se zabývá vymezením pojmů náboženské komunikace a náboženského stylu 

v české lingvisticky orientované literatuře. Po bližším představení zkoumaného materiálu 

následuje analýza pastýřských listů z hlediska využití morfologických, lexikálních 

a syntaktických prostředků. Pozornost je dále věnována uplatnění metaforiky v pastýřských 

listech, na niž je nahlíženo z perspektivy kognitivní lingvistiky, a porovnání stylu pastýřských 

listů se stylem řečnickým. Zkoumány jsou také způsoby navazování intertextových vztahů 

a ustavování opozitních kategorií „my“ a „oni“ v textech pastýřských listů. Závěr práce přináší 

souhrnnou charakteristiku žánru pastýřského listu z hlediska jazyka a stylu založenou 

na rozboru sebraného materiálu. 

 

Klíčová slova: jazyk, styl, pastýřský list, církevní komunikace, metafora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis deals with language and stylistic analysis of pastoral letters.  

The analyzed material consists of 40 pastoral letters from catholic clerics written between 

years 1990 and 2019. First chapter deals with delimitation of religious communication  

and religious style in Czech linguistic literature. After more detailed presentation of analyzed 

material follows analysis of pastoral letters with respect to use of morfological, lexical  

and syntactic means. The thesis also pays attention to use of metaphors which it considers 

from the viewpoint of cognitive linguistics and comparison of  the style of pastoral letters 

with rhetorical style. The means of creating of intertextual relations and of establishing  

of opposite categories "we" and "they" in pastoral letters are explored as well. The last part  

of this thesis presents overall characterization of  genre of pastoral letters with respect  

to their language and style based on the analysis of collected material. 
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1 Úvod 

 

V této bakalářské práci se zaměřuji na jazykovou a stylistickou analýzu pastýřských 

listů, jednoho z charakteristických žánrů tzv. církevní (případně náboženské) komunikace. 

Vycházím z rozboru 40 pastýřských listů katolických duchovních sepsaných v rozmezí let 

1990 a 2019, které byly zveřejněny na webových stránkách českých a moravských diecézí. 

Soubor shromážděných textů tvoří dvě stejně velké tematické skupiny (listy velikonoční 

a postní a listy vztahující se k „širším společenským tématům“) a zahrnuje jednak listy devíti 

různých pisatelů, jednak společné listy biskupů.  

Při analýze sebraného materiálu se opírám o odbornou literaturu věnovanou 

problematice náboženské komunikace a náboženského stylu, kterou představím v první 

části této práce. Zaměřím se na různé přístupy k vymezení náboženské komunikace 

a náboženského (resp. religiózního, sakrálního atd.) stylu v české lingvostylistice a pokusím 

se identifikovat ty aspekty náboženského stylu, které jsou v jeho popisech nejčastěji 

vyzdvihovány. K nim přihlížím i při výběru témat, jimž se věnuji v rámci vlastní analýzy 

pastýřských listů, které předchází bližší představení sebraného materiálu. 

V následující části práce se zabývám vlastním rozborem získaného materiálu. 

Po stručné poznámce k pravopisu a využití vybraných grafických prostředků v pastýřských 

listech se pokusím postihnout charakteristické jazykové prostředky užívané pisateli 

pastýřských listů na rovině morfologické, lexikální a syntaktické. V návaznosti na české 

popisy náboženského stylu zdůrazňující estetickou funkci náboženské komunikace,  

s níž spojují uplatňování obrazných prostředků v náboženských textech, jsem se rozhodla 

podrobněji zaměřit na metaforiku pastýřských listů. Na metaforu ovšem pohlížím primárně 

z kognitivního hlediska a uvažuji též o možnostech jejího využití s ohledem na realizaci 

persvazivních cílů komunikace. Právě persvaze patří mezi další témata úzce spjatá s českými 

popisy náboženského stylu. Jejími prostředky a obecnějším srovnáním stylu pastýřských 

listů se stylem rétorickým se zabývám v následující části práce. Soustředím se také 

na intertextovost v pastýřských listech a prostředky kategorizace, s jejichž pomocí pisatelé 

ve svých textech ustavují opozitní kategorie „my“ a „oni“. 

V závěru práce se pokusím shrnout poznatky získané rozborem pastýřských listů 

a na základě analýzy sebraného materiálu s přihlédnutím k odborné literatuře formulovat 

závěry týkající se jazykových a stylových specifik žánru pastýřského listu. 
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2 Náboženská komunikace a náboženský styl 

 

Pastýřský list, tedy oficiální dopis biskupa či biskupů adresovaný věřícím na území 

jisté církevněsprávní oblasti (zpravidla diecéze), patří k žánrům zřetelně vázaným 

na církevní prostředí. V souladu s terminologií uplatňovanou v české stylistice může být 

označen za jeden z charakteristických typů textu, jejichž prostřednictvím se realizuje 

komunikace v tzv. náboženské komunikační sféře. Texty v jejím rámci jsou podle některých 

představitelů české lingvostylistiky sjednoceny nejen přináležitostí k danému 

komunikačnímu okruhu, ale i rysy svébytného stylu, jejž různí autoři označují jako styl 

náboženský, religiózní, duchovní, sakrální nebo styl církevní komunikace, přičemž šíře 

i způsob jeho vymezení v jednotlivých příručkách se od sebe liší. V této kapitole základní 

přístupy k problematice náboženské komunikace a náboženského stylu v české lingvistice 

stručně nastíním, pokusím se je vzájemně konfrontovat a získat tak přehled o podstatných 

rysech přisuzovaných v dosavadním zpracování náboženské komunikaci. Ten pak může 

posloužit jako určitý rámec pro vlastní analýzu pastýřských listů v této práci. 

Česká lingvistika s pojmem náboženského stylu pracuje od 90. let 20. století,  

jeho vymezení se však v podstatě nevěnovala soustavnější pozornost a jak již bylo uvedeno, 

definice náboženského stylu se v pojetí jednotlivých autorů v různé míře rozcházejí. Jedná 

se o pojem dosud spíše neukotvený v „tradičních“ klasifikacích funkčních stylů  

a ještě v Novém encyklopedickém slovníku češtiny jej Jiří Kraus (2017) považuje za termín 

objevující se v českých klasifikacích funkčních stylů nově. Vedle relativně krátké historie 

užívání daného pojmu (vyjdeme-li ze srovnání s jinými styly běžně jmenovanými v českých 

stylistikách) však mohou být podobná tvrzení motivována do značné míry i neustáleností 

pojmu, spjatou patrně s jistými obtížemi doprovázejícími jeho vymezení.  

Pozdější příručky podávající přehled dosavadního uvažování o náboženském stylu1 

obvykle jako první uvádějí zmínku o náboženském stylu v Příruční mluvnici češtiny (1995,  

s. 727). Milan Jelínek jej zde jmenuje v přehledu funkčních stylů jako příklad stylu 

ideologického, jejž vytyčuje na základě „získávací“ funkce. V obdobném kontextu figuruje 

v Stylistice současné češtiny (1997) termín duchovní styl, s nímž Marie Krčmová pracuje 

v rámci pojednání o rétorickém funkčním stylu, za jehož konstituující faktor považuje 

persvazivní funkci.  

O něco podrobnější charakteristiku nabízí Encyklopedický slovník češtiny (2002,  

s. 453), v němž Jiří Kraus zpracoval problematiku náboženského stylu jako samostatné 

heslo. V úvodu odkazuje na předchozí zmínky u Jelínka a Krčmové a náboženský styl 

 
1 Viz např. Encyklopedický slovník češtiny (2002, s. 453), Specifika církevní komunikace (2005, s. 30), 
Současná stylistika (2008, s. 101). 
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označuje jako dosud těžko vymezitelný a definovatelný.2 Příčinu těchto obtíží spatřuje jednak 

ve „významové pluralitě pojmu náboženství“, jednak v „různorodosti forem náboženské 

komunikace“. Příznačný rys náboženského stylu podle Krause představuje prolínání hluboce 

osobních způsobů vyjádření víry s projevy náboženské univerzality a rituální tradice (Kraus, 

2002, s. 453). Náboženský styl Kraus diferencuje podle žánrů. K jednotlivým žánrům 

náboženských komunikátů přiřazuje určité „dílčí“ styly a upozorňuje na jejich styčné body 

s ostatními funkčními styly (např. tzv. stylu kazatelského se stylem řečnickým, stylu 

teologických rozprav se stylem odborným; na základě žánrů náboženské komunikace dále 

vymezuje styl bohoslužebný a styl modliteb). Na rozdíl od Jelínka i Krčmové, v jejichž 

pracích je náboženský styl asociován především s persvazivní funkcí a klasifikován  

jako podtyp příslušného funkčního stylu, Kraus naznačuje koncepci vystihující náboženský 

styl spíše jako „mnohost“ funkcí a stylů, jež se uplatňují v jeho rámci. Směřuje tak k popisu 

náboženského stylu v jeho komplexitě a vnitřní rozrůzněnosti.  

Z podobného hlediska přistupují k vymezení náboženského stylu také autoři 

Současné stylistiky (2008). V souvislosti s teorií funkčních stylů se jím zabývá Eva Minářová. 

Náboženský styl řadí mezi tzv. sekundární styly, tedy styly vymezované na základě  jejich 

vztahů k jednomu či více stanoveným stylům primárním,3 definovaným na základě jedné 

dominantní funkce, případně se zřetelem k jinému než funkčnímu kritériu. Komunikaci 

v církevním prostředí Minářová považuje za jednu z komunikačních sfér, v nichž se stylová 

diferenciace podle funkce nejeví vždy možná (Současná  stylistika, 2008, s. 101).  

Nevhodnost užití funkčního kritéria je zde zřejmě dána výrazným funkčním rozpětím 

komunikátů ve sféře církevní komunikace – jak poznamenává autorka, [c]elá sféra církevní 

komunikace jde ‚napříč‘ téměř všemi klasickými funkčními styly (Současná  stylistika, 2008,  

s. 101).  

Pokud jde o bližší určení stylu církevní komunikace, volí autorka v Současné 

stylistice spíše cestu výčtu charakteristických žánrů využívaných ve sféře církevní 

komunikace. Oproti Krausovi rozšiřuje přehled žánrů církevní komunikace mimo jiné 

o církevní publicistiku (jejíž styl odpovídá stylu publicistickému), náboženské písně 

a duchovní lyriku (styl umělecký), texty administrativního charakteru (styl administrativní) 

 
2 Vývoj jazykovědného zkoumání náboženské komunikace a náboženského stylu u nás ilustruje 
i skutečnost, že Krausem zpracované heslo bylo s drobnými úpravami převzato i do Nového 
encyklopedického slovníku češtiny (Kraus, 2017).   
3 Za primární jsou považovány styly prostědělovací, odborný, administrativní, publicistický, řečnický 
a umělecký. Minářová je označuje jako styly, jež bývají v soudobé české stylistické teorii vymezovány 
nejčastěji. 
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či spontánní komunikaci v církevním prostředí (styl prostěsdělovací).  

Z hlediska vertikálního členění stylů řadí církevní komunikaci k vysokému stylu.4 

Důraz na funkční, žánrovou nebo stylovou mnohotvárnost náboženských textů 

nacházíme vedle definic Krause a Minářové i v dalších pracích (např. Kvítková, 2005, s. 31; 

Mistrík 1992, s. 82). Funkční rozrůzněnost textů náboženské komunikace a s ní související 

problematičnost vymezení náboženského stylu z hlediska jeho funkcí v řadě prací vede 

k výraznějšímu zapojení jiných stylotvorných faktorů do popisu náboženského stylu, 

dochází k posunům od funkčního vymezení směrem k pojetí náboženského stylu primárně 

jako stylu určité komunikační sféry. Autoři českých stylistických prací v zásadě pracují 

se třemi různými způsoby vymezení náboženského stylu, a to s vymezením na základě 

funkce (1), souhrnu stylotvorných faktorů (2) a souboru stanovených žánrů „náboženské 

komunikace“ (3).  S kritériem žánru určitým způsobem zachází většina autorů,5 vedle něj 

se však většinou uplatňují i kritéria další.  

Zatímco někteří autoři volí pouze či primárně jednu z jmenovaných možností  

(např. Jelínek vytyčuje náboženský styl jako styl funkční), jiní se pokoušejí povahu 

náboženského stylu postihnout současně z více různých hledisek. Druhou z uvedených 

alternativ volí i Naděžda Kvítková v úvodním příspěvku sborníku Specifika církevní 

komunikace (2005), který představuje zatím jedinou rozsáhlejší práci zaměřenou 

na problematiku církevní komunikace u nás.  

Kvítková věnuje samostatné podkapitoly pojmům náboženská komunikace 

a náboženský styl. Při popisu „náboženské komunikace“ (jíž však v daném sborníku odpovídá 

konkrétnější kategorie komunikace v křesťanském náboženském okruhu) vychází primárně 

od komunikačních situací a charakterizuje jejich vybrané parametry, jež lze zároveň chápat 

jako stylotvorné faktory náboženského stylu, jímž se Kvítková zabývá níže. Soubor těchto 

parametrů v pojetí Kvítkové zahrnuje aktéry komunikační situace a jejich vzájemné vztahy 

(Kvítková zde zmiňuje mimo jiné opozici vztahu symetrického – asymetrického), funkci 

(resp. soubor funkcí – Kvítková přímo či nepřímo poukazuje k funkci persvazivní, expresivní 

či informační) nebo „médium“ komunikace (opozice verbální – neverbální, mluvený  

– psaný).  

Významné se zdá být především kritérium komunikačních aktérů, neboť na jeho 

základě Kvítková v rámci náboženské komunikace vyděluje několik vrstev, které blíže 

charakterizuje, asociuje s dominantními funkcemi a typickými žánry. Za „základní“ přitom 

považuje komunikaci, která se vztahuje k transcendentnu; ta je podle Kvítkové výrazem 

 
4 Detailněji se vertikálnímu členění stylů v náboženských komunikátech ve svém článku věnuje 
Naděžda Kvítková (2006). 
5 Dosud nejobsáhlejší přehled žánrů náboženské komunikace podává ve své práci Minářová (2010, 
s. 77). 
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osobní víry jedince a realizuje se především v modlitbách, a to individuálních, společných, 

liturgických i jiných, rovněž v základních textech, jako je Vyznání víry, v účasti na různých 

obřadech (Kvítková, 2005, s. 29). Od ní odlišuje komunikaci uvnitř církevního společenství, 

realizovanou mimo jiné texty pastýřských listů, a komunikaci mezi různými církvemi 

a komunikaci církve navenek.  

Výklad pojmu náboženského stylu se ovšem u Kvítkové od popisu jednotlivých 

komunikačních situací v rámci církevního prostředí příliš neodvíjí. Od pojednání 

o náboženské komunikaci tak zůstává do značné míry izolován a v mnohém odpovídá 

vymezení ve výše uvedených pracích.  V souladu s Krausem (2002) i Minářovou v Současné 

stylistice (2008) Kvítková vyzdvihuje variabilitu jazyka a stylu textů s náboženským 

obsahem (2005, s. 30) a značnou pozornost věnuje představení těch žánrů, které podle ní 

ve sféře náboženské komunikace zaujímají „centrální“ pozici.6 Využívá rovněž 

usouvztažnění náboženského stylu s „tradičními“ funkčními styly, zejména se stylem 

uměleckým, a komunikaci v církevní oblasti řadí z hlediska vertikálního členění k vysokému 

stylu. Specifický je ovšem přístup Kvítkové širokým pojímáním stylu, které zahrnuje 

i „stránku mimojazykovou“ (Kvítková, 2005, s. 31–32), a především snahou postavit 

vymezení náboženské komunikace a náboženského stylu na definici „náboženskosti“ 

samotné, na základě rysu, jejž autorka sama pravděpodobně identifikuje jako jakési jádro 

pojmu náboženství: 

Chceme-li vymezit náboženský styl jako styl sui generis, je třeba určit, co je pro tento styl 

podstatné a čím se výrazně odlišuje od jiných stylů, s nimiž může mít i některé rysy společné. 

Komunikace v náboženské oblasti je vždy motivována vírou v existenci transcendentálního 

světa, který přesahuje lidské rozměry. (Kvítková, 2005, s. 30–31) 

Ačkoli Kvítková z určitého důvodu této víře zřejmě připisuje z hlediska vymezení 

náboženského stylu zásadní roli, sama prakticky při popisu náboženského stylu z daného 

kritéria nevychází, nespojuje je s konkrétními stylovými rysy náboženských komunikátů. 

To lze ilustrovat mimo jiné jejím přístupem k metaforičnosti, resp. obraznosti náboženského 

stylu, tematizované i v rámci filosofického či teologického diskurzu v souvislosti s úvahami 

o možnostech a povaze „náboženského jazyka“, jenž se musí vypořádávat s bytostně 

paradoxní úlohou vypovídání o transcendentnu. Přestože Kvítková opakovaně zdůrazňuje 

víru v transcendentní skutečnosti jakožto faktor podmiňující podobu náboženské 

komunikace, obraznost náboženského stylu explicitně spojuje pouze s „akcentací estetické 

funkce“ v náboženských projevech (Kvítková, 2005, s. 31).  

 
6 Ve svém příspěvku se Kvítková podrobněji zmiňuje o modlitbě, duchovní písni, duchovní promluvě, 
ale i o žánru svědectví, ve starších příručkách dosud neuváděném; v ostatních studiích sborníku 
ovšem dostává prostor i analýza dalších žánrů, jako je například církevní publicistika. 
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 O komplexnější přístup k problematice církevní komunikace usiluje ve své novější 

práci také Minářová (2010). Z funkčního hlediska vymezuje církevní komunikaci primárně 

na základě informativní a persvazivní funkce (ačkoli zřejmě počítá například i s funkcí 

estetickou), podává oproti předchozím pracím podstatně rozšířený výčet žánrů a podrobněji 

rozpracovává výklad vybraných rysů stylu církevní komunikace. Zabývá se dílčími tématy 

spisovnosti a nespisovnosti v církevní komunikaci, obrazností, výskytem frazémů a parémií 

nebo intertextovostí.  

Náboženský styl charakterizuje převážně využíváním spisovných jazykových 

prostředků, mnohdy s příznakem knižnosti, jež spojuje s oficiálním rázem a „společenskou 

vážností“ církevní komunikace (Minářová, 2010, s. 75). Upozorňuje však i na případy 

pronikání nespisovnosti do církevních komunikátů – např. ve spontánní mluvené 

komunikaci, ale i psané církevní publicistice, v níž může být dle Minářové užití nespisovných 

jazykových prostředků motivováno snahou vzbudit dojem autenticity vyjadřování, 

dosáhnout intenzifikace sdělení atp. Uplatnění nespisovných prostředků v těchto případech 

uvádí do souvislosti s realizací persvazivní funkce komunikace. Podstatným rysem stylu 

církevních komunikátů je pro Minářovou také obraznost. Výskyt nejrůznějších obrazných 

prostředků (metafora, metonymie, přirovnání atd.) v textech církevních komunikátů 

Minářová podobně jako Kvítková chápe primárně v intencích ozvláštnění textu. 

Jako podstatnou vlastnost církevní komunikace vyzdvihuje též její intertextovou povahu,7 

v souvislosti s lexikální stránkou stylu církevních projevů upozorňuje na četné biblismy 

a výrazy z oblasti církevní terminologie. 

Funkční rozrůzněnost náboženské komunikace ovšem může vést nejen k hledání 

alternativních definičních kritérií, ale i k určitým redukcím funkcí náboženské komunikace. 

Krajní případ této tendence představuje vytyčení náboženského stylu u Jelínka na základě 

jedné dominantní funkce, a to funkce persvazivní. Tento přístup je nicméně spíše ojedinělý: 

ačkoli například persvazi jako jeden z hlavních cílů „náboženské komunikace“ zmiňují vedle 

Jelínkovy i další definice, obvykle v popisech náboženského stylu figuruje spolu s dalšími 

funkcemi. Některé z nich však mohou být v rámci jednotlivých definic akcentovány na úkor 

jiných. Čeští lingvisté ve svých popisech vedle persvazivní funkce věnují pozornost zejména 

funkci estetické a expresivní, spíše okrajově bývá zmiňována také funkce informační. 

Jako doklad estetické funkce náboženské komunikace bývá v různých 

charakteristikách náboženského stylu uváděn vysoký podíl obrazných prostředků 

v náboženských textech. Tomuto tématu se budu podrobněji věnovat v kapitole 4.5,  

v níž se pokusím toto pojetí rozšířit s pomocí kognitivní teorie metafory. Důraz 

 
7 Intertextovost náboženské komunikace je rovněž opakovaně tematizována v příspěvcích sborníku 
Specifika církevní komunikace (2005, s. 31, 32 ad.). 
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na expresivní funkci bývá v charakteristikách náboženského stylu přítomen spíše implicitně, 

přesto však může mít z hlediska vymezení náboženského stylu relativně významnou roli. 

Tak je tomu například ve výše zmiňovaném textu Kvítkové (2005)8 nebo slovenské práci 

Josefa Mistríka (1992). Religiózní styl, který podle něj manifestuje nejniternější pocity 

věřícího člověka, Mistrík řadí mezi subjektivní styly, jež přímo spojuje s expresivitou, 

a charakterizuje jej přívlastky jako upřímný nebo intimní.9 Výmluvné je i spojování domnělé 

„emocionálnosti“ religiózního stylu s pojmy „patetičnosti“ či „pompéznosti“, které Mistrík 

asociuje s uplatňováním „ceremoniálních prvků“, nebo užívání adjektiv divadelní a teatrální 

v souvislosti s náboženskými obřady, jež patrně odpovídá nahlížení na rituál primárně 

v estetických kategoriích. V Mistríkově definici tak rituální kontext náboženské komunikace 

zvláštním způsobem splývá nejen s jejím estetickým rozměrem, ale paradoxně 

i s předpokládanou expresivitou a subjektivitou náboženské komunikace.  

Přesto však u nás Mistríkova studie Religiózny štýl (1992) zůstává (navzdory datu 

publikování, předcházejícímu prvním zmínkám o náboženském stylu v české lingvistice)  

v mnohém ohledu nepřekonaná. Autor v ní definuje podle vlastních slov dosud nezkoumaný 

a nezařazený religiózní styl jako styl „sui generis“, pokouší se o jeho charakteristiku 

a zařazení do kontextu stylistiky. Po základním vytyčení pojmu religiózního stylu 

a identifikaci jeho stylotvorných faktorů charakterizuje jazykovou stránku náboženského 

stylu z hlediska morfologie, lexika i syntaxe. Právě přehled význačných jazykových 

prostředků religiózního stylu lze pokládat za zásadní přínos Mistríkovy práce – zvláště 

vzhledem k tomu, že i přes existenci dílčích stylistických analýz, spjatých obvykle 

s konkrétními žánry náboženské komunikace,10 práce syntetizující jejich poznatky v českém 

prostředí dosud chybí.  

Mezi typickými morfologickými prostředky religiózního stylu Mistrík jmenuje 

užívání imperativu nebo stupňovaných adverbií a adjektiv v 2. i 3. stupni; lexikální stránku 

náboženských textů charakterizuje mimo jiné výrazným podílem kalků ve slovní zásobě  

či výskytem výrazů s příznakem knižnosti a archaičnosti, poukazuje rovněž na časté 

opakování slov, jež považuje za doklad zúžení „náboženské slovní zásoby“ v důsledku 

tematické koncentrace textů na „duchovní stránku života“. Pokud jde o jevy syntaktické, 

uvádí Mistrík častou postpozici shodných přívlastků či využívání řečnických otázek. Syntax 

 
8 Jak bylo uvedeno výše, komunikaci směřující k transcendentnu Kvítková chápe primárně jako 
výrazem osobní víry jedince (Kvítková, 2005, s. 29). 
9 K tomu srov. Krausovu zmínku o prolínání hluboce osobních vyjádření víry s projevy náboženské 
univerzality a rituální tradice, viz výše. 
10 Poměrně značný zájem byl soustředěn zejména na jazyk kázání – viz např. práce Havlíka (2009), 
Kvítkové (1996, 2004, 2005 ad.), Hoffmanna (2005). Řadu drobných příspěvků zaměřených 
na jazykový a stylistický rozbor dalších žánrů shrnuje například zmiňovaný sborník Specifika církevní 
komunikace. 
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náboženských textů bývá podle Mistríka v některých případech ovlivněna zřetelem 

k zvukové stránce projevu – například liturgické texty jsou syntakticky konstruovány tak, 

aby umožňovaly deklamační přednes či melodizovanou reprodukci. Za podstatný rys 

náboženských textů pokládá i využívání prostředků pro vyjadřování modality a především 

nejrůznějších básnických figur včetně metafory, alegorie, personifikace nebo hyperboly, 

důležitou roli připisuje figurám založeným na opakování. Nápadný důraz klade na uplatnění 

neverbálních prostředků různého charakteru, jež chápe jako nedílnou součást religiózního 

stylu. 

Definice, jimiž jsem se zabývala, ukazují, že i zkoumání náboženské komunikace 

z hlediska stylistiky do značné míry komplikují obtíže vyplývající z neohraničenosti 

a obtížné uchopitelnosti samotného pojmu náboženství. Popisy náboženského stylu  

se do jisté míry shodují v identifikaci některých výrazových prostředků (zejm. obrazné 

a rétorické prostředky, knižní výrazy, prostředky „vyššího stylu“), jako problematické 

se však jeví hodnocení funkcí, motivací a cílů náboženské komunikace, do nichž 

se nereflektovaně promítají osobní stanoviska a „náboženské zkušenosti“ badatelů. Různí 

badatelé tak mohou docházet i k protikladným závěrům. 

Tuto skutečnost dokládají například přístupy E. Lotka (2009) a N. Kvítkové (2005) 

k otázkám týkajícím se persvaze v náboženském jazyce. Vycházím zde z předpokladu 

vysloveného J. Krausem, že pojem persvaze a rétoričnosti není jen záležitostí stylizačního 

záměru, ale i čtenářské, posluchačské nebo divácké interpretace (1992, s. 5). Ačkoli zejména 

v souvislosti s kázáními či homiliemi, řazenými obvykle mezi řečnické žánry, je zřejmě třeba 

s persvazivní funkcí počítat, jednotliví badatelé se liší v tom, nakolik její význam 

v náboženských projevech zdůrazňují, zda vedle ní předpokládají i uplatnění dalších funkcí.  

Edvard Lotko v Kapitolách ze současné rétoriky chápe kázání patrně výhradně 

v pojmech persvaze a podobně jako Jelínek náboženství ztotožňuje s ideologií. V souladu 

s tímto přesvědčením tvrdí, že [e]mpirická analýza církevních žánrů odhaluje fakt, že také zde 

hrozí nebezpečí typické pro všechny systémy propagandy, tedy možnost zneužívání řeči 

ve prospěch ideologie (Lotko, 2009, s.  33). Na základě některých dalších formulací se přitom 

zdá, že autor k určitým závěrům dochází na základě svých osobních zkušeností, připisuje 

objektivní platnost vlastním hodnocením – Lotko například předpokládá, že [k]azatelé 

nezřídka užívají odtažitých a pro posluchače nesrozumitelných slov a pojmů; kazatele 

samotné pak hodnotí jako ty, kdo [m]luví z pozice „monopolního vlastníka pravdy“, nikoli 

z pozice toho, kdo společně s věřícími hledá pravdu jako pokorný svědek víry (Lotko, 2009,  

s. 33). Ke zcela odlišnému závěru dochází Naděžda Kvítková, podle níž je naopak pro české 

duchovní prostředí v současnosti charakteristická tendence k rozhovoru a kazatelé 
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se stylizují do partnerské pozice, usilují o oslabení direktivnosti svých projevů (Kvítková, 

2005, s. 37). 

Tendence k neadekvátnímu zobecňování se projevují i na terminologické rovině. 

Implicitní ztotožňování pojmu náboženství s křesťanstvím, k němuž v některých 

stylistických pracích dochází, ilustruje například identifikace pojmů náboženský a církevní  

(u E. Minářové: ve stylistických teoriích nebyla v minulosti věnována církevní  

neboli náboženské komunikaci náležitá pozornost; Minářová, 2010, s. 74). Vzhledem k tomu, 

že zmínění autoři uvádějí téměř výlučně příklady z textů křesťanské komunikační sféry,11 

se lze domnívat, že i závěry ohledně stylových specifik se týkají komunikace v křesťanském 

okruhu. Termíny náboženská komunikace a náboženský styl proto nepovažuji za příliš 

vhodné. V této práci termín náboženská komunikace obvykle nahrazuji výrazy katolický 

(resp. křesťanský) diskurz, případně církevní komunikace.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Pouze Josef Mistrík v souvislosti s analýzou slovní zásoby z hlediska frekvence odkazuje také 
ke Koránu (Mistrík, 1992, s. 83). 
12 Všechny texty určené k vlastní analýze v této práci spadají do okruhu komunikace v katolické 
církvi, jedná se o pastýřské listy katolických duchovních. 
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3 Výběr a charakteristika materiálu 

 

Předmětem této práce je jazyková a stylová analýza vybraného žánru,  

jenž se uplatňuje v katolické církevní komunikaci. Jedná se o žánr pastýřského listu,  

který je možné vymezit jako oficiální dopis biskupa či biskupů adresovaný věřícím na území 

jisté církevněsprávní oblasti, zpravidla diecéze.13 Pastýřské listy obvykle bývají věřícím 

předčítány při bohoslužbách (například místo kázání), jejich psané verze jednotlivé diecéze 

běžně uveřejňují na svých internetových stránkách. Z nich jsem čerpala i při sběru 

materiálu, všechny pastýřské listy analyzované v této práci byly dostupné online.  

V této práci jsem se omezila pouze na prostředí katolické církve a vycházím tedy výhradně 

z listů katolických duchovních. Texty jsem se rozhodla diferencovat podle doby vzniku, 

autora a (široce vymezeného) tématu.  

Škála témat, jimž se různé pastýřské listy věnují, je poměrně rozsáhlá. Mohou 

se vztahovat k náboženskému prožívání určitých období liturgického roku či mimořádných 

církevních oslav a jiných událostí, ale i k širším celospolečenským tématům, k nimž pisatelé 

jakožto oficiální představitelé církve vyjadřují své stanovisko. Vyšla jsem z předpokladu,  

že tento typ listů (tj. listů výrazněji přesahujících „náboženský“ kontext směrem 

k „sekulárním“ tématům) by mohl vykazovat stylové odlišnosti od listů s primárně 

náboženskou tematikou (např. co do slovní zásoby, využití obrazných a rétorických 

prostředků). Pokusila jsem se proto materiál uspořádat tak, aby v něm byly oba typy textů 

zastoupeny pokud možno rovnoměrně. Shromáždila jsem tedy dvě stejně početné (dvakrát 

20 listů), tematicky ohraničené skupiny: první skupinu tvoří listy psané při příležitosti 

oslavy Velikonoc a počátku postní doby, druhou listy s různými tématy, která určitým 

způsobem vstupují do „sekulárního kontextu“, některá témata jsou přitom v dané skupině 

ojedinělá (např. pastýřský list k záplavám), jiná se v různé míře opakují (listy k volbám, 

stanoviska církevních představitelů k problému sexuálního zneužívání v církvi; kompletní 

výčet viz níže). Zařazení do příslušné tematické skupiny je možné rozpoznat i na základě 

značení pastýřských listů, které v této práci používám. Velikonoční listy jsou pouze 

číslovány, listy z druhé skupiny mají před číslem písmeno S. Značky uvádím vždy 

v hranatých závorkách (např. [01], [S01] atd.).  

Dané rozlišení na listy „náboženské“ a „sekulární“ využívám jako pomocný 

„analytický nástroj“, jak jsem již uvedla, právě z důvodu předpokladu případné stylové 

 
13 Pokud je mi známo, žádná z příruček, s nimiž jsem se během studia literatury pojednávající 
o problematice náboženské komunikace a náboženského stylu seznámila, vymezení žánru 
pastýřského listu neuvádí. Pracuji zde proto jen s velmi stručnou „pracovní definicí“. 
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relevance tematických rozdílů mezi pastýřskými listy, jakkoli jsem si vědoma značně 

problematického vymezení obou kategorií, mezi nimiž lze jen těžko vést jasnou hranici.14  

Abych snížila pravděpodobnost vlivu individuálního stylu pisatelů na zkoumání stylu 

pastýřských listů a případně i možnosti regionálních jazykových specifik, snažila jsem se  

do zkoumaného textu zahrnout co největší množství pisatelů z různých oblastí a v rámci 

možností opět rovnoměrně rozvrhnout jejich počty. Studovaný materiál tedy tvoří texty 

osmi pisatelů (počítáno bez společných listů biskupů, u nichž vždy nelze autory jasně 

identifikovat) ze všech osmi českých diecézí.15 Při výběru listů jsem ovšem byla omezena 

i dalšími kritérii, a proto vzhledem k množství a tematickému rozrůznění dostupných listů 

nebylo možné zcela vyrovnaného zastoupení jednotlivých pisatelů dosáhnout. Určitá 

disproporce vzniká i v rozčlenění textů na základě doby vzniku. V práci analyzuji listy 

vzniklé v rozmezí let 1990 a 2019, většina z nich ovšem pochází z doby po roce 2000. 

Výjimku tvoří pastýřský list biskupa Cikrleho z roku 1990 a společný list českých 

a moravských biskupů z roku 1998. Zejména v případě společného listu se však nezdá,  

že by se od ostatních textů výrazněji stylově odlišoval, proto zařazení listů nepovažuji 

za zásadnější problém. Vzorek též obsahuje i novější listy biskupa Cikrleho, jenž biskupský 

úřad dosud zastává. Přehled analyzovaných pastýřských listů nabízí tabulka za textem této 

kapitoly, jejich plné texty uvádím v příloze. 

 V této práci využívám kvalitativní metodu výzkumu. Čtyřicet shromážděných listů 

jsem podrobila jazykové a stylové analýze, na jejímž základě se pokusím formulovat závěry 

ohledně stylových specifik žánru pastýřských listů. Při rozboru přihlížím také 

k prostudované odborné literatuře věnované problematice náboženské komunikace 

a náboženského stylu a zaměřuji se na některá témata, jimiž se čeští lingvisté pojednávající 

o dané problematice opakovaně zabývají (persvazivní funkce, rétorické a obrazné 

prostředky v rámci náboženského stylu). 

 

 

 

 

 

 
14 U některých pastýřských listů navíc dochází k jistým překryvům. Například velikonoční list biskupa 
Kročila z roku 2019 se dotýká i problému sexuálního zneužívání v církvi. Ačkoli listy s touto 
tematikou obvykle řadím do druhé skupiny, v tomto případě jej ponechávám mezi velikonočními 
listy, protože téma v rámci daného listu nepovažuji za dominantní. 
15 Současný pražský sídelní biskup Dominik Duka ovšem v seznamu figuruje zároveň jako biskup 
Diecéze královéhradecké, ačkoli v současnosti tuto funkci zastává Jan Vokál. Diecézi plzeňskou 
naopak ve vybraném materiálu zastupují dva pisatelé, kteří se ve vymezeném období stihli v úřadu 
biskupa vystřídat: František Radkovský a Tomáš Holub. 
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 autor diecéze rok téma 

[01] Baxant, Jan litoměřická 2014 k postní době 

[02] Cikrle, Vojtěch brněnská 1990 velikonoční list 

[03] Cikrle, Vojtěch brněnská 2011 velikonoční list 

[04] Cikrle, Vojtěch brněnská 2015 k postní době 

[05] Duka, Dominik královéhradecká 2010 
k postní době (+ pastorační 

program) 

[06] Duka, Dominik arcidiecéze pražská 2011 
velikonoční list 

(+ správa diecéze) 

[07] Graubner, Jan arcidiecéze olomoucká 2001 velikonoční list 

[08] Graubner, Jan arcidiecéze olomoucká 2014 velikonoční list 

[09] Graubner, Jan arcidiecéze olomoucká 2016 k postní době 

[10] Graubner, Jan arcidiecéze olomoucká 2018 velikonoční list 

[11] Kročil, Vlastimil českobudějovická 2017 k postní době (+ setkání mládeže) 

[12] Kročil, Vlastimil českobudějovická 2018 k postní době 

[13] Kročil, Vlastimil českobudějovická 2019 
velikonoční list (+ sexuální 

zneužívání v církvi, správa diecéze) 

[14] Lobkowicz, František Václav ostravsko-opavská 2012 velikonoční list 

[15] Lobkowicz, František Václav ostravsko-opavská 2015 k postní době 

[16] Lobkowicz, František Václav ostravsko-opavská 2017 velikonoční list 

[17] Radkovský, František plzeňská 2001 velikonoční list 

[18] Radkovský, František plzeňská 2002 velikonoční list 

[19] Radkovský, František plzeňská 2005 velikonoční list 

[20] Radkovský, František plzeňská 2006 k postní době 
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 autor diecéze rok téma 

[S01] Cikrle, Vojtěch brněnská 2012 média a křesťanská morálka 

[S02] Čeští a moravští biskupové        –  1998 soužití s Romy 

[S03] Čeští a moravští biskupové –   2008 medicína a etické otázky 

[S04] Čeští a moravští biskupové – 2012 ekonomická krize 

[S05] Čeští a moravští biskupové – 2013 
majetkové narovnání státu 

s církvemi 

[S06] Čeští a moravští biskupové – 2017 volby 

[S07] Čeští a moravští biskupové – 2018 Istanbulská úmluva 

[S08] Duka, Dominik arcidiecéze pražská 2014 výročí začátku 1. světové války 

[S09] Duka, Dominik arcidiecéze pražská 2016 konec školního roku, výchova 

[S10] Duka, Dominik arcidiecéze pražská 2018 výročí 100 let republiky 

[S11] Duka, Dominik arcidiecéze pražská 2019 sexuální zneužívání v církvi 

[S12] Graubner, Jan arcidiecéze olomoucká 2013 volby 

[S13] Graubner, Jan arcidiecéze olomoucká 2014 
zahájení školního roku, 

(náboženská) výchova dětí 

[S14] Graubner, Jan arcidiecéze olomoucká 2016 volby 

[S15] Graubner, Jan arcidiecéze olomoucká 2019 sexuální zneužívání v církvi 

[S16] Holub, Tomáš plzeňská 2019 sexuální zneužívání v církvi 

[S17] Lobkowicz, František Václav ostravsko-opavská 2013 soužití s Romy 

[S18] Lobkowicz, František Václav ostravsko-opavská 2016 volby 

[S19] Radkovský, František plzeňská 2001 začátek školního roku, výchova dětí 

[S20] Radkovský, František plzeňská 2002 povodně 
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4 Analýza pastýřských listů 

4.1 Poznámka k pravopisu a grafické stránce pastýřských listů 

 

Ačkoli se v této práci pravopisu analyzovaných textů nebudu soustavněji věnovat, 

v této stručné poznámce upozorním na několik specifických pravopisných rysů pastýřských 

listů. Patrně nejnápadnějším z nich je psaní velkých písmen na začátku některých výrazů, 

u nichž daná podoba není kodifikována: vedle označení božských osob a Panny Marie,  

ať již v katolickém komunikačním okruhu více či méně standardními pojmenováními 

(Nejsvětější Trojice, Bůh, Otec, Hospodin, Pán, Ježíš Kristus, Syn, Spasitel, Duch S/svatý, Duch 

lásky, Matka Boží, Bohorodička; včetně přívlastků jako Vzkříšený, Zmrtvýchvstalý)  

nebo zájmeny (protože On sám v nich bude působit; [07] A uvěřit v Něj znamená nastoupit 

cestu věčného života [14]), se v pastýřských listech opakovaně objevuje například výraz 

církev psaný s počátečním velkým písmenem (Ježíšovo poselství o spáse bylo svěřeno Církvi; 

[12] přítomnost Ježíše zmrtvýchvstalého v jeho Církvi zazáří [19]), ojediněle se však velká 

písmena vyskytují i u dalších výrazů. Nejedná-li se v daném případě o vlastní jméno, lze 

obvykle psaní velkých počátečních písmen pokládat za známku úcty (viz např. i titul papeže 

Svatý otec; v některých listech velká písmena u zájmen pro 2. osobu plurálu, odkazujících 

ke skupině adresátů: Modlím se za Vás; [S13] povzbuzujeme Vás i sebe navzájem [S04]), může 

však též svědčit o symbolickém užití daného výrazu, jeho personifikaci, lze je chápat jako 

označení „metafyzické esence“ daného jevu (v něm je, jak je vyryto na nejstarším kříži 

nalezeném na našem území, Světlo, Život a Vítězství [02]).16 

Poměrně specifické je v řadě případů také užívání interpunkce. Zdá se totiž, že autoři 

pastýřských listů mnohdy při umisťování čárek upřednostňují před syntaktickým kritériem 

princip intonační, čárkami oddělují (z větněčlenského hlediska) nejrůznější celky do stavby 

dané věty začleněné (resp. nezačleněné, ale běžně zapojované do věty bez čárek,  

např. některé částicové výrazy), jejichž oddělování není vzhledem k pravidlům českého 

pravopisu konvenční:  Paradoxně, právě v tento slavnostní den si dovoluji obrátit se k vám; 

[13] neboť mu chybí, vzhledem k ateistické výchově, jakákoliv základní orientace [18] (případně 

naopak nekladou interpunkční znaménka na místa, u nichž to vyžadováno je: Mrzí  

mě s jakým despektem a demagogií někteří politici hovoří [S09]). Čárkami (resp. pomlčkami) 

v takových případech zřejmě především naznačují pauzu v řeči. Uplatňují tak určitý 

„alternativní“ způsob segmentace, jenž se vrší na členění syntaktické. Jeho využívání může 

 
16 Pravopis náboženských pojmů ve vztahu ke katolické teologii reflektuje jeden z autorů 
analyzovaných pastýřských listů, arcibiskup Graubner, v časopise Teologické texty. Viz Graubner, J. 
(2005). 
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v některých případech souviset s délkou či nepřehledností syntaktických struktur. Jisté 

syntakticky začleněné části oddělované od zbytku věty jsou pravděpodobně pisateli 

pociťovány jako vsuvky: Ve chvíli, kdy ho sesadíme z prvního místa ve svém srdci i v životě, 

nenásledujeme ho a zrušili jsme spojení s ním svými hříchy, nemůžeme, podle jeho slov, být jeho 

učedníky. [18] Užívání pomlčky se zdá být v některých větách motivováno nejistotou ohledně 

větněčlenské platnosti příslušného úseku a náležitého užití interpunkce. Tento jev ilustruje 

zejména velikonoční list biskupa Kročila z roku 2019, lze jej však identifikovat i v dalších 

listech: Zmrtvýchvstalý daroval apoštolům svůj pokoj a tento dar pokoje nepřestává udělovat 

i dnes – a to každému, kdo po něm touží; [13] Patříme do společenství církve, která může 

každému člověku – toužícímu a otevřenému pro Ježíšovo poselství – učinit život šťastnější 

a krásnější. [11]  

V popisech náboženské komunikace a náboženského stylu je jako jeden 

z charakteristických rysů jmenováno užívání neverbálních prostředků různé povahy. 

V textech pastýřských listů se jejich pomyslný repertoár zužuje pouze na prostředky 

grafické. Jednotliví pisatelé jich využívají v odlišné míře a odlišnými způsoby, zde několik 

z nich stručně nastíním. Grafické prostředky jako podtržení či zvýraznění textu v některých 

případech zřejmě napomáhají členění textu a jsou užívány především za účelem jeho 

zpřehlednění (vyznačují například části výčtu, uvozují určitý tematický celek), jindy 

primárně nesou důraz. Mohou zvýrazňovat z pohledu pisatele stěžejní, obsahově nosné části 

textu i konkrétní výrazy, na něž si pisatel přeje položit akcent. V některých z těchto případů 

by dle mého názoru bylo možné uvažovat nad motivací užití daného prostředku zřetelem 

k pomyslné zvukové stránce sdělení, podobně jako u výše zmiňovaných způsobů psaní 

interpunkce (viz např. Byl asi opravdu hodně těžký, ale ŽIVOT je silnější než jakýkoliv balvan 

[16]). Obdobné prostředky lze chápat i jako nástroj intenzifikace, posílení expresivity sdělení 

(Takže RADOSTNÉ VELIKONOCE, PÁN VSTAL Z MRTVÝCH; [16] řekněme každý sám za sebe 

jasné NE všem projevům rasismu [10]), Opakovaně se objevují právě ve výpovědích 

s imperativy, v nichž mají patrně posilovat naléhavost imperativem ztvárněné výzvy 

(Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost [S06]). Za alternativní 

způsob je pak možné považovat výpovědi zakončené vykřičníkem, přičemž využití různých 

prostředků se může i kombinovat: ať naše rodiny, naše společenství i farnosti se opět stanou 

živými a přitažlivými buňkami církve! [18] Specifické je pro pastýřské listy (i jiné psané 

komunikáty vznikající v křesťanském komunikačním okruhu) využívání grafického znaku 

plus (+), symbolizujícího v daném kontextu kříž. Pisatelé pastýřských listů jej užívají 

na konci listů: objevuje se typicky před jménem (podpisem) autora, po závěrečném 

požehnání a pozdravu. Protože grafické prostředky v pastýřských listech byly tématem zde 

a dále se jimi v práci nezabývám, při uvádění příkladů z analyzovaných textů k nim 
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nepřihlížím a text uvádím jednotně v kurzívě, bez dalších zvýraznění (tučné písmo, 

podtržení ani psaní kapitálkami tedy do svého textu nepřenáším). 
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4.2 Morfologie 

4.2.1 Inkluzivní plurál a konkurence slovesných osob 

 

Pokud jde o morfologickou rovinu jazyka, pravděpodobně nejvýrazněji 

charakterizuje pastýřské listy užívání inkluzivního plurálu,17 jež pisateli umožňuje vyjádřit 

jeho „sjednocení“ s adresáty. V pastýřských listech plní různé komunikační funkce: uplatňuje 

se například jako prostředek evokace názorové shody nebo společné zkušenosti s adresáty, 

ve výpovědích s imperativy se podílí na oslabení jejich direktivnosti. V závislosti na kontextu 

a komunikačním záměru pisatele přitom může spolu s pisatelem (resp. pisateli) a adresáty 

zahrnovat i jedince mimo okruh účastníků komunikace. Vedle inkluzivního plurálu je 

v pastýřských listech zastoupen také plurál exkluzivní. Objevuje se ve společných listech 

biskupů, kde 1. osoba plurálu obvykle odkazuje ke skupině pisatelů. Vymezení skupin, 

k nimž je v pastýřských listech referováno 1. osobou plurálu, se tedy v pastýřských listech 

proměňuje; různá užití 1. osoby plurálu se pak často střídají s dalšími osobami – zejména 

s 2. osobou plurálu, 3. osobou singuláru v neosobních konstrukcích (viz kap. 4.4.5). 

Zacházení se slovesnými osobami v pastýřských listech do jisté míry reflektuje pojetí pozic 

účastníků (případně i neúčastníků) komunikace a jejich vzájemných vztahů. V širším 

kontextu se tomuto tématu věnuji v kapitole 4.8, některé způsoby užití slovesných osob 

se pokusím nastínit níže. 

V jednom listu se mohou vyskytovat různá užití 1. osoby plurálu. K posunům dochází 

nejen mezi inkluzivním a exkluzivním plurálem, ale i v rámci jednotlivých kategorií. 

Exkluzivní plurál v textech pastýřských listů vedle skupiny pisatelů zahrnuje také 

neúčastníky komunikace. Daný okruh, jejž biskupové reprezentují, by bylo možné vymezit 

jako vrstvu oficiálních představitelů církve. Posuny v referenci ovšem zůstávají v některých 

případech spíše nezřetelné, signalizované textovým okolím. Interpretaci níže uvedeného 

vyjádření ze společného listu biskupů ve prospěch širší z obou referencí například napovídá 

mimo jiné užití výrazu církev v předchozím větném celku: Církev nezbohatne, jak si někteří 

myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě skromněji než dnes, ale budeme svobodní. 

Poneseme velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími je dost poctivých 

a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. [S05] (K tomu srov. pasáž z téhož listu,  

v níž 1. osoba plurálu znatelně odkazuje pouze ke skupině pisatelů listu: Bratři a sestry, 

děkujeme vám za vaši důvěru i odvahu ke spolupráci na náročné cestě, která je před námi. 

 
17 Alespoň jedenkrát se inkluzivní plurál vyskytuje ve všech analyzovaných listech s výjimkou dvou 
z nich. Oba patří do téže tematické skupiny listů věnovaných širším společenským tématům, v níž je 
užívání inkluzivního plurálu obecně méně frekventované než v listech s velikonoční tematikou. 
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Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému z vás ze srdce žehnáme) Exkluzivní plurál je 

ovšem zastoupen nejen ve společných listech biskupů, ale i v textech jednotlivých pisatelů, 

v nichž je zahrnutí neúčastníků komunikace pod referenci 1. slovesné osoby nápadnější. 

Jako příklad lze uvést pastýřský list arcibiskupa Jana k volbám: Průměrná mzda kněží a všech 

našich zaměstnanců je 18.301,- Kč. Také by se hodilo nějaké navýšení, ale zatím na ně opravdu 

nemáme. [S14] 

Stále se pohybujeme v téže tematické skupině listů. Domnívám se, že jejich tematické 

zaměření může souviset s postojem, jejž pisatel listu zaujímá vůči adresátům,  

a tím i s frekvencí užití inkluzivního plurálu. Zatímco v případě velikonočních listů 

dotýkajících se především problémů křesťanské spirituality, katolické věrouky či kultu  

(tedy problémů považovaných v sekularizovaných společnostech za „náboženské 

ve vlastním smyslu“ a zřejmě alespoň do jisté míry sdílených různými členy náboženské 

komunity) se hranice mezi pisatelem a adresáty často stírá, což signalizuje mimo jiné 

inkluzivní plurál, pastýřské listy, které daný rámec přesahují směrem k „celospolečenským“ 

otázkám či problémům náležejícím primárně jiným společenským „sektorům“, rozlišení 

mezi pisatelem a adresáty zachovávají zřetelněji. Dané listy zpravidla mají vyjadřovat 

oficiální stanovisko církve k příslušnému problému, které pisatelé předkládají k přijetí 

řadovým věřícím a prezentují je jako východisko náležitého jednání. Mnohdy se přitom 

vymezují proti odlišným názorům, jež spojují s míněním veřejnosti či „světa“. V tom se sice 

od velikonočních pastýřských listů principiálně neliší, ale zdá se, že shoda s okruhem 

adresátů je v tomto případě pro pisatele méně neproblematická, a k identifikaci s adresáty 

proto přistupují obezřetněji. Tím adresáta staví do určité hraniční pozice, oddělené  

jak od představitelů církve, tak od „světské“ veřejnosti, která však s oběma skupinami 

zároveň nachází průniky.  

Častěji než ve velikonočních listech se také všechny tři uvedené skupiny v 1. osobě 

plurálu sjednocují. Pisatelé nahlížejí sami sebe i své adresáty v rámci širších skupin  

(tj. vymezených jinak než příslušností ke katolické církvi, jak je v pastýřských listech 

obvyklé). Jejich vytyčení se v závislosti na tématech daných listů i konkrétních úseků různí, 

opakovaně se však jako definiční kritérium skupiny uplatňuje například přináležitost 

k českému národu (My sami jsme ostatně poznamenáni půlstoletím útlaku a máme ještě  

co uzdravovat na duši národa [S02]); specifické jsou pak případy, kdy užití 1. osoby plurálu 

slouží explicitní identifikaci pisatelů i adresátů s určitou vlastností nebo typem chování,  

jež pisatel listu hodnotí jako obecně lidské či většinové, obvyklé (Konečně hříšníci jsme 

všichni; [S15] Děje se to právě proto, že děsivé vzpomínky chceme vytěsnit a zapomeneme, 

z historie se nepoučíme a zopakujeme smrtonosné chyby [S08]).  
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Obdobně užití inkluzivního plurálu akcentuje obecně křesťanské hledisko 

nad „církevně-hierarchickým“ a společně s dalšími prostředky, mezi nimiž hrají zásadní roli 

metaforická označení církve (viz kapitolu 4.5.4), umožňuje „prostředkovat“ mezi dvěma 

do určité míry protichůdnými představami církve, jež jsou však zřejmě v katolickém 

sebepojetí přítomné současně. V tom lze spatřovat zdroj jisté paradoxnosti  postavení 

pisatelů (biskupů) ve vztahu k adresátům pastýřských listů: v rámci organizované a složitě 

hierarchicky uspořádané církevní instituce, která je však metaforicky ztvárňována jako 

společenství „bratrů a sester“, totiž biskup (jako představitel církevní instituce) zaujímá  

vůči adresátům hierarchicky nadřazenou roli jejich „pastýře“ a zároveň hierarchicky 

rovnocennou roli „bratra“.  

Domnívám se, že tuto skutečnost reflektují pastýřské listy mimo jiné právě 

zacházením s gramatickými osobami. Z pozice biskupského úřadu spjatého se zvláštními 

povinnostmi a pravomocemi pisatel obvykle promlouvá v 1. osobě singuláru (případně  

v 1. osobě plurálu, jde-li o společné listy biskupů) a na adresáty se obrací 2. osobou plurálu. 

Toto nastavení zůstává typicky zachováno v případech, kdy pisatel adresátům předkládá 

určitá ustanovení církevních orgánů, jménem vyšší církevní organizace se obrací 

k podřízeným pracovníkům, věřícím laikům či veřejnosti, informuje o aktivitách církve 

a jejích představitelů, za něž zodpovídá apod.: Církev k těmto otázkám vydala řadu 

dokumentů. (…) V tomto dopise proto chceme s jejich obsahem velmi stručně seznámit  

co nejširší okruh věřících; [S03] Závěrem chci poděkovat. (…) Vám, příslušníkům policie 

a hasičských sborů, vojákům, vám, kteří jste ve výkonu civilní služby…[S20] Složitější situace 

nastává, pokud pisatel adresuje čtenářům výtky či výzvy, 2. osobě pak výrazně konkuruje 

inkluzivní plurál. Srov. např. úryvky z pastýřských listů k volbám: Vyzýváme vás proto, 

abyste se voleb účastnili! oproti Volme kultivovanost; Osvědčme angažovanost své víry! [S06] 

Tento stav je obzvláště patrný, zaměříme-li se na imperativní tvary, jež jsou v pastýřských 

listech rozšířené jak v druhé, tak v první osobě plurálu.  

Zdá se však, že zejména pokud se pisatelé vztahují k prožívání nebo náboženským 

a morálním povinnostem křesťana, svou roli „pastýře“ spíše upozaďují a upřednostňují užití 

inkluzivního plurálu (ačkoliv toto určení není možné zcela zobecnit), jenž se uplatňuje 

ve větách imperativních, indikativních i ve větách s kondicionálem: Není třeba připomínat, 

jaký úkol plyne pro každého z nás. (…) Nikdy bychom se však neměli nechat odradit množstvím 

překážek (…). Nezapomínejme ani na stále platnou evangelní pravdu; [12] Nyní je čas,  

kdy máme pravdivě poznávat trpícího Pána a sebe v jeho službě. [04]    

Častý je inkluzivní plurál rovněž v pasážích týkajících se slavení svátků či obecně 

prožívání liturgického roku: Prožíváme postní dobu jako přípravu na slavení „Veliké noci“; [11]  

oslavujeme vrcholnou událost všeho stvoření [02] atd. To je však pouze jeden z mnoha 
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kontextů, v nichž užití inkluzivního plurálu implikuje společnou zkušenost pisatele 

a adresátů. Při bližším zaměření na sémantiku sloves, jež se v pastýřských listech vyskytují 

v inkluzivním plurálu, nalezneme řadu výrazů označující cítění, myšlení a usuzování či volní 

akty. Pisatel tak prostřednictvím inkluzivního plurálu celé skupině adresátů připisuje 

přesvědčení, chtění, emoce či vlastnosti, s nimiž se mají ztotožnit, případně jednání,  

jež se posléze stává předmětem hodnocení pisatele. Za všechny zde uvádím několik 

příkladů: Od jeho výroku právě uplynuly tři generace a my se přesvědčujeme, že euroamerická 

společnost se od Boha odklonila; V celé sféře soukromého i veřejného života pociťujeme,  

že je něco nezdravého. Všichni to víme, ale skoro nikdo o tom jasně nemluví. Vidíme to vždy 

i na blížících se volbách…; [S09] Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu  

než PRO něco. [S06] Zvláště v těchto a podobných případech inkluzivní plurál získává silně 

persvazivní potenciál a dle mého názoru svým způsobem také upevňuje metaforické pojetí 

církve jako organismu (viz kap. 4.5.4) – „bytosti“ s jednotnou vůlí, emocemi a smýšlením. 

Několikrát se v pastýřských listech objevuje 1. osoba singuláru v transponovaném 

užití, jehož prostřednictvím pisatel namísto k celému společenství věřících vztahuje děj 

vyjádřený slovesem ke každému jednotlivému adresátovi a podněcuje jej, aby se s takto 

formulovaným tvrzením identifikoval: to, co jsem půstem vyzískal[,] si nenechávám pro sebe,  

ale dávám těm, kteří to potřebují; [12] Kolik lidí v mé blízkosti čeká právě na mě, že je přivedu 

ke Kristu? [07] 

4.2.2 Slovesný způsob 

 

V souvislosti s užíváním inkluzivního plurálu jsem jako jeden z rysů pastýřských 

listů naznačila výskyt imperativních slovesných forem. V míře využití imperativu 

se jednotlivé texty někdy relativně výrazně odlišují. V listech vztahujících se k „sekulárním“ 

tématům je častěji omezeno na několik málo výskytů, popřípadě se imperativu neužívá 

vůbec, zároveň však nalezneme i texty, v nichž je frekvence imperativního způsobu 

ve srovnání s ostatními analyzovanými listy velmi vysoká. Tuto skutečnost nejnápadněji 

ilustruje list České biskupské konference k volbám z roku 2017. Z 31 hlavních vět, které text 

obsahuje, má 13 imperativní přísudek, imperativ se vyskytuje ve všech úsecích textu 

s výjimkou oslovení adresátů a závěrečného požehnání. Jádro listu tvoří v podstatě série 

více či méně komentovaných výzev signalizovaných právě imperativem, jímž se zpravidla 

také počíná odstavec. Řada imperativních vět se přitom vyznačuje pro pastýřské listy spíše 

atypickou strohostí, připomínající slogany či hesla (Volme kultivovanost; Odmítejme 

nesnášenlivost; Osvědčme angažovanost své víry! [S06]). O povaze textu z hlediska 

komunikačních funkcí ostatně svědčí i jeho plný titul Výzva České biskupské konference 
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k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo performativní užití 

sloves vyzývat či vybízet. Svou vyhraněností i koncentrací imperativních vět je zmíněný text 

mezi ostatními listy výjimečný. Lze jej však nahlížet jako krajní bod pomyslné škály  

či doklad obecnější tendence pisatelů, která se ve vybraném textu prosazuje obzvlášť 

výrazně. 

Na opačném konci škály stojí listy s úplnou absencí imperativních slovesných forem. 

V kategorii velikonočních pastýřských listů se nacházejí pouze dva, druhá skupina listů 

obsahuje čtyři takové texty. V dalších dvou listech z téže skupiny se slovesa v imperativu 

nacházejí pouze v rámci biblických citátů reprodukovaných pisateli. Na druhou stranu lze 

však i za výběrem citovaných pasáží spatřovat jistý komunikační záměr a domnívám se,  

že také slovesný způsob mohl být z tohoto hlediska podstatným faktorem.  

Jak bylo řečeno, pastýřské listy obsahují imperativní tvary sloves jak v první,  

tak ve druhé osobě plurálu, zvláště mezi velikonočními listy však převažuje osoba první 

(situace tedy odpovídá distribuci čísla a slovesných osob obecně, jak byla popsána výše). 

Miroslav Grepl (2017b) přisuzuje imperativu pro první osobu plurálu specifické funkční 

postavení a definuje z funkčního hlediska dva typy jeho užití. Indikuje podle něj  

buď „vybídnutí“ adresáta k nějaké společné bezprostřední (aktuální) činnosti nebo „nabádání“ 

k společensky závažnému, obecně prospěšnému a zpravidla trvalému jednání. Užití imperativu 

pro 1. osobu plurálu v pastýřských listech ve většině případů odpovídá druhé z možností. 

Pisatel adresáty vybízí k chování (případně smýšlení, prožívání), které prezentuje  

jako žádoucí a prospěšné z katolické či „obecně lidské“ morální perspektivy a výzvu 

prostřednictvím inkluzivního plurálu vztahuje i k sobě samému: Usilujme o svatost; [17] 

Všichni se snažme přimknout více ke vzkříšenému – živému Kristu; [13] ukazujme svou lásku 

zvláště tím, že budeme mít čas jeden na druhého; [08] Zároveň však uplatňujme svou občanskou 

zodpovědnost, [S03] rys trvalosti však sloveso v imperativu svým významem vždy 

nevyjadřuje: Dovolme mu v nás dokončit dílo, započaté ve svatém křtu; [14] Podpořme ty, kteří 

vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí…[S06] 

Podobného typu jsou i výzvy vyjadřované slovesem v imperativu pro 2. osobu 

plurálu, jen některé z nich se vyznačují specifičtějším vymezením adresáta (např. výzvy 

určené rodinám, mládeži: Milí mladí přátelé, (…) scházejte se ve svých společenstvích, společně 

se modlete, inspirujte svůj život slovy Písma [11]). Naproti tomu v míře konkrétnosti, 

vázanosti na aktuální situaci ani v obsahu výzev samotných jsem nezaznamenala výraznější 

odlišnosti. Není neobvyklé, že pisatelé užívají imperativ v obou osobách, přičemž lze jen 

velmi těžko určit, na čem se distribuce osob zakládá (viz např. sérii pobídek biskupa 

Lobkowicze týkajících se soužití většinové společnosti s Romy: nezevšeobecňujte některé 

negativní zkušenosti; odmítněte jakýkoliv projev pravicového i levicového extremismu;  
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ale i řekněme každý sám za sebe jasné NE všem projevům rasismu [S17]). Avšak i když se zdá, 

že oba konkurenční tvary nejsou zřetelně funkčně odděleny a pisatelé je někdy víceméně 

volně zaměňují, jindy pravděpodobně preferují užití méně direktivního inkluzivního plurálu 

a je-li to možné, imperativu ve 2. osobě se spíše vyhýbají. Tuto tendenci dokládají listy, 

v nichž dochází k užití první osoby i tehdy, kdy lze na základě kontextu listu očekávat spíše 

osobu druhou. Paradoxně například biskup Lobkowicz, z jehož listu jsem citovala výše, 

v jiném textu volí imperativ pro 1. osobu plurálu i přesto, že ve větě uvozující výzvu 

odkazuje k adresátům osobním zájmenem pro 2. osobu plurálu. Rád bych Vám všem tedy 

položil úkol na srdce: buďme jako ty ženy a s velkou radostí jděme do svého okolí a zvěstujme, 

že Ježíš vstal z mrtvých…[16] Jiný pisatel ve svém listu cituje evangelijní pasáž obsahující 

výzvu Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1, 15),18 později v textu týž apel opakuje v 1. osobě 

plurálu, navíc uvedený oslovením Sestry a bratři, jež implikuje ideu rovnosti všech členů 

církve a ve spojení s obměnou gramatické osoby může působit až jako deklamace rovnosti  

či „gesto“ sjednocení se s adresáty (Sestry a bratři: „Obraťme se a věřme evangeliu.“ [04]). 

Snaze omezit direktivní vyznění textu odpovídá i převaha imperativních tvarů pro 1. osobu 

plurálu nebo uplatnění množství „alternativních“ způsobů vyjádření, jejichž prostřednictvím 

pisatelé patrně usilují o působení na uvažování či jednání adresátů, aniž by sdělení přímo 

formulovali jako výzvu (např. indikativní věty s modálními slovesy: Čas na denní modlitbu je 

totiž pro nás nesmírně důležitý a musí mít tedy v mnohém ohledu přední místo v našem 

každodenním životě; [20] To bychom neměli dopustit [S12]). 

Je třeba podotknout, že imperativ není jedinou formou vyjádření výzvy, kterou 

pisatelé pastýřských listů využívají (viz též kapitolu 4.6). Stejně tak se ovšem funkce 

imperativu v pastýřských listech v rámci široce pojaté kategorie „výzvy“19 neomezuje 

na „vybízení“ či „nabádání“, jemuž byla dosud věnována pozornost, ačkoliv se jedná o jeho 

nejfrekventovanější funkci. Uplatňuje se rovněž při vyjádření prosby, pozvání (Přijměte 

pozvání spolu s vašimi dětmi a přijďte mezi mladé [11]), povzbuzení (Nebojte se vyjadřovat 

k vysílání rozhlasu a televize i k obsahu novin a jiných periodik; [S01] Nedejte se znechutit 

nepravdivým obviňováním [S14]) či uklidňování, ujišťování (Buďte si jistí, že v naší diecézi 

se žádný případ nezametá pod koberec, ale řeší se podle státního zákona a církevních směrnic 

[S15]). V několika případech je u sloves v inkluzivním plurálu imperativu užito  

jako rétorického prostředku, jehož funkcí je zřejmě aktivizace adresáta, vytváření dojmu 

jeho „zapojení“ do jisté mentální aktivity vyjádřené přísudkem (Položme si další otázku; [S08] 

Vraťme se však k našemu výročí [S10]). 

 
18 V Českém ekumenickém překladu: Čiňte pokání a věřte evangeliu; variantu Obraťte se a věřte 
evangeliu uvádí Český liturgický překlad, a zaznívá tedy při liturgii římskokatolické církve. 
19 Vycházím zde z klasifikace výzvových výpovědí podle M. Grepla (2017b). 
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Ve všech analyzovaných listech lze narazit též na tvary kondicionálové. Kategorii 

slovesného způsobu je v rámci pastýřských listů obecně třeba chápat jako jeden z mnoha 

prostředků vyjádření modality, jichž pisatelé listů využívají.20 Zde se omezím na nastínění 

funkcí, které kondicionál v pastýřských listech plní. Nejfrekventovanější je užití 

kondicionálu v jeho primární funkci, tedy ve funkci vyjádření hypotetičnosti děje, jež je 

realizována tvary kondicionálu přítomného. Ten v pastýřských listech svými tvary vyjadřuje 

i ojediněle se vyskytující význam děje ireálného, a přebírá tak úlohu kondicionálu minulého, 

jenž není zastoupen v žádném z analyzovaných textů (viz např. V dějinách vznikaly řeholní 

řády, které se věnovaly školám, nemocným, péči o potřebné, a to vše s vědomím přítomného 

Ježíše Krista. Kdyby lidé považovali za obsah víry jen to, že si pamatují Desatero a pravdy víry, 

ale jejich víra by se neprojevovala skutkem, pak by asi nic takového nepovstalo [14]).   

 Kromě své primární funkce vyjadřování hypotetičnosti, spadající podle Ševčíkové 

(2019, s. 52), jejíž pojetí modality v této práci sleduji, pod oblast tzv. skutečnostní modality, 

plní kondicionál v pastýřských listech i další funkce, které se již netýkají způsobu ztvárnění 

propozičního obsahu (jako faktického nebo hypotetického), ale vztahu mluvčího k obsahu 

výpovědi. Uplatňuje se při vyjádření komunikační funkce přání (Podstatné je, že bych rád 

překonával často úplně zbytečnou zeď mezi věřícími a ostatními členy naší společnosti [06]), 

míry jistoty pisatele o platnosti obsahu výpovědi (Mši svatou v 9 hodin by měl sloužit pan 

kardinál Dominik Duka a následně v 11 hodin se tam rád u oltáře setkám s kněžími a vámi 

všemi [01]) nebo jako výraz pisatelovy skromnosti, zdvořilosti či obecně prostředek zmírnění 

kategoričnosti tvrzení (To bychom neměli dopustit; [S12] Také by se hodilo nějaké navýšení,  

ale zatím na ně opravdu nemáme [S14]).  

Ve výpovědích s kondicionálem užitým v některé z jeho sekundárních funkcí 

se opakovaně objevuje spojení kondicionálových tvarů s adjektivem rád, typický je také 

výskyt sloves s modálním významem (mít a zejména chtít). Specifické jsou konstrukce 

se slovesem chtít v kondicionálu a infinitivním tvarem performativně užitého slovesa  

v tzv. explicitních performativních formulích, v nichž oproti výpovědím vyjadřujícím přání  

či záměr pisatele uskutečnit určitý děj dochází zároveň k jeho realizaci (viz Ševčíková, 2019, 

s. 123): V tuto chvíli bych Vás všechny chtěl ujistit, že jsem osobně připraven proti tomuto 

obrovskému hříchu uvnitř našich společenství jednoznačně vystoupit a nic nezatajovat [S16]). 

Ve srovnání s explicitními performativními formulemi v indikativu, jenž je považován 

za základní formu jejich vyjádření, považuje Ševčíková varianty s kondicionálem 

za zdvořilejší, méně direktivní, obecně se tedy jedná o rozdíl v síle příslušné komunikační 

funkce (Ševčíková, 2019, s. 192). Typ konstrukce s performativně užitým slovesem 

identifikovaný v pastýřských listech je pak význačný také tím, že se v něm prostředky 

 
20 Viz též kapitolu 4.6. 
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vyjádření modality (kondicionál a sloveso s modálním významem) kumulují:  

srov. alternativní možnosti vyjádření: ujišťuji vás – (rád) bych vás ujistil – chci vás ujistit – 

chtěl bych vás ujistit; performativní formule s kondicionálem a adjektivem rád přitom 

Ševčíková (2019, s.  123) chápe jako synonymní se spojením slovesa chtít v indikativu  

či kondicionálu s infinitivem. 

4.2.3 Slovesný čas 

 

Z hlediska kategorie slovesného času je v souvislosti s pastýřskými listy třeba zmínit 

časté užití prézentních forem nedokonavých sloves s významem neaktuální přítomnosti. 

Kryje se s četnými případy, kdy pisatel prezentuje jistý typ jednání jako obecně rozšířenou 

tendenci (aktuální interpretaci pak mnohdy znemožňují iterativní slovesa nebo příslovce 

s významem frekvence: Svoboda, která je velkým Božím darem pro člověka, bývá často 

chápána jako libovůle ke všemu, především ke zlému [S19]), přisuzuje podmětu stálou 

vlastnost (Církev je svatá, ale ne dokonalá [S15]) nebo předkládá obsah propozice  

jako univerzálně platnou pravdu (Potrat není věcí matky a jejího práva na své tělo. 

Nenarozené dítě není její tělo [S03]) či pravidlo, někdy odůvodňované právě jistou 

„univerzální pravdou“ nebo „tendencí“ (Nikdo nemá právo je zabít; lidský život musí být 

chráněn už od okamžiku početí [S03]). Řadu výpovědí obsažených v pastýřských listech lze 

hodnotit jako výroky gnómické povahy (Moudrost počítá s posledním cílem; [09] Základem 

státu je fungující rodina [S12]), někdy tuto interpretaci čtenáři poskytuje sám pisatel 

(Nezapomínejme ani na stále platnou evangelní pravdu, že ten kdo zasévá, nemusí nutně vždy 

sklízet [12]). Rys všeobecné platnosti děje adresátovi umožňují identifikovat také 

totalizátory, negativa či genericky užitá substantiva, příp. i adjektiva. Za účelem klasifikace 

různých fenoménů jako „obecně“ lidských či křesťanských pisatelé například genericky 

užívají substantiva člověk a křesťan: Člověk tělesný se soustřeďuje na tělo; Křesťan také vnímá 

tělesnými smysly, ale díky křestní milosti se dívá i duchovním zrakem [08]). 

V úsecích reprodukujících řeč biblických postav, případně biblický narativ samotný, 

se ojediněle vyskytuje také historický prézens (Ježíš říká doslova: „Bylo by pro něho lépe,  

aby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře…“ [13]). 

 Formy s budoucím významem se v několika případech uplatňují v pastýřských 

listech v sekundární funkci. Jedná se především o vyjádření hypotetického děje (Je možné,  

že děti, které lásku svých rodičů dostatečně nepoznají, nebudou ochotny starat se o staré 

a nemocné rodiče. Snadno budou souhlasit s odstraněním těch, kteří již nejsou pro společnost 

přínosem [S03]), v jednom z listů arcibiskupa Graubnera plní funkci signalizace výzvy 
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(Křesťanští rodiče nechají své děti pokřtít co nejdříve. Ke křtu vyberou kmotry, kteří jim pak 

budou pomáhat s náboženskou výchovou dětí [S13]). 

4.2.4 Jmenná morfologie 

 

Vedle velmi frekventovaného generického singuláru lze jako další, méně významný 

jev spjatý s kategorií čísla uvést posun k plurálovému užití substantiv na základě modifikace 

jejich původního, abstraktního významu (např. slabost – podle SSČ ‚vlastnost toho,  

kdo (n. co) je slabý‘, slabosti – ‚slabé stránky, nedostatky‘: V tomto pokoji se rozpouštějí mé 

hříchy, slabosti a nedostatky [02]) Výraznějším rysem jmenné morfologie je v pastýřských 

listech přítomnost stupňovaných adjektiv a adverbií (jak v komparativu, tak v superlativu), 

které se v textech pastýřských listů uplatňují jako jeden z prostředků intenzifikace: Zelený 

čtvrtek a Velký pátek nejsou přípravou na Velikonoce, ale součástí jediného největšího, 

nejdůležitějšího a také nejstaršího svátku křesťanů – Velikonoc [03]). 

V oblasti jmenné morfologie se pak pastýřské listy vyznačují také přítomností  

již spíše okrajových tvarů bratří (genitiv bratří se sice v rozebíraných listech objevuje 

celkem pouze čtyřikrát, z toho jednou v rámci parafráze evangelijní pasáže, konkurenční 

tvar bratrů však ani jednou), tvarů nesklonného přivlastňovacího adjektiva Páně či užitím 

jmenných tvarů adjektiv. Domnívám se, že adjektivum Páně a zčásti i tvar bratří by bylo 

možné pokládat za jazykové formy úzce spjaté právě s náboženským „křesťanským 

diskursem“. V této souvislosti dle mého názoru také stojí za zmínku, že ačkoliv například 

podle Mluvnice současné češtiny (2010, s. 155) je tvar bratří kromě několika ustálených 

spojení „živý“ v označení členů náboženské pospolitosti (uváděn je příklad bratří a sester), 

v pastýřských listech se objevuje i v jiném kontextu, konkrétně v souvislosti s oslavou 

cyrilometodějského výročí ve spojení soluňských bratří. [05] 

Široké zastoupení má v textech pastýřských listů bezpředložkový,  

zejména adnominální genitiv. Poměrně často plní sémantickou roli patientu (méně často pak 

i agentu) děje vyjádřeného verbálním či dějovým substantivem vznikajícím v důsledku 

syntaktické kondenzace, objevuje se též jako tvar doplnění deverbativních substantiv 

se zabudovanou rolí (aktantem nebo volným doplněním),21 například jmen činitelských 

(zvěstovatel lásky, [13] nositelka Ježíšova poselství [12]). Vyjadřuje také řadu dalších významů 

(např. nositel vlastnosti, posesivita atd.), někdy je však daný sémantický vztah spíše 

nezřetelný (milost nápravy, [13] život náboženských úkonů, [05] dobrodiní této svátosti, [17] 

muž církve, [S11] lidé víry [S06] atd.). Podobná spojení se tak mimo jiné podílejí na zvyšování 

implicitnosti vyjadřování v pastýřských listech.   

 
21 Viz Kolářová (2005, s. 215). 
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Početnou skupinu tvoří substantiva v genitivu označující nositele vlastnosti 

vyjádřené řídícím deadjektivním substantivem (vnímavost srdce, [S19] temnota noci, [13] 

krása dnešního dne [17]), velmi často se genitiv v pastýřských listech uplatňuje také ve funkci 

vyjádření široce pojatého vztahu posesivity či ve funkci tzv. genitivu vysvětlovacího22 

(modlitba růžence, [20] vztah lásky [S11]). V rámci této kategorie Karlík (1998, s. 128–129) 

upozorňuje na spojení, v nichž je řídící substantivum užito metaforicky.23 Řadu takových 

spojení jsem identifikovala i v pastýřských listech (břemena hříchů, [17] hradba dědičného 

hříchu, [08] světlo milosti [12]). Metaforického významu často nabývají i substantiva v rámci 

genitivních spojení zařaditelných k jiným třídám – např. svěžest lásky, [S02] říše zla. [S11] 

Zejména pokud jde o genitivní spojení zahrnující „nekonvenční“, „tvůrčí“ metafory  

(ačkoli totéž by dle mého názoru bylo možné tvrdit i o některých nemetaforických 

spojeních), předpokládám, že tento způsob vyjadřování mohou pisatelé pokládat za rys 

„vyššího stylu“ a výraznou frekvenci substantiv v genitivu lze tedy vedle vlivu dalších 

faktorů (syntaktické kondenzace, obecnější tendence k jmennému vyjadřování) spojovat 

také se stylistickými zřeteli. Podobně tomu může být i s několika případy užití adverbálního 

genitivu v pastýřských listech. Objevuje se například genitiv časový (Dnešního rána tedy 

promluvil Bůh skrze svého Syna [02]), záporový (neužívá přitom žádné věkové kategorie 

do patnácti let [13]) či podmětový (nakolik v nás ubylo světla [14]). Možnou motivaci  

zde představuje snaha vnést do komunikace rys výlučnosti, nevšednosti. 

Mezi významy vyjadřované genitivem v pastýřských listech méně často patří význam 

vlastnosti (lidé dobré vůle, [S06] občané romského původu a jazyka [S02]) či části celku 

(desátek růžence [20]). Specifickou, o něco početnější skupinu tvoří spojení, v nichž je řídící 

substantivum časovým určením, na něm závislé substantivum v genitivu má zpravidla 

abstraktní význam: chvíle setkání, [15] čas milosti.    

Slovní spojení čas milosti se objevuje celkem třikrát v listech biskupa Kročila 

(velikonoční listy z let 2017 a 2018 – [11], [12]). Některé výrazy se ovšem v nominálních 

skupinách s genitivem opakují i napříč pastýřskými listy různých pisatelů. Do určité míry 

automatizovaná se zdají být především spojení se substantivem duch v pozici řídícího členu 

skupiny (Duch lásky, [05] duch oběti [15] atd. Ne zcela neobvyklým jevem, který lze rovněž 

zaznamenat v listech různých autorů, je hromadění bezpředložkových genitivů za sebou,  

 
22 V klasifikaci P. Karlíka (1998, s.  128) je vysvětlovací genitiv zastřešujícím termínem pro případy, 
kdy jméno v genitivu označuje typ třídy vymezené jeho řídícím substantivem (jméno v genitivu tedy 
své řídící substantivum blíže specifikuje, řídící substantivum skutečnost označenou závislým 
substantivem zařazuje ke třídě). 
23 Zatímco prvnímu typu genitivu vysvětlovacího podle Karlíka odpovídají větné výpovědi, jejichž 
přísudek má strukturu být + subst. (např. Smrt je trestem. → trest smrti), genitivní spojení 
s metaforickým základem vykládá na základě struktur s přísudkem typu být jako + subst. 
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jež může v ojedinělých případech komplikovat možnost porozumění danému sdělení  

(viz např. sebezápor jisté náročnosti poutní cesty [01]).  

Význačný rys pastýřských listů představuje také poměrně vysoká četnost zájmen. 

V souvislosti s neaktuálním významem prézentních forem jsem se již dotkla užití 

totalizátorů a negativ. Obě třídy zájmen charakterizuje jejich zevšeobecňující význam, 

funkce vyjádření totality (u totalizátorů úplnosti celku, zahrnutí všech členů určité množiny; 

u negativ nulovosti, totální negace).24 V pastýřských listech se vyskytují zejména totalizátory 

každý a všechen, z negativ jsou to zájmeno nikdo a zájmenné příslovce nikdy. Jak bylo 

uvedeno výše, uplatňují se ve výpovědích, jejichž obsah pisatel prezentuje jako absolutně 

platný. Explicitním označením množiny, vzhledem k níž platí děj či stav vyjádřený 

predikátem, jako totálně plné (resp. prázdné) zdůrazňuje rys všeobecné platnosti obsahu: 

Každé sexuální zneužití je třeba odsoudit jako ďábelský hřích, ať se ho dopustí kdokoliv. [S15] 

Oblast, jíž se obsah výpovědí se zájmeny každý a všechen týká, je typicky vymezována 

okruhem zahrnujícím adresáty sdělení s pisatelem, nebo „lidstvím“ obecně.  

Spolu s inkluzivním plurálem a osobními zájmeny (viz časté spojení každý z nás) se tato 

zájmena podílejí na vztahování výpovědí k celé skupině adresátů, přičemž je v některých 

kontextech akcentován spíše celek (zájmeno všechen), jindy individualita v jeho rámci 

(každý).  

Výrazně jsou v textech pastýřských listů zastoupena relativa a demonstrativa, 

zastávající hlavně funkci prostředku textové koheze (poměrně časté jsou například 

struktury se zájmenem to v pozici podmětu odkazujícím k obsahu předchozí propozice), 

a především personalia a posesiva pro 1. a 2. osobu plurálu. Zájmena pro 2. osobu plurálu 

bývají často koncentrována zejména v úvodních pasážích listů a v rámci závěrečného 

požehnání, v některých kontextech lze jejich opakování připsat kontaktovou funkci. O užití 

zájmen pro 1. osobu plurálu platí v mnoha ohledech totéž, co bylo řečeno o inkluzivním 

plurálu: odkazuje se jimi zpravidla ke skupině zahrnující pisatele a adresáty, případně 

i určité „třetí osoby“ (např. česká společnost, lidstvo jako takové), méně často ke kolektivu 

pisatelů (společné listy biskupů) či oficiálním představitelům katolické církve; jsou četnější 

ve velikonočních pastýřských listech a umožňují pisateli přisoudit adresátům jistý druh 

jednání, smýšlení, prožívání nebo volní aktivity, v této funkci mají klíčovou roli především 

ve výpovědích, v nichž pisatel neužívá inkluzivního plurálu (např. Vědomě i podvědomě 

probíhá jakási eroze, jakési naleptávání naší víry [20]). 

 

 
24 Viz Komárek – Kořenský – Petr a kol. (1986, s.  98–99). 
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4.2.5 Neohebné slovní druhy 

 

Jako jeden z mnoha prostředků vyjadřování modality, jež se v pastýřských listech 

uplatňují (spolu s kategorií způsobu či modálními slovesy a predikativy), pisatelé využívají 

modální jistotní částice jako jistě, možná, snad (Náš osobní vztah ke Kristu roste jistě také 

v tichu adorace [15]). Komunikační funkci přání signalizují přací částice ať, kéž (Kéž diecéze 

roste počtem i svatostí svých členů [20]). V textech pastýřských listů jsou zastoupeny také 

vytýkací částice (často se vyskytují např. částice zvláště, především, právě: Ale univerzální 

přítomnost Zmrtvýchvstalého je zvláště a především v Církvi [19]). 

Relativně nápadný je v pastýřských listech také vcelku častý výskyt předložky skrze 

ve funkci označení prostředku (resp. prostředníka) děje. Příznačné je, že Slovník spisovné 

češtiny tento význam předložky skrze vůbec neuvádí a Slovník spisovného jazyka českého  

jej hodnotí jako již zastaralý. Užití předložky dokládá mimo jiné církevní formulí skrze Pána 

našeho Ježíše Krista. Na základě pastýřských listů se ovšem zdá, že jde o prostředek do jisté 

míry stále živý nejen v liturgickém jazyce, ale i obecněji v jazyce církve. Kromě frekvence 

užití této skutečnosti napovídá i fakt, že se výrazu neužívá pouze v ustálených spojeních,  

ale spolu s řadou různých substantiv, označujících jak živé bytosti, tak abstraktní 

skutečnosti, a to výjimečně i mimo „náboženský kontext“ (skrze Slovo a svátosti, [19]  

skrze naše srdce, [10] ale i skrze mravně špatné programy v médiích [20]). 

Velmi rozšířené je v analyzovaném materiálu užití předložky v s lokálem v několika 

specifických kontextech. Jedná se například o spojení jako v Kristu, v Něm (opakovaně 

i spojení s Ním a v Něm vycházející z 1. eucharistické liturgické modlitby), v Ježíšově jménu  

či v Duchu svatém, vyjadřující vztah těsného sepětí s božstvím. V této souvislosti pak pisatelé 

mluví o životu či bytí v Kristu, křesťané jsou označováni jako bratři a sestry v Kristu apod. 

Další skupinu tvoří spojení, v nichž se „umístění uvnitř“ vztahuje k lidskému nitru,  

a to obvykle v souvislosti s Božím působením: vítězství Krista v nás; [10] on je schopen 

natrvalo vyplnit prázdnotu v srdcích lidí; [19] necháme působit Boha v nás. [08] Užití předložky 

se však přenáší i do jiných kontextů, kromě stavu „bytí v Kristu“ se tak pisatelé zmiňují  

např. o „bytí v lásce“: Někdy to hodně stojí, být se všemi ve společenství či v rodině ve vzájemné 

lásce a jednotě. [04] Objevují se situace, kdy spojení lokálu s předložkou v konkuruje jiným 

formám vyjádření, jež lze v daném případě považovat za primární – např. předložkovému 

dativu (Klanění je výrazem naší úcty v božství [15]) nebo prostému instrumentálu, často 

ve funkci vyjádření prostředku (poslání charitativní, které se uskutečňuje v prokazování 

skutků milosrdenství; [12] Dovolme mu v nás dokončit dílo, započaté ve svatém křtu; [14] Nikdo 

z nás se křesťanem nenarodil. Křesťanem se z Boží milosti každý stal. Stalo se tak ve křtu [05]). 

S metaforickou konceptualizací stavu či určité abstraktní skutečnosti jako místa bývá spjato 
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užití předložky do, k němuž dochází mimo jiné i v obdobných souvislostech jako u předložky 

v s lokálem, což naznačuje jejich společné metaforické východisko (srov. „být v Kristu“ – 

„ponořit se do Krista“: Sv. Pavel v listu Římanům (viz 6, 3 a n.) nám vysvětluje, že křtem jsme 

byli ponořeni do Krista a tím i do jeho smrti [17]). 
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4.3 Slovní zásoba25 

4.3.1 Rozvrstvení slovní zásoby26 

 

Pisatelé pastýřských listů užívají téměř bezvýhradně spisovných jazykových 

prostředků. Pouze s několika výjimkami to platí o všech jazykových rovinách. Mezi těmito 

výjimkami lze uvést například substantivum naštvanost27 [S16] či plurálový tvar 

instrumentálu rukách (Stát vrátí církvi majetek, který má ve svých rukách;28 [S12] jde tedy 

o „ruce“ personifikované entity). Jedná se z větší části o neutrální prostředky,  

pokud se v pastýřských listech vyskytují prostředky příznakové, nesou nejčastěji příznak 

stylový či příznak určovaný ve vztahu k prostoru (církevní terminologie latinského 

původu),29 méně obvyklý je časový (výrazy archaické či zastarávající – např. způsoba: Tělo 

a krev, tajemně přítomné pod prostými způsobami chleba a vína; [17] spasitelný [S15]) 

a expresivní příznak lexikálních prostředků.  

V rámci lexika pastýřských listů se opakovaně objevují výrazy hodnocené slovníky 

českého jazyka jako knižní. Poměrně obvyklé jsou například výrazy zvěst a zvěstovat (Církev 

hlásá radostnou zvěst o vykoupení člověka; [12] jděme do svého okolí a zvěstujme, že Ježíš vstal 

z mrtvých; [16] materiál obsahuje i odvozené činitelské jméno zvěstovatel: Ježíš je 

zvěstovatelem lásky Boha Otce [13]), mezi další lexémy s příznakem knižnosti patří slova jako 

oblažující (sami zakoušeli jeho oblažující blízkost [12]), příbytek (abychom Krista přinášeli 

do svých příbytků [15]), rokovat (budou rokovat o situaci rodiny v naší době [15]) atd. 

Některým dalším výrazům užitým v pastýřských listech výkladové slovníky češtiny žádný 

příznak nepřisuzují, avšak vzhledem k jejich frekvenci v textech, případně i možnosti 

nahrazení rozšířenějším ekvivalentem,30 je dle mého názoru možné o jejich příznakovosti 

uvažovat (např. hašteření, [13] dobrodiní, [17] smírný, [07]). Knižní příznak je přiřaditelný 

i jiným než lexikálním prostředkům v pastýřských listech, na rovině syntaktické je z tohoto 

 
25 Ke slovní zásobě zde zařazuji také kolokace a v rámci analýzy se zabývám i slovními spojeními.  
26 V této kapitole vycházím z kritérií funkční stratifikace češtiny podle Hradilové (2013, s. 95–104). 
27 Podle SSJČ jde o výraz obecné češtiny, SSČ v rámci hesla naštvat uvádí pouze adjektivum naštvaný 
a slovesné substantivum naštvání, výraz však pokládá za hovorový. 
28 Podstatná v tomto případě může být skutečnost, že se tvar vyskytuje v listu olomouckého 
arcibiskupa Jana Graubnera, podle Mluvnice současné češtiny 1 (2010, s. 193) se totiž koncovka -ách 
u tvarů jmen označujících orgány živého těla (zaznamenávány jsou zde tvary lexémů ramena 
a kolena) v lokálu plurálu objevuje v mluvené češtině zejména na Moravě.  
29 Hradilová (2013, s. 100–101) v rámci dané kategorie pracuje primárně s opozicí „domácí – cizí“,  
již lze efektivně uplatnit i při rozboru lexika pastýřských listů, regionálně příznakové prostředky 
se v pastýřských listech naproti tomu v zásadě nevyskytují. 
30 Viz např. srovnání frekvence výskytu lexému hašteření s možnými ekvivalenty hádka a spor 
v korpusu SYN2015 – hodnoty i. p. m.: hašteření – 0,52; hádka – 15,22; spor – 64,41; In: Machálek, T. 
(2014): KonText – aplikace pro práci s korpusovými daty. 
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hlediska relativně výrazným jevem užití nerozvitých shodných přívlastků v postpozici 

v případech, kdy jejich postavení není zřetelně motivováno aktuálním členěním: Slovo 

na tento měsíc bylo vybráno z evangelia (…). Jak si možná pamatujete, četl se úryvek o tom,  

že učedníci Ježíšovi byli v noci za velkého větru uprostřed jezera na lodi a měli strach. [S20] 

Příznak některých lexikálních jednotek v pastýřských listech je možné vymezit 

na základě sepětí jejich užívání s texty církevní komunikace.  Podle D. Hradilové (2013, 

s. 103) lze takto stylově vyhraněné jednotky jako neutrální užít pouze v komunikátech 

daného funkčního stylu, zatímco v ostatních působí příznakově, resp. svým charakterem nejsou 

v souladu s vymezením daného stylu. To platí o výrazech kající, kajícnost (podle definice SSČ 

náb. ‚činící pokání za hříchy‘, v jiných kontextech je vyjádření hodnoceno jako expresivní; 

např. na Velký pátek jsme prosili v duchu kajícnosti za dar odpuštění [13]) nebo bližní 

(Především nepomlouvejme a netupme své bližní. [S09]) a o některých původně křesťanských 

náboženských termínech, užívaných obvykle v přeneseném významu s jistým příznakem  

i v „profánním“ kontextu: např. svátost – podle SSČ pův. círk. ‚(katol.) posvátný úkon, kterým 

se udílí milost věřícím‘, expresivní ve frazému zacházet s něčím jako se svátostí, tj. ‚velmi 

uctivě, opatrně‘; zmrtvýchvstání – SSČ: náb. ‚vzkříšení‘ (Krista), v přeneseném významu knižní 

(zmrtvýchvstání národa – ‚obrození‘), stvořit, stvoření atd. Přinejmenším „relativní“ 

bezpříznakovost (tj. ve srovnání s výskytem daného výrazu mimo stanovený okruh 

komunikátů podstatně „slabší příznakovost“) užití v rámci křesťanského (resp. katolického) 

diskurzu je ovšem charakteristická i pro některé výrazy hodnocené obecně jako knižní  

či zastaralé. Do této kategorie by bylo možné zařadit zmíněné výrazy zvěst a zvěstovat, 

autory SSČ považované za knižní, avšak v katolické „církevní komunikaci“ poměrně běžné,31 

ale také užití předložky skrze ve funkci označení prostředku (resp. prostředníka) děje (podle 

SSJČ je tento význam zastaralý, SSČ jej již neuvádí) či tvary bratří a Páně zmiňované 

v pojednání o morfologii – jde v zásadě o prostředky vycházející z užívání, jež však zůstávají 

do jisté míry „uchovávány“ právě náboženským (katolickým) diskurzem. 

 
31 To lze tvrdit nejen o pastýřských listech či kázáních – viz např. homilie biskupa Cikrleho dostupné 
na oficiálních stránkách brněnské diecéze (Cikrle, 2007; 2014), ale též např. o katolické publicistice – 
viz výsledek vyhledávání dotazu zvěst na stránkách Katolického týdeníku (© 2004 – 2018, dostupné 
z: 
<https://www.katyd.cz/vyhledavani/?f_Act=Hledat&f_hledane=zv%C4%9Bst&f_ActSubmit=Hledat> 
[poslední přístup 13. 4. 2020]). Na zvýšenou frekvenci užití v rámci náboženského diskurzu ukazují 
i korpusová data, podle nichž má výraz zvěst oproti ostatním žánrům výrazně vyšší frekvenci 
v kategorii „filozofie a náboženství“, pro detailní informace viz frekvenční seznam v aplikaci KonText 
(2014) generovaný na základě vyhledávání dotazu zvěst v korpusu SYN2015, dostupné z: 
<https://kontext.korpus.cz/freqs?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Dd
oc.title&q=~VFvcz0KzlyNc&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all&fcrit
=doc.txtype_group%200&fcrit=doc.txtype%200&fcrit=doc.genre_group%200&fcrit=doc.genre%200
&fcrit=doc.medium%200&fcrit=doc.pubyear%200&fcrit=doc.first_published%200&fcrit=doc.periodi
city%200&fcrit=doc.audience%200&fcrit=doc.srclang%200&fcrit=doc.authsex%200&fcrit=doc.trans
sex%200&flimit=1&freq_sort=&fpage=1&ftt_include_empty=> (poslední přístup 13.4. 2020). 

https://www.katyd.cz/vyhledavani/?f_Act=Hledat&f_hledane=zv%C4%9Bst&f_ActSubmit=Hledat
https://kontext.korpus.cz/freqs?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~VFvcz0KzlyNc&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all&fcrit=doc.txtype_group%200&fcrit=doc.txtype%200&fcrit=doc.genre_group%200&fcrit=doc.genre%200&fcrit=doc.medium%200&fcrit=doc.pubyear%200&fcrit=doc.first_published%200&fcrit=doc.periodicity%200&fcrit=doc.audience%200&fcrit=doc.srclang%200&fcrit=doc.authsex%200&fcrit=doc.transsex%200&flimit=1&freq_sort=&fpage=1&ftt_include_empty=
https://kontext.korpus.cz/freqs?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~VFvcz0KzlyNc&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all&fcrit=doc.txtype_group%200&fcrit=doc.txtype%200&fcrit=doc.genre_group%200&fcrit=doc.genre%200&fcrit=doc.medium%200&fcrit=doc.pubyear%200&fcrit=doc.first_published%200&fcrit=doc.periodicity%200&fcrit=doc.audience%200&fcrit=doc.srclang%200&fcrit=doc.authsex%200&fcrit=doc.transsex%200&flimit=1&freq_sort=&fpage=1&ftt_include_empty=
https://kontext.korpus.cz/freqs?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~VFvcz0KzlyNc&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all&fcrit=doc.txtype_group%200&fcrit=doc.txtype%200&fcrit=doc.genre_group%200&fcrit=doc.genre%200&fcrit=doc.medium%200&fcrit=doc.pubyear%200&fcrit=doc.first_published%200&fcrit=doc.periodicity%200&fcrit=doc.audience%200&fcrit=doc.srclang%200&fcrit=doc.authsex%200&fcrit=doc.transsex%200&flimit=1&freq_sort=&fpage=1&ftt_include_empty=
https://kontext.korpus.cz/freqs?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~VFvcz0KzlyNc&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all&fcrit=doc.txtype_group%200&fcrit=doc.txtype%200&fcrit=doc.genre_group%200&fcrit=doc.genre%200&fcrit=doc.medium%200&fcrit=doc.pubyear%200&fcrit=doc.first_published%200&fcrit=doc.periodicity%200&fcrit=doc.audience%200&fcrit=doc.srclang%200&fcrit=doc.authsex%200&fcrit=doc.transsex%200&flimit=1&freq_sort=&fpage=1&ftt_include_empty=
https://kontext.korpus.cz/freqs?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~VFvcz0KzlyNc&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all&fcrit=doc.txtype_group%200&fcrit=doc.txtype%200&fcrit=doc.genre_group%200&fcrit=doc.genre%200&fcrit=doc.medium%200&fcrit=doc.pubyear%200&fcrit=doc.first_published%200&fcrit=doc.periodicity%200&fcrit=doc.audience%200&fcrit=doc.srclang%200&fcrit=doc.authsex%200&fcrit=doc.transsex%200&flimit=1&freq_sort=&fpage=1&ftt_include_empty=
https://kontext.korpus.cz/freqs?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~VFvcz0KzlyNc&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all&fcrit=doc.txtype_group%200&fcrit=doc.txtype%200&fcrit=doc.genre_group%200&fcrit=doc.genre%200&fcrit=doc.medium%200&fcrit=doc.pubyear%200&fcrit=doc.first_published%200&fcrit=doc.periodicity%200&fcrit=doc.audience%200&fcrit=doc.srclang%200&fcrit=doc.authsex%200&fcrit=doc.transsex%200&flimit=1&freq_sort=&fpage=1&ftt_include_empty=
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Nabízí se otázka, proč k tomuto „zakonzervování“ lexikálních jednotek  

(příp. slovních tvarů) v daném diskurzu dochází a čím je v konkrétních případech 

motivováno. Domnívám se, že odpověď může mnohdy poskytnout fixace daného prostředku 

ve zvláště exponovaných biblických a liturgických textech, jejichž podoba je víceméně 

ustálená a obměňuje se jen velmi pomalu. Některé jazykové prostředky se přitom 

opakováním zřejmě nejen automatizují a upevňují v povědomí věřících, ale rovněž pronikají 

do nových souvislostí, šíří se někdy i mimo rámec křesťanského diskurzu. Výše jmenovaná 

předložka skrze s významem prostřednictví má například své místo mimo jiné v liturgické 

eucharistické modlitbě a zaznívá tedy pravidelně při mši ve formuli Skrze něho a s ním 

a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí (viz Koncelebrační mešní texty, 

s. 64), velmi rozšířená je ovšem i v novozákonních textech. Podobně je tomu i s ustálenými 

kolokacemi předložky v s lokálem některých substantiv, jež se opakovaně vyskytují 

i v pastýřských listech – např. (život) v Kristu: darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši 

(Ř 6, 23) – [postní doba] poskytuje základy k rozvíjení života s Kristem a v Kristu [20];  

zároveň však pravděpodobně na pozadí těchto kolokací vznikají spojení nová  

– viz např. spojení ve křtu (S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni; Kol 2, 12) v biblickém textu; 

v pastýřských listech se vedle něj (např. Stalo se tak ve křtu [05]) objevují spojení  

jako v eucharistii (postoj, ke kterému nás v eucharistii vybízí Kristus [15]), ve svátosti smíření 

(Využívejme tedy často tohoto odpuštění ve svátosti smíření! [17]), ve velikonočních obřadech 

(Když jsme ve velikonočních obřadech obnovili své křestní vyznání [02]) atd. Domnívám se,  

že v tomto případě může šíření předložky v souviset s metaforickou konceptualizací pojmu 

svátosti jako nádoby a bylo by tedy dáno „přenášením“ jistého metaforického schématu 

na skutečnosti podobného druhu. Metaforické konceptualizaci svátostí se blíže věnuji 

v kapitole 4.5.2. 

Slovní spojení s genitivem vlastnosti, v pastýřských listech jinak spíše výjimečným, 

lidé dobré vůle pochází z liturgického zpěvu Sláva na výsostech Bohu (Sláva na výsostech 

Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.; viz Koncelebrační mešní texty, 2001, s. 22), 

začínajícího slovy Lukášova evangelia (Lk 2, 14), jimiž měli andělé chválit Boha při Ježíšově 

narození. V souboru analyzovaných listů se objevuje hned dvakrát, jednou jako součást 

úvodního oslovení adresátů, podruhé začleněné do textu: Lidé dobré vůle, sestry a bratři 

v Kristu[,] našem Pánu, obracíme se na Vás…; [S06] Učme se také spolupracovat na všem co je 

dobré. Mezi sebou (…), s ostatními občany naší země, i když mají jiné názory, se všemi lidmi 

dobré vůle vůbec. [06] 

Až poněkud bizarním případem je užití knižního substantiva tvářnost v listu biskupa 

Cikrleho ke Světovému dni sdělovacích prostředků. Jedná se o výraz příznakový 

i v katolickém diskurzu, málo rozšířený i v samotném biblickém textu (v Českém 
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ekumenickém překladu se vyskytuje pouze dvakrát), avšak pisateli a pravděpodobně také 

alespoň některým adresátům známý nejspíše z verze žalmu zařazovaného mezi biblická 

čtení při bohoslužbě Velikonoční vigilie – podle J. Olejníka (2001, s. 55): Sešli svého Ducha, 

Pane, a obnov tvářnost země (existuje ale též verze se substantivem tvář, viz Pololáník, 2012, 

s. 50). Biskup Cikrle výraz přenáší do poměrně aktuálního kontextu, s katolickými 

náboženskými představami i praxí souvisejícího spíše volně, a užívá jej v neobvyklém 

spojení tvářnost médií, [S01] jež z textu relativně věcně formulované výzvy s převahou 

neutrálního spisovného lexika znatelně stylově vybočuje. Uvedené příklady zároveň 

poukazují na významnou roli intertextovosti v církevní komunikaci. Tato vlastnost 

se různými způsoby projevuje i v textech pastýřských listů. V širším kontextu se jí věnuji 

v kapitole 4.7. 

Výrazy s expresivním příznakem jsou v analyzovaném materiálu spíše neobvyklé. 

Ačkoli pisatelé hodnotící či volní (v mnohem menší míře citový) vztah k obsahu sdělení 

vyjadřují32 nezřídka (například prostřednictvím kvalifikačních adjektiv, širokou škálou 

prostředků vyjádření modality), jen výjimečně tak činí za pomoci lexikálních prostředků 

s expresivním příznakem. Negativně zabarvené lexikum je v pastýřských listech zastoupeno 

pouze několika výrazy. Jen v některých případech se přitom jedná o lexémy s expresivitou 

inherentní (např. adjektiva roztodivný: Domnívá se proto [dnešní člověk], že může mít  

svou pravdu a svou víru a že všechna náboženství i všechny nejroztodivnější pověry a mýty (…) 

mají stejnou hodnotu a oprávněnost; [18] drásající: Chápu, že odhalení tak drásající nepravosti 

může v některých z Vás vyvolat velké pochybnosti o samotné existence dobrého Boha  

či o pravosti naší Církve [S16]), jiné výrazy nabývají expresivní příznak užitím v některém  

ze svých přenesených významů. Zde lze jako příklad uvést užití adjektiva ďábelský 

ve významu ‚zlý, zlomyslný‘ (SSČ): Každé sexuální zneužití je třeba odsoudit jako ďábelský 

hřích, ať se ho dopustí kdokoliv [S15] (dochází tedy k posunu mezi třídami relačních 

a kvalifikačních adjektiv, srov. užití původního relačního adjektiva: Jak, drazí přátelé, mám 

vnímat organizaci a provádění např. Mikulášských besídek ve školách (…) a adventních veselic 

na hlavním městském náměstí, když se to vše snad i záměrně plánuje jako zábavy čertů, 

ďábelské slavnosti?33).  

Zajímavé jsou v mnohém analogické okolnosti užití výše zmiňovaných adjektiv 

drásající a ďábelský. Nacházejí se v listech různých pisatelů, tematicky však navzájem 

blízkých, u obou lze rovněž uvažovat o obdobné motivaci užití: úsilí pisatelů zjevně směřuje 

k ujištění adresátů o nekompromisnosti jejich osobního postoje k tematizovanému 

 
32 Viz Křístek, M. (2017). 
33 Jedná se o úryvek z prohlášení biskupa J. Baxanta (2012), jednoho z pisatelů pastýřských listů 
analyzovaných v této práci.  
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problému sexuálního zneužívání v církvi, již umožňuje hodnocení expresivním 

pojmenováním zdůraznit (příznačné také je, že se oba pisatelé ve svých listech distancují 

od zatajování kauz sexuálního zneužívání, hájí své počínání před případnou kritikou34). 

Výše demonstrovaný způsob zacházení s expresivním lexikem nicméně není 

v pastýřských listech rozšířený (ačkoli nejde o jediné situace, v nichž lze výběru 

pojmenování přiznat zásadní roli z hlediska realizace persvazivní komunikační funkce), 

nápadnější je tendence spíše opačná, směřující k eufemistickému vyjadřování.  

Jako prostředek eufemizace se opakovaně uplatňuje litotes (nedobré vzájemné vztahy; [19] 

[r]uku v ruce s touto nelehkou situací; [13] mnohem nesnadnější [S19]), využívány jsou  

však i prostředky další, včetně multiverbizace či metaforického vyjádření (abych přece jen 

občas pronesl varovná slova; [S09] vlna zneužívání zasáhla bolestně i církev; odešel na věčnost; 

[S11] Vy, dříve narození [03] atd.). Za prostředek eufemizace lze považovat i nahrazování 

tabuizovaného výrazu ukazovacími zájmeny, jež ve svém listu využívá arcibiskup Graubner: 

Stane-li se to [tj. sexuální zneužití] v církevním prostředí, nebo se toho dopustí člověk 

zasvěcený Bohu, je to tím bolestnější, zraňuje to jak církev a poškozuje její důvěryhodnost,  

tak oběti. [S15] Vzhledem k jejich citlivému tématu je pochopitelné, že v listech podobného 

zaměření je eufemizace velmi častým jevem. Snaha vyvarovat se užití tabuizovaného výrazu 

se projevuje např. i označováním obětí sexuálního zneužití, o nichž pisatelé referují  

mj. obecně jako o zraněných, [S11, S15] obětech [13] či těch, kterých se to týká [S15]. Úsilím 

zmírnit vyznění pojmenování nepříjemné skutečnosti může být v některých případech 

vedeno i poměrně časté vypouštění přívlastku sexuální (Zneužití maličkých je hříchem 

do nebe volajícím; [13] v souvislosti s bolestným problémem zneužívání [S11]), například 

kardinál Duka ve svém listu ([S11]) věnovaném dané problematice užívá adjektivum sexuální 

pouze třikrát, ani jednou přímo ve spojení se substantivem zneužívání (k fenoménu 

sexuálního zneužívání se přitom vztahuje pouze jedno z těchto tří užití, adjektivum zde 

rozvíjí spojení špatné zacházení: špatnému zacházení - fyzickému, emočnímu a sexuálnímu - 

byla v roce 2017 vystavena 1 miliarda nezletilých), samotný výraz zneužití či zneužívání 

se v textu o rozsahu 983 textových slov vyskytuje pouze třikrát.    

Specifickou vrstvu slovní zásoby pastýřských listů tvoří katolická náboženská 

terminologie.35 V pastýřských listech jsou zastoupeny termíny spjaté jak s křesťanskou 

 
34 Viz některé formulace z jmenovaných listů: Buďte si jistí, že v naší diecézi se žádný případ nezametá 
pod koberec, ale řeší se podle státního zákona a církevních směrnic; [S15] …mám naději, že jsem snad 
svým vystoupením v pořadu Výzva dne 25. března srozumitelně vysvětlil, proč jsem na jaře roku 2014 
s naprostým zlomkem informací nemohl v dané kauze reagovat jinak, než jsem ve skutečnosti reagoval. 
[S16] 
35 Jak ovšem ukazuje již M. Grygerková (2001), která ve své studii věnované zpracování české 
církevní terminologie upozorňuje mimo jiné na neostrou hranici mezi terminologií a „církevním 
slangem“, jde dosud o ne zcela jasně vymezenou kategorii. 
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(resp. katolickou) teologií a učením církve (zmrtvýchvstání, ďábel, dědičný hřích atd.),  

tak s kultem a církevní organizací. Vedle názvů náboženských obřadů a úkonů či období 

liturgického roku (svátost smíření, biřmování, eucharistie, adorace, postní doba) pastýřské 

listy obsahují poměrně velké množství termínů označujících církevní hodnosti (emeritní 

papež, biskup, vikář, jáhen) a správní jednotky (vikariát, diecéze, farnost). Podstatnou část 

katolické náboženské terminologie užité v pastýřských listech představují výrazy latinského, 

případně řeckého původu. Některé z těchto latinismů (příp. grécismů) v češtině  zdomácněly 

natolik, že již nemusejí být adresáty pociťovány jako přejaté (anděl, mše, žalm), u jiných je 

však jejich cizí původ zřejmý (liturgie, vigilie, beatifikace, pontifikát, akolyta). Zvláště u méně 

často užívaných výrazů pak pisatelé v textech pastýřských listů někdy paralelně uvádějí 

český ekvivalent nebo připojují vysvětlení termínu: Je to, jak říká sv. Augustin, „matka všech 

vigilií“ (vigilie znamená bdění, myšleno modlitební), [03] o mnoho běžnější praxí je ale jejich 

prosté začlenění do textu a zdá se tedy, že pisatelé se znalostí náboženské terminologie 

u svých adresátů většinou počítají.  

Vcelku očekávaně jsou náboženské termíny obecně frekventovanější v textech 

velikonočních pastýřských listů, důsledněji koncentrovaných na „primárně náboženské“ 

otázky katolické věrouky, spirituality atp.  a spíše vnitřní záležitosti katolické církve, 

vyskytují se ovšem i v textech obracejících se k „sekulárním“ tématům, třebaže obvykle 

v menší míře.  

Do listů reflektujících širší společenská témata naopak častěji pronikají výrazy spjaté 

s jinými široce vymezenými sémantickými okruhy, než je náboženství (zejm. s politikou,  

ale třeba i ekonomií či medicínou: populistický, [S09] ideologie, [S09, S10, S11]  financování, [S05, 

S12, S14] paliativní medicína [S03] atd.). V jejich rámci tvoří poměrně početnou skupinu slova 

přejatá, často internacionálního charakteru, míra uplatnění lexika cizího původu 

v jednotlivých listech se však různí. Dle mého názoru relativně zřetelný příznak získávají 

některé pasáže v listech kardinála Duky, v nichž je výpůjčka nahraditelná alternativním 

vyjádřením bez nutnosti užití původem cizího lexika: To ovšem nastává aktem odpuštění 

a vzájemného smíření. To nejde deklarativně zavést; [S08] Statečný a nekompromisní postoj 

naší církve v demokratickém státu ČSR manifestuje kardinál Josef Beran. [S10] 

 

4.3.2 Slovní zásoba z hlediska slovotvorného a slovnědruhového 

 

Jednou z tendencí pozorovatelnou napříč pastýřskými listy různých pisatelů je 

směřování k jmennému vyjadřování. V analyzovaných textech se tak vyskytuje množství 

slovesných adjektiv, ale především dějových a verbálních substantiv. Lze přitom 
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zaznamenat případy, v nichž je vyjádření s kondenzátem ve formě slovesného substantiva 

pisatelem preferováno před možným užitím infinitivu (v následujícím příkladu i navzdory 

tomu, že by užití infinitivu umožnilo zabránit hromadění substantiv za sebou: nám všem 

dává možnost účasti; [16] ale opravdu toužíme po setkání se zmrtvýchvstalým Kristem? [14]).  

Ke zvyšování podílu substantiv v textech kromě syntaktické kondenzace významným 

způsobem přispívá též multiverbizace.  

Nejčastější formou multiverbizace v pastýřských listech je verbonominalizace 

(Každého z vás provázíme svou modlitbou; [S03] ponesou svůj podíl nejen na financování 

provozu [S05]), dochází však rovněž k užití substantivních spojení namísto jednotlivých 

substantiv (v prostředí rodiny; [S04] podíl na rozbujelém poli zločinu [S02]). Některá víceslovná 

pojmenování se v pastýřských listech vyskytují opakovaně, jedná se zejména o spojení mít 

možnost (Ti, kteří v něho uvěřili, měli možnost se s ním setkat; [18] bude mít menší možnost 

zasahovat do vnitřního života církve; [S12]  event. i dát možnost, nabízet možnost: Začíná 

postní doba a ta nám nabízí celou škálu možností [15] atd.), případně též o multiverbáty 

se substantivem svědectví (Proto ji poslal vydat svědectví apoštolům; [07] chceme upřímně 

poděkovat všem, kteří vydávají svědectví [S03]).  

Z. Hladká (2017) v Novém encyklopedickém slovníku češtiny pokládá multiverbizaci 

za prostředek explicitnosti vyjádření, zároveň však podle ní může vést i k (záměrnému) 

rozmělňování a zamlžování významu. Domnívám se, že pro pisatele pastýřských listů 

z hlediska motivace užití víceslovných pojmenování hraje  úsilí o explicitnost spíše 

nevýznamnou roli, neboť je možné v pastýřských listech identifikovat řadu jiných 

prostředků, jež naopak zvyšují míru implicitnosti sdělení36 (např. ztvárňování různých 

sémantických vztahů relačními adjektivy37 či substantivy v genitivu: omezení dětských 

přídavků [08] – přídavků na děti, mateřské slovo [07]  – slovo matky, příklady genitivních 

spojení viz v kap. 4.2.4;  víceznačnost konstrukcí daná volbou předložky: ve křtu jsme dostali 

poklad [08] – při křtu, sém. určení času/křtem, instrument; užití obrazného pojmenování:  

Ti, kteří budou svůj život a své názory stavět na Kristu jako na základním kameni, budou 

kvasem a solí země; [S03] eliptičnost; syntaktická kondenzace atd.). Motivaci užití 

víceslovných lexikálních jednotek namísto jednoslovných lze dle mého názoru v případě 

pastýřských listů častěji spojovat se snahou propůjčit textu příznak vážnosti či „vyššího 

stylu“, případně se snahou o ozvláštnění textu, čemuž by odpovídal i metaforický charakter 

některých multiverbizovaných pojmenování (např. i modlitby za naše rodiny jsem, i vaším 

jménem, na vzácná římská místa s důvěrou kladl [01]). 

 
36 Viz Mareš, P. (2017). 
37 Za implicitní prostředky označuje relační adjektiva ve své studii Jelínek (2002, s. 48). Implicitnost 
podle něj vyplývá ze samé podstaty jejich funkce, neboť jejich význam může zahrnovat řadu vztahů, 
které lze v různé míře specifikovat.  
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Preference substantivního vyjadřování, jež s sebou nese jistou statičnost projevu 

(pisateli snad považovanou za známku vážnosti, důstojnosti), ale potenciálně též ztížení 

podmínek pro orientaci v textu, se zdá být obecně jedním ze základních charakteristických 

rysů pastýřských listů. Substantivy jsou v pastýřských listech nezřídka pojmenovávány 

nejen děje a stavy, ale také vlastnosti (zvláště nápadné jsou svou četností zejména názvy 

vlastností odvozené od adjektiv slovotvornou příponou -ost). Je možné, že v některých 

případech má užití substantiva označujícího vlastnost za cíl zdůraznit významový rys 

stálosti, „univerzality“ (viz např. užití výrazu vztahovost v následující výpovědi, umožňující 

bez zásadnější změny významu sdělení i užití substantiva vztah: Muž a žena jsou tedy odlišní, 

ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků,  

stejně jako touhu po vztahovosti [S07]). Nositel dané vlastnosti bývá často vyjádřen 

substantivem v genitivu, tato spojení lze spolu s Karlíkem (1998, s. 126–127) vykládat 

na základě transformace z větných struktur s přísudkem slovesně jmenným. 

Velmi rozšířeným jevem je v pastýřských listech substantivizace adjektiv.  

„Plně substantivizovaných“ výrazů (tj. substantiv s adjektivním skloňováním) nacházíme 

v textech pastýřských listů pouze několik (např. duchovní, bližní, představený, věřící), 

početnou skupinu však tvoří samostatně stojící adjektiva, jež lze chápat jako původní 

shodné přívlastky elidovaných substantiv s obecným významem „člověk“. Míra ustálenosti 

elipsy řídícího substantiva přitom zřejmě bývá  různá, některé výrazy se v analyzovaném 

materiálu objevují jak s elipsou, tak bez ní (abychom se angažovali nejrůznější formou pomoci 

lidem potřebným; [S17] přijeli pomáhat potřebným v naší diecézi [S20]). Z hlediska pisatelů 

pastýřských listů jde o poměrně „produktivní“ způsob pojmenování, za jehož účelem 

využívají adjektiv, u nichž je elize řídícího substantiva v zásadě běžná (křivdit druhým;38 [S17] 

péče o nemocné [S03]), ale i adjektiv, u nichž je obvyklá méně (mluví o kategorii maličkých  

či nepatrných; [13] [m]ezi zranitelné se počítají lidé nemocní, fyzicky či psychicky postižení; 

[S15] pozornost vůči opovrhovaným a odmítaným [S17]). Specifické případy představují 

některá adjektiva sloužící jako pojmenování Ježíše Krista (psaná s velkým počátečním 

písmenem), zatímco u výše uvedené třídy adjektiv zůstává ve výpovědi nerealizováno 

substantivum se všeobecným referentem, u výrazů jako v/Vzkříšený, ukřižovaný 

a zmrtvýchvstalý je v křesťanském diskurzu naopak elize i proprializace umožněna zřejmou 

vazbou s konkrétní postavou.  

Pastýřské listy ovšem rovněž disponují relativně bohatou škálou adjektiv užitých 

v jejich primární (tj. atributivní) funkci, zejména adjektivy kvalifikačními a relačními.  

Funkci predikativní často plní adjektiva s modálním významem, především adjektivum 

možný, dále pak nutný, nezbytný aj. (bez smrti není možné zmrtvýchvstání; [03] je nutné 

 
38 Podle SSČ jde o řadovou číslovku užívanou v platnosti přídavného jména. 
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postupovat povážlivě; [S02] je potřebná souhra rodičů a učitelů [S13]). Stejně tak modální 

výrazy dominují mezi predikativy (Na nápor zla je třeba reagovat; [20] Souhlasit nelze  

ani s „dárcovstvím“ zárodečných buněk. [S03]), v obou případech jsou v analyzovaném 

materiálu zastoupeny prostředky vyjadřující modalitu možnostní a nutnostní.  

Adjektiva a v menší míře i adverbia jsou také důležitými prostředky, jimiž pisatelé 

pastýřských listů vyjadřují hodnocení sdělovaného obsahu (naproti tomu například  

již zmiňovaná expresiva či evaluační částice jsou za tímto účelem užívány zřídka).  

Evaluační postoje, jež je v řadě případů možné v souladu s Greplovou (2017a) terminologií 

označit za „eticky hodnotící“, autoři pastýřských listů  vyjadřují obvykle užitím hodnotícího 

výrazu ve jmenné části přísudku. Opakovaně se vyskytují konstrukce s predikátem typu  

je dobré / špatné apod. a podmětem vyjádřeným infinitivem nebo vedlejší větou.  

Podle Grepla je hodnotící postoj ve výpovědích tohoto typu míněn všeobecně a v situačně 

konkrétních hodnoceních je interpretovatelný ve smyslu inkluze mluvčího. Ve Skladbě češtiny 

(1998, s. 160) je tento typ hodnocení spojován s vyjádřením míry závaznosti konatele  

něco uskutečnit (obecně se výpovědní funkcí blíží strukturám s predikativy, jež zde označuji 

jako modální nutnostní, jako příklad typického prostředku vyjádření daného „odstínu 

modality“ je uváděn i přísudek je třeba). Jak rys všeobecné platnosti, tak určitého stupně 

závaznosti je dle mého názoru z hlediska daného typu vyjádření podstatný i v pastýřských 

listech. Podobně jako struktury s modálními predikativy lze tato vyjádření chápat  

jako „slabší“ (tj. méně direktivní) alternativu výpovědí s modálními slovesy, umožňující 

vyjádřit díky rysu všeobecné platnosti jistý apel na posluchače pouze nepřímo, implicitně 

(Rovněž je důležité vybírat si dobré přátele; [20] je špatné podpořit svým hlasem ty,  

kteří propagují nenávist; [S12] příp. i vyjádření s částečně odlišnou strukturou:  

Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským 

postojem. [S06]).  

Ve výše citovaných výpovědích s infinitivním podmětem je hodnocení vyjádřeno 

v rámci centrálního vztahu predikace, hodnocení pisatele ovšem vyjadřují i adjektiva v jiné 

syntaktické funkci, než je funkce přísudku, ačkoli z hlediska čtenáře může být tento význam 

méně zřetelný. V každém případě je však příznačné, že původce hodnocení nebývá 

v pastýřských listech ve větě vyjádřen. Dané hodnocení je tak prezentováno  

jako univerzálně platné, bývá konstatováno jako objektivní fakt.  

V této souvislosti je třeba zmínit také užití substantiv zahrnujících rys hodnocení 

ve svém denotativním významu. Do této kategorie spadá například substantivum zrůdnost, 

jímž biskupové v jednom ze svých společných listů, věnovaném „etickým otázkám týkajícím 

se lidského života“ referují o eutanazii. Podobně jako ve výše uvedených příkladech užití 

expresiv zde výraz plní funkci prostředku radikálního odsudku pojmenovávané skutečnosti, 
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nejde ovšem již zřejmě o manifestaci rozhodného přístupu pisatelů k všeobecně negativně 

hodnocenému jevu (jak se tomu zdálo být v případě adjektiv ďábelský a drásavý),  

ale primárně o vyslovení soudu, jejž si má adresát teprve přisvojit, identifikovat se s ním.  

Za pozornost v následujícím citátu stojí i zmínka o Adolfu Hitlerovi, jež umožňuje pisateli 

odsuzovaný jev spojit s celou řadou negativních konotací: Eutanazie není novinkou.  

Tuto zrůdnost využíval už Hitler, který svým nařízením umožnil vraždit ve velkém lidi 

postižené, ale i nepohodlné a politické odpůrce. [S03] V jistém smyslu podobnou roli může hrát 

např. užití výrazu pověra, jímž pisatel klasifikuje určité přesvědčení jako z hlediska katolické 

věrouky „nepravou“, pomýlenou víru (všechna náboženství i všechny nejroztodivnější pověry 

a mýty, od přírodních náboženství, přes okultismus, astrologii, víru v převtělování, až po velká 

světová náboženství). [18] 

Adverbia39 plní v pastýřských listech podstatnou funkci také jako prostředky 

intenzifikace. V analyzovaném materiálu se spojují s adjektivy, adverbii i slovesy a intenzitu 

vlastností, okolností či stavů jimi vyjádřených obvykle zesilují, případně ji označují  

jako absolutní (vrátí některý majetek často úplně zdevastovaný [S14]) nebo nadbytečnou  

(loď, která příliš často mění kurz, nikam nedopluje [S06]). Zvláště frekventované je v textech 

pastýřských listů adverbium velmi (Velmi důležitá je v této souvislosti výchova mládeže  

proti každému násilí; [S02] v Krakově pronesl Svatý Otec František velmi závažná slova 

na adresu mladých [11]). Funkčně se těmto prostředkům blíží některá adjektiva vyjadřující 

zvýšenou míru nebo závažnost jevu pojmenovaného jejich řídícím substantivem  

(v případě deverbálních substantiv jde pak o vyjádření intenzity děje, jejž substantivum 

přímo označuje či implikuje: dosáhla velkého pokroku; [S03] jsou Vašimi velkými pomocníky 

[S13]), v pastýřských je to zejména adjektivum velký (resp. veliký).  

Opakovaně se v pastýřských listech jako prostředky intenzifikace uplatňují také adverbia 

a adjektiva se záporným prefixem (nevýslovný, nesmírně, nespočetně: naplnila Ježíšovy 

učedníky nevýslovnou radostí; [18] [č]as na denní modlitbu je totiž pro nás nesmírně důležitý 

[20]). 

Intenzifikace obecně představuje poměrně výrazný rys analyzovaných textů  

a je třeba poznamenat, že měrová adverbia nejsou jedinými intenzifikačními prostředky,  

jež pisatelé pastýřských listů užívají, ačkoli jde o prostředky nejběžnější. Lze se nicméně 

setkat i s intenzifikačním užitím číslovky (Nemá snad tohoto zapotřebí právě ta dnešní, tolik 

rozháraná doba a naše společnost, zmítaná tolikerým hašteřením a spory? [13])  

nebo vyjádřením intenzity slovotvorným prefixem (že jsme s těmi převelikými úkoly dneška 

 
39 Slovnědruhová platnost intenzifikačních výrazů typu velmi, příliš, úplně atd. ovšem není v odborné 
lingvistické literatuře hodnocena jednotně, např. Nekula (2017) pro ně používá termín intenzifikační 
částice, v této práci však vycházím z pojetí těchto výrazů jako měrových adverbií. 
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s Boží pomocí trochu pohnuli [06]), substantivním frazeologismem (žijeme ve zrychlené době, 

jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy [04]) či zdvojením téhož výrazu (příkladů (…) 

bychom jistě našli mnoho a mnoho [S17]).  

Z hlediska slovotvorného se pastýřské listy vedle výrazně vysokého podílu 

deadjektivních substantiv odvozených slovotvornou příponou -ost (svázanost člověka 

se smrtí; [01] všemu nadřazená chtivost moci; [S08]  probouzejí náboženskou nesnášenlivost 

[S14] atd.), případně i touž příponou odvozených adjektiv deverbálních, vyznačují  

například relativně rozšířeným výskytem výrazů s příponou -stv(í)/-ctv(í). Zatímco četnost 

substantiv s příponou      -ost zřejmě z velké části úzce souvisí s potřebou pojmenování 

vlastností, stavů a různých abstraktních entit, při zaměření na substantiva s příponou  

-stv(í)/-ctv(í) vystupuje do popředí jiný rys slovní zásoby pastýřských listů, a to jistá 

repetitivnost, již J. Mistrík (1992) pokládá za  jeden z konstitutivních rysů religiózního stylu 

a spojuje ji s tematickou koncentrací na „duchovní sféru života“. Většina výrazů s příponou  

-stv(í)/-ctv(í) náležejících ke slovní zásobě pastýřských listů totiž tvoří poměrně malou 

skupinu lexémů, jež se však v analyzovaných textech často opakují. Konkrétně se jedná 

například o lexémy společenství, náboženství, milosrdenství či biskupství.  

Charakteristické je pro slovní zásobu pastýřských listů rovněž vcelku široké 

zastoupení kompozit. Řada z nich buď spadá do oblasti katolické náboženské terminologie, 

nebo je s katolickým diskurzem úzce spjata a v současnosti se jejich užívání na tento okruh 

víceméně omezuje (např. velikonoční, bohoslužba, zmrtvýchvstání, Bohorodička, jednorozený, 

trojjediný). Vedle nich se však v pastýřských listech nacházejí i jiná kompozita, jež lze obecně 

pokládat za velmi řídká (sebedarování, [01] sebeodevzdání, [S11] sebezápor;40 [S07] 

v pastýřských listech se objevují spolu s běžnějšími kompozity s komponentem sebe-,  

např. sebevědomý, [09] sebeobrana [S03]), některá z nich s příznakem knižnosti (strastiplný, 

[13] smrtonosný [S08]). Předpokládám, že stejně jako v případě jiných jazykových prostředků 

(např. postponované přívlastky, knižní a archaické lexémy atd.), jejichž volba se zdá být 

vedena úsilím o „vznosnost“ vyjadřování, může být stylový příznak (spolu s vlivem „tradice“ 

reprezentované biblickými a liturgickými texty) jedním z podstatných faktorů 

podmiňujících užití některých kompozit.  

Specifickou skupinu tvoří kompozita s komponentem spolu-. Vyskytuje se  

ve slovesech i substantivech (a adjektivu spoluodpovědný, v jiných adjektivech jej  

však v rámci analyzovaného materiálu nenacházíme) a podobně jako např. vytváření 

syntagmat se substantivem společenství (společenství církve; [mj. S03] občanské společenství 

 
40 Viz údaje o frekvenci těchto substantiv v korpusu SYN2015; ve všech případech zůstává hodnota i. 
p. m. menší než 0,1; In: Machálek, T. (2014): KonText – aplikace pro práci s korpusovými daty. 
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[S02]) nebo užití inkluzivního plurálu umožňuje pisateli v souvislosti s danou činností, 

vlastností či institucí akcentovat aspekt sdílení, společné zkušenosti – ať již spolu s okruhem 

adresátů či v rámci jakkoli jinak vymezené skupiny (jako je tomu např. v případě 

substantiva spolubratři, jenž je v pastýřských listech vyhrazen pro označení kněží, zatímco 

„řadoví věřící“ jsou nazývání „pouze“ bratry): nezanedbatelný je také život v jednotlivých 

farnostech po celé diecézi, kde naši romští spoluobčané žijí; [S17] ujišťuji své nejbližší 

spolupracovníky spolubratry kněze [S14] atd. Jistou „prominentnost“ tohoto prostředku 

naznačuje nejen samotná frekvence kompozit, ale i množství slov, s nimiž daný komponent 

složeniny tvoří (bratr, patronka, pracovník, odpovědnost, žití, podílet se atd.). 

4.3.3 Frekvence lexikálních jednotek 

 

J. Mistrík (1992) ve své studii věnované vymezení religiózního stylu pokládá slovník 

za jazykovou vrstvu náboženských komunikátů poznamenanou stylotvornými faktory 

religiózního stylu nejvíce. Jejich slovní zásoba je dle Mistríka zúžená v důsledku tematické 

koncentrace na „duchovní sféru“ života, a dochází tak k častému opakování slov. 

O jistém „zúžení“ slovní zásoby lze nepochybně mluvit i v souvislosti s materiálem 

analyzovaným v této práci. S ohledem na jeho rozložení do dvou tematických skupin,  

jež se mírou zaměření na „duchovní“ či „v užším smyslu náboženská“ témata liší, se pak 

ve vztahu k pastýřským listům rovněž nabízí k posouzení druhý z Mistríkem předložených 

závěrů citovaných výše, totiž otázka vztahu tematického zaměření textů a šíře jejich slovní 

zásoby.  

 Ve skupině velikonočních listů je opakování týchž výrazů nesporně o mnoho 

výraznějším jevem. To je však pochopitelné i vzhledem k rozdílu ve způsobu vymezení obou 

skupin: zatímco velikonoční pastýřské listy jsou navzájem spjaty nejen důslednějším 

setrváváním v tematické sféře „náboženství“, ale v jejím rámci většinou i společným dílčím 

tématem (slavení velikonočních svátků, případně prožívání postní doby), pastýřské listy 

z druhé tematické skupiny sice spojuje jejich přesah k celospolečenským či politickým 

otázkám, jejich konkrétní témata jsou však velmi různá (vzdělávání a výchova dětí, volby, 

medicínská etika, sexuální zneužívání v církvi atd.).  

Tuto skutečnost dobře ilustrují značné rozdíly mezi oběma skupinami listů 

ve frekvenci některých výrazů, které úzce souvisí s velikonoční tematikou. Například tvary 

lexémů zmrtvýchvstání a zmrtvýchvstalý (s velkým počátečním písmenem, používá-li se  

jako označení Ježíše Krista) se vyskytují v 11 velikonočních listech celkem pětačtyřicetkrát, 

naproti tomu v listech vztahujících se k „sekulárním“ problémům jsem zaznamenala pouze 

jediný výskyt lexému zmrtvýchvstání; [S02] podobně je tomu logicky i s výrazy vzkřísit, 
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vzkříšení a vzkříšený (poměr 27 : 2)41 nebo samotným substantivem Velikonoce,  

resp. adjektivem velikonoční (zde je rozdíl nejvýraznější, 67 : 2). Argument pro relevanci 

tematického rozčlenění listů v této práci může poskytnout i srovnání četnosti vybraných 

lexémů těsně spjatých s křesťanským náboženstvím obecně, jako je např. vlastní jméno Ježíš 

(85 : 18) či substantivum víra (54 : 12), méně markantní jsou rozdíly u výrazů společenství 

(38 : 13), duch a jeho odvozenin (duchovní, duchovenstvo; 46 : 21) či pojmenování 

obsahujících kořen svat- (včetně kompozit svatopostní, svatováclavský apod.; 50 : 31).  

Jindy je ovšem rozdíl zcela zanedbatelný (milosrdný, milosrdenství – 13 : 12; modlit se, 

modlitba – 36 : 35), což může napovídat, že ačkoliv listy pojednávající ve větší míře 

o sekulárních záležitostech mají obecně širší tematický rozsah než listy velikonoční, nutně to 

neznamená, že „náboženský rozměr“ daného problému opomíjejí či redukují 

Charakteristická je ve většině případů naopak snaha striktní oddělení „náboženského“ 

a „nenáboženského“ spíše zpochybnit; pisatelé se usilují přiblížit probíraným problémům 

z katolické perspektivy a na adresáty apelují primárně jako na katolíky, s nimiž sdílejí stejné 

hodnoty.  

Zůstává však pravidlem, že většinově je počet opakování vyšší ve skupině 

velikonočních listů. Výjimkou je z častěji užívaných výrazů spíše nepřekvapivě například 

substantivum společnost (19 : 30), pravděpodobně méně očekávaně převažuje v listech 

se „sekulárními“ tématy i výraz církev (resp. adjektivum církevní; 82 : 99), jenž je zároveň 

spolu se substantivem Bůh (a výrazy odvozenými) jedním z výrazů užívaných v pastýřských 

listech vůbec nejčastěji, opakujících se hojně v obou tematických skupinách.42 Mezi další 

velmi frekventované výrazy patří život, životní (99 : 56), rodina, rodinný (54 : 30) či láska  

(52 : 33).  

I když má tematika pastýřských listů z hlediska šíře jejich slovní zásoby jistě zásadní 

roli, domnívám se, že se nejedná o jediný faktor, jímž je podmiňována. Ve vztahu k tomuto 

tvrzení je dle mého názoru klíčový mimo jiné fakt, že v textech pastýřských listů dochází 

 
41 Jako první je vždy uváděno číslo za listy vztahující se k Velikonocům (příp. postní době). 
42 Nejen vzhledem k této skutečnosti se z hlediska rozlišení tematických skupin p. listů v této práci 
jako vhodná jeví Mistríkova formulace o tematické koncentraci na „duchovní sféru života“, ačkoli 
ve vztahu k vymezení religiózního stylu obecně může být poněkud zavádějící, neboť upozaďuje 
ortopraxi a kult, k nimž se r. komunikáty mohou vztahovat rovněž. Zdá se však, že velikonoční p. listy 
se skutečně vyznačují hlubším zaujetím „duchovní“ problematikou (viz i nepoměr ve frekvenci výrazů 
duch, víra, láska atd.), zatímco v listech věnujících pozornost širším spol. problémům stojí častěji 
v centru pozornosti životní praxe věřících, jejich občanské postoje, někdy i jejich loajalita k církvi 
(listy týkající se sex. zneužívání, církevních restitucí), na něž se pisatelé prostřednictvím 
komunikačního aktu zřejmě snaží působit. K adresátům se obracejí jako „pastýři církve“, vztahy 
mezi církví a většinovou společností tyto listy tematizují – v souladu s tím frekvence daného výrazu 
v obou skup. listů naznačuje stabilně důležitou roli pojmu církve v p. listech. Ve vztahu k tematickému 
rozčlenění listů by tedy spíše než o rozdílu mezi „náboženským“ a „nenáboženským“ (sekulárním) 
mohlo být vhodné mluvit o orientaci na různé „aspekty katolictví“ (spiritualita a individuální 
zbožnost, příslušnost ke k. v jeho institucionální formě atd.).   
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nejen k opakování jednotlivých výrazů, často jen obtížně nahraditelných a v textu 

očekávatelných právě v závislosti na tématu, ale (ač v mnohem menší míře) například 

i některých kolokací. Řadu z nich přitom nelze pokládat za systémové. Tato tendence 

k opakování se projevuje v rámci některých jednotlivých listů (ve velikonočním listu 

arcibiskupa Graubnera [07] se např. dvakrát opakuje spojení plný bolesti,  

vedle toho se objevuje i plný radosti), v listech jednotlivých pisatelů (u téhož arcibiskupa 

např. spojení velikonoční radost [07, 08, 10] či velikonoční lidé, [10] v materiálu analyzovaném 

v této práci zastoupené sice pouze jedenkrát, ale vyskytující se též v dalších velikonočních 

listech daného autora, jež do výsledného souboru textů k rozboru nakonec zahrnuty 

nebyly43), ale i v listech různých autorů (život církve u biskupů Radkovského a Kročila; [13, 

20] multiverbizované vydat svědectví v listech arcibiskupa Graubnera a společných listech 

biskupů; [07, 10, S03, S04] společenství lásky u biskupa Lobkowicze a ve společném listu 

biskupů [S07, 16] atd.). 

4.3.4 Obrazné prostředky: automatizace a aktualizace 

 

Řada kolokací, jež se v pastýřských listech objevují opakovaně, je metaforická.44 

Některé z nich se podílejí na vytváření celých systémů, jež mohou hovořit pro jistou míru 

koherence v pojímání dané oblasti jevů na základě jiné, a tedy pro zakotvení příslušných 

metafor v pojmovém systému, tomuto problému je věnována bližší pozornost v kapitole 4.5.  

Mnohdy se zdá být užití obrazných prostředků (tj. metafory, ale stejně tak i dalších 

prostředků běžně spojovaných s uměleckým stylem, včetně personifikace: smrt už nemá 

poslední slovo v životě člověka [17] či přirovnání: budeme mu naslouchat a jako učenliví žáci 

se budeme snažit uvádět jeho slova v činy [05]) motivováno úsilím o zvýšení estetického 

účinku komunikace, ač zdaleka nejde o obecně platné pravidlo (srov. církev připouští sňatek 

s nekatolíkem; [S13] budují zdravou společnost [S03]), případně alespoň ne o jedinou funkci 

těchto prostředků. Výraznější podíl mají obrazné prostředky v pastýřských listech 

s velikonoční tematikou.  

Některé z těchto metafor se v rámci pastýřských listů (a podobně by tomu snad 

mohlo být i v dalších textech katolického diskurzu) jeví jako již ustálené a činí dojem,  

že zároveň pronikají do nových kontextů a postupně se šíří. Jako příklad lze uvést řadu 

nejrůznějších metafor, jež pracují s představou určitých pisateli pozitivně hodnocených 

abstraktních entit jako světla (světlo víry; [08] světlo milosti; [12] světlo lásky [07]).  

 
43 Viz např. Graubner (2017) a Graubner (2019). 
44 Z výše uváděných např. spojení plný bolesti, jež lze chápat jako doklad tzv. nádobové metafory 
identifikované Lakoffem a Johnsonem (2014), a život církve, v této práci pokládané za jedno z řady 
jazykových vyjádření konceptuální metafory CÍRKEV JE ORGANISMUS. 
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„Světelná metafora“ je však užívána také v souvislosti s Božím působením ve světě („Bůh / 

Ježíš Kristus / Duch svatý je zdrojem světla“: Duch svatý je ten, který člověku osvětluje cestu; 

[14] přítomnost Ježíše zmrtvýchvstalého v jeho Církvi zazáří [19]) nebo lidským působením 

na druhé (sami zkoumejme, nakolik v nás ubylo světla; [14] rodiče vychovávají především  

tím, co jsou, co mají v sobě, co vyzařují [S13]). 

Na základě výše uvedeného se domnívám, že v některých případech i metaforika 

a spolu s ní slovník pastýřských listů podléhá procesu automatizace, stejně jako užívání 

dalších prostředků, na něž upozorňuji v jiných částech této práce (např. užívání genitivu, 

spojení s předložkou v). Zároveň lze ovšem v pastýřských listech pozorovat (ač ne zcela 

často) i tendence opačné, směřující k záměrnému ozvláštnění textu neobvyklým 

pojmenováním, projevující se zejména tvorbou autorských metafor (Nepřebíráte štafetu 

zatíženou hypotékou zbabělosti a zrady; [S11] probíhá jakási eroze, jakési naleptávání naší víry 

[20]). 
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4.4 Syntax 

4.4.1 Přísudek a podmět 

 

V souvislosti s klasifikací přísudků lze připomenout několik rysů pastýřských listů 

zmiňovaných v předchozích kapitolách. Jedním z nich je tendence k jmennému vyjadřování, 

na niž na syntaktické rovině poukazuje především množství sponově-jmenných přísudků. 

V této souvislosti se také nabízí upozornit na případy, kdy tvar sponového slovesa 

v nominativu odpovídá významu obvykle vyjadřovanému instrumentálem a naopak. 

Konkurenci nominativu a instrumentálu přísudkového substantiva v pastýřských listech 

se zde však nebudu věnovat soustavněji, níže uvádím pouze několik příkladů (vyjádření 

ztotožnění instrumentálem: Je pravdou, že se s Bohem setkáváme, ale většinou formálně; [03] 

znamená to přijmout Ducha Svatého, který je odpuštěním hříchů [09]).  

Dále je možné jmenovat vyjadřování modalitních významů, za jehož účelem pisatelé 

mimo jiné využívají modálních sloves ve složených přísudcích, výrazy s modálním 

významem se ovšem nezřídka vyskytují také ve jmenné části přísudku (Proti pachatelům je 

nutné zakročit jasně; [S15] Je třeba se znovu rozhodnout pro Boha [09]). Oběma uvedeným 

tendencím (tj. preferenci jmenného vyjadřování i vyjadřování modality) odpovídá využívání 

konstrukcí, jež jsou v rámci Pražského závislostního korpusu označovány  

jako tzv. kvazimodální predikáty.45 Jedná se o spojení „kvazimodálního slovesa“ (víceslovné 

synonymní vyjádření modálního slovesa) s infinitivem slovesa plnovýznamového,  

které nese hlavní lexikální význam predikátu. V PDT jsou za kvazimodální slovesa 

považována spojení slovesa být s modálním substantivem, adjektivem či adverbiem (být 

nutnost, být schopen, být možné, být třeba atd.), jež zde uvádím jako přísudky jmenné 

se sponou, ale i konstrukce s jinými slovesy (např. mít potřebu, ztratit možnost atd.). 

V pastýřských listech se opakovaně vyskytují konstrukce se substantivem možnost (máme 

možnost pronikat do tajemství Ježíšovy oběti; [15] bude mít menší možnost zasahovat 

do vnitřního života církve [S12]), na něž upozorňuji i v souvislosti s multiverbizací.   

Pozice podmětu bývá v pastýřských listech velmi často obsazena infinitivem.  

Ve strukturách s infinitivním podmětem se přitom hojně vyskytují přísudky slovesně-

jmenné: přísudkem je pak typicky vyjadřováno modální či „etické“ hodnocení děje 

označeného infinitivem (vykonání děje pisatel hodnotí jako možné, nutné, žádoucí, dobré, 

 
45 Viz Kvazimodální a kvazifázové predikáty. In: M. Mikulová a kol. Anotace na tektogramatické rovině 
Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. Dostupné z: 
<https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch05s09s02.html> (poslední přístup: 
29. 7. 2020).  
 

https://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch05s09s02.html
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špatné atd.; děje se tak mimo jiné za použití modálních predikativ a adjektiv): je nutné 

postupovat uvážlivě a vypracovat potřebná poučení; [S02] je dobré si po klidné úvaze 

a upřímné modlitbě s knězem promluvit. [S15] Ojediněle se též objasňuje „význam“ daného 

děje nebo stavu, poukazuje se k jeho projevům či důsledkům: A uvěřit v Něj v plnosti 

znamená nastoupit cestu věčného života. [14]  V podobných (bez smrti není možné 

zmrtvýchvstání; [03] [o]dpuštění hříchu však neznamená prominutí trestu [13]), ale i mnoha 

dalších odlišných strukturách se v pozici podmětu objevují také slovesná substantiva.  

Poměrně často se lze v pastýřských listech setkat i s vyjádřením podmětu vedlejší větou 

(Proto je třeba, aby se celá diecéze na toto svěcení připravila duchovně; [20]  Je také málo 

připomínáno, kolik mužů bylo ve všech zúčastněných zemích popraveno; [S08] Kdo chce žít, 

musí přát život i druhému [02]).  

Z uvedených příkladů je patrné, že i útvary s vedlejší větou či slovesným 

substantivem v pozici podmětu tvoří výpovědi podobné výše popsaným strukturám 

s infinitivním podmětem a slovesně-jmenným přísudkem. Charakteristickým rysem těchto 

výpovědí je vedle určitého typu hodnocení děje vyjádřeného podmětem rovněž absence 

jazykového ztvárnění původce hodnocení, jak jsem již předeslala ve výkladu o slovní zásobě, 

a v případě podmětů s formou infinitivu či slovesného substantiva obvykle i konatele děje 

nebo nositele stavu. Pisatel tak svému hodnocení přisuzuje univerzální, „objektivní“ 

platnost. Jedná se tedy o jeden z možných způsobů, jež pisatelům pastýřských listů dovolují 

propůjčit danému propozičnímu obsahu rys všeobecnosti, podobně jako v předchozích 

kapitolách zmiňované užití negativ a totalizátorů, generického singuláru, prézentních 

slovesných forem s neaktuálním významem atd. 

4.4.2 Několikanásobné a komplexní větné členy 

 

Především s ohledem na větněčlenskou rovinu, ale v menší míře i na stavbu souvětí 

se pastýřské listy vyznačují poměrně značnou složitostí a rozsáhlostí syntaktických struktur. 

Přispívá jí mimo jiné i množství parataktických spojení větných členů, spjatých zejména 

sémantickým vztahem koordinace a o něco méně často i adordinace. Několikanásobné větné 

členy jsou v pastýřských listech velmi frekventované, vztah koordinace se mnohdy vícekrát 

vyskytuje v rámci jednoho větného celku (rozvíjením vlastních tradic a své kultury pomáhejte 

vlastním dětem a mládeži k lidské a občanské zralosti [S17]) nebo rozvitého větného členu 

(nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu lásky, 

soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou [S07]), výjimečné není  

ani kombinování několikanásobnosti s komplexností (svěřuje vládu lidskému pokolení,  

všem lidem, všem mužům a všem ženám [S07]). Často tak vznikají dlouhé, nepřehledné 
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a v ojedinělých případech dokonce víceznačné struktury (od rodičů či druhých partnerů 

matky nebo sourozenců [S15]). Vztahem koordinace bývají v pastýřských listech spojeny 

složky nejrůznějších větných členů, běžné jsou několikanásobné přívlastky či předměty, 

stejně tak ovšem skupiny s koordinačně spojenými členy mohou tvořit podmět, přísudek 

(Ani já nejsem tím, kdo by něco takového kryl, zastíral, či zlehčoval! [13]), jeho jmennou část 

(Je velmi dobré a plodné najít si chvíli, ve které na sebe nechám působit tyto události v tichu 

kostela. [03]), příslovečná určení (příslovečné určení zřetele: pro mnohé otce i matky rodin, 

pro mnohé mladé i starší lidi marná snaha nalézt práci není jen ekonomickou otázkou; [S04] 

příslovečné určení prostředku: je třeba se modlit za všechny, kdo budou pomáhat,  

ať již peněžními příspěvky, či hmotnou pomocí, anebo svou prací a službou [S20]) i doplněk 

(místo je určeno pro osoby, které tvrdí, že byly zneužity jako nezletilé nebo jako zranitelné 

[S15]). Mezi složkami několikanásobných větných členů v pastýřských listech lze též 

identifikovat různé významové poměry (tímto oslovením se obracím nejen na věřící katolíky, 

ale na všechny naše občany a dokonce i na hosty našeho státu; [S08] obavy přenesené 

z nedávné, ale přece už vzdálené minulosti [S09]), nejrozšířenější z nich je nicméně poměr 

slučovací. S vyjadřováním vztahu koordinace je v některých pastýřských listech spjato užití 

zdůrazňovacího výrazu také (Soustřeďuje také nabídky brigádníků, kteří přijedou pomáhat, 

a také nabídky k jejich ubytování v potřebných oblastech; [S20] Tato nejsenzačnější a také 

nejdůležitější zpráva lidských dějin [18]). Výhradně v listech kardinála Duky se pak vyskytuje 

specifické spojení jako i:46 Jsou to vojenské útvary sv. Cyrila a Metoděje, jako i sv. Václava; [S10] 

jsme ohroženi dědictvím totalitních ideologií, jako i nastupujícími neonacisty či extrémními 

neomarxisty. [S09] 

V některých případech koordinačně spojené výrazy skládají delší řetězce a dané 

několikanásobné větné členy mají povahu výčtů: 

Závěrem chci poděkovat. (…) Vám, příslušníkům policie a hasičských sborů, vojákům, vám, kteří 

jste ve výkonu civilní služby, zdravotníkům, pracovníkům humanitárních organizací a sdružení, 

všem dobrovolným pracovníkům a brigádníkům. [S20] 

 

Nezemřel za nás ani Bud[d]ha, ani Mohamed, ale Ježíš Kristus! A naše budoucnost není ani 

v neustálém převtělování, ani ve vyhasnutí všech tužeb nirváně, ani v rozplynutí v neosobním 

prazákladu všeho, ale v trvalém životě našeho já, naší duše, spojené navždy s naším 

proměněným, vzkříšeným tělem podle Kristova vzoru. [18] 

 

 
46 Pokud bychom zde stejně jako v případě některých neobvyklých lexikálních prostředků 
zmiňovaných v kapitole o slovní zásobě uvažovali o možném vlivu biblických či liturgických textů, 
nabízel by se verš z modlitby Otče náš jako i my odpouštíme našim viníkům. 
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Třeba právě na začátku svatopostní doby ve smyslu předsevzetí vykonat smírnou pouť za sebe, 

své blízké, své rodiny, naši diecézi i českou zem. [01] 

Stejně jako v uvedených úryvcích se i v některých dalších případech zdá být vytváření 

koordinačních spojení alespoň zčásti motivováno úsilím o úplnost, „preciznost“ vyjádření. 

Pisatel se z určitého důvodu snaží danou kategorii vyčerpat, podat dostatečně ilustrativní 

výčet jejích členů, představit všechny alternativy apod. (mezi tyto případy lze řadit  

mimo jiné mnohá oslovení adresátů – např. Drazí spolubratři kněží a jáhni, milí řeholníci 

a řeholní sestry, pastorační asistenti, milé sestry a bratři, drazí přátelé [06]). Podobně pisatelé 

zacházejí i s adordinací, jež v pastýřských listech využívají za účelem vysvětlování, doplnění 

či zpřesnění vyjádření, případně vytčení určitého prvku z množiny (začíná vigilií,  

tedy bděním; [03] Pán Ježíš nás učí milovat všechny, i nepřátele; [S12] libovůle ke všemu, 

především ke zlému [S19]). Adordinací připojované složky větných členů též uvádějí či shrnují 

výčty (Drogy, pornografie a násilí, nabízené ve sdělovacích prostředcích nejrůznějšího druhu, 

různé zábavy pochybné kvality, (…) to vše je zaměřeno především na děti [S19]).  

Často adordinace figuruje v označeních osob Trojice či svatých (On sám, Boží Syn; [17]   

ochraně Panny Marie, naší nebeské přímluvkyně; [S20] připomněli věčného vládce, vévodu 

České země, sv. Václava [S10]). Jim připisované tituly lze patrně pokládat za doklad úcty, 

zároveň mohou být chápány jako jeden z prostředků podílejících se na „slavnostním“ 

vyznění projevu. Koordinační spojení se ovšem mnohdy uplatňují též jako rétorický 

prostředek amplifikace a plní tedy primárně stylistickou funkci: Všem, kteří nás očerňují, 

pomlouvají, špiní a nenávidí, velkoryse odpouštíme; [S12] otevírá oči a srdce pochopení velké 

lásky, po které všichni toužíme a hladovíme. [03]  

Je otázkou, nakolik je v jednotlivých případech užití koordinačních či adordinačních 

spojení „efektivní“ – jak z hlediska přesnosti či úplnosti vyjádření, tak z hlediska 

zintenzivnění účinku na adresáta. Domnívám se, že zčásti i vzhledem k jejich celkově vysoké 

četnosti užití, mohou být v některých konkrétních formulacích tato spojení pociťována spíše 

jako nadbytečná, zvláště pokud spolu spojované výrazy úzce významově souvisejí, a jejich 

souběžné užití tak nepřináší zásadně novou informaci, a přitom se v daném kontextu 

výrazněji neodlišují stylovým zařazením, konotačním potenciálem (Na druhé straně 

jednoznačně ujišťuji své nejbližší spolupracovníky spolubratry kněze, že za nimi budu i nadále 

stát a usilovně je bránit v případě nepravdivých či falešných nařčení; [S16] můžete dodávat 

a doplňovat další a další jména; s vděčností se obracím  i na vás, muže a ženy, manžele; [S19] 

aby se dětem a mládeži dostalo náboženské výchovy a výuky [S19]). Zaměříme-li 

se na výpovědi s rozsáhlejšími koordinačními řetězci, může být pro čtenáře z hlediska 

recepce textu problematická jejich délka a nepřehlednost, k níž podstatně přispívá rozvití 

jednotlivých členů řetězu, třeba i vedlejšími větami, jako je tomu v následujícím úryvku: 
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Může to být zklamání, zranění, utrpěná křivda, s níž jsme se nevyrovnali, zatrpklost, která 

způsobila naše uzavření, nepříjemnosti s druhými, které jsme ani nezavinili, ale kvůli nimž 

se některým lidem vyhýbáme, nevyslyšená modlitba, kvůli níž se mračíme na Pána Boha, 

nesplněné přání, od něhož jsme se nedokázali osvobodit, možná jen špatné počasí a nízký tlak 

nahrávají naší nechuti, uzavřenosti, skepsi a špatné náladě, kterou neumíme ovládat. [09] 

4.4.3 Souvětí 

 

Koordinace je častá rovněž na rovině souvětné, a to především mezi závislými 

větami. Charakteristická jsou pro pastýřské listy spojení vedlejších vět v koordinaci  

bez souřadicí spojky, v nichž počátky vět jasně signalizuje podřadicí spojka. Její opakování 

může být jednak zejména v delších souvětích poměrně „kognitivně výhodné“, jednak 

stylisticky funkční jako prostředek zdůraznění následujícího úseku, zvláště je-li jako 

v příkladu níže tato funkce podpořena i opakováním dalších slov po spojovacím výrazu: 

Proto je dobře nejprve žasnout nad Boží štědrostí k nám, abychom si uvědomili, jak málo 

býváme vděční, jak málo se umíme radovat z Boží přízně. [09] 

Domnívám se, že podobně jako v případech, na než poukazuji v poznámce 

o pravopisu, zde může hrát roli zvuková realizace sdělení, přestože jde o text psaný – 

absence souřadicí spojky a prosté oddělení vět čárkou vyžaduje v promluvě jejich výrazné 

oddělení pauzou, umožňující zřetelně vyjádřit členění textu na zvukové rovině. Ačkoli zatím 

byla zmíněna pouze souřadná spojení vedlejších vět, lze v pastýřských listech zaznamenat 

i analogické spojení vět hlavních (obě hlavní věty, spojené ve slučovacím poměru, obsahují 

souřadicí spojku proto, která vyjadřuje jejich vztah k předchozí propozici, ztvárněné v rámci 

samostatného větného celku):  Proto se křtí především o Velikonocích, proto i někteří z Vás 

jste byli v těchto dnech pokřtěni. [17]  Ve větě jednoduché může být obdobného účinku 

dosaženo opakováním předložky uvozující jednotlivé větné členy souřadného spojení 

(svatopostní doba (…) se vždy může a má stát časem příhodným a plodným pro nás samé, 

pro každého jednotlivého křesťana, pro naše rodiny, (…) ale i pro pestré společenství naší 

diecéze [01]). Mezi styčné body stylu pastýřských listů s řečnickým stylem, k nimž se řadí mj. 

i užívání amplifikace či obrazných prostředků, by tedy dle mého názoru bylo možné počítat 

také „rétorickou“ stavbu souvětí, popřípadě i věty jednoduché.   

Závislých vět obecně pastýřské listy obsahují značné množství, velmi častá jsou 

v analyzovaných textech podřadná souvětí. Výraznou frekvenci mají především věty 

podmětné (viz též úsek věnovaný podmětu), přívlastkové a předmětné. Mezi větami 

podmětnými a předmětnými jsou poměrně široce zastoupeny věty obsahové.  

Vět přívlastkových se běžně v jednom souvětí vyskytuje několik, a to i pominu-li 
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přívlastkové věty spojené paratakticky (aby v nás a skrze naše srdce, které jsme mu odevzdali, 

miloval ty, které sami milovat nedokážeme, aby s námi nesl kříže, které jsou pro nás těžké [10]). 

Bezprostředně po sobě mnohdy následují  v souvětích s tzv. řetězcovou závislostí  

(viz Štěpán, 1988), u nichž v některých případech dochází k opakování vztažného zájmena 

který: V tomto případě je oslavován císař Karel I., který se pokusil o federalizaci,  

která však nemohla řešit osudy našich národů. [S10] V rámci analyzovaného materiálu 

se podobné struktury nacházely zejména v listech kardinály Duky, nejsou na ně nicméně 

omezeny.  

Míra výskytu vět se vztažným zájmenem který v pastýřských listech souvisí také 

s relativně častým užíváním nerestriktivních vztažných vět, jež většinou přinášejí určité 

komentující či doplňující informace vztahující se k jejich řídícímu jménu, ale někdy též 

vyjadřují následující událost, jejíž účastník je řídícím jménem označen (To je třeba ohlásit 

generálnímu vikáři, který pověří vhodné členy diecézní komise k prověření případu [S12]).  

Zdá se, že pisatelé pastýřských listů jako prostředek textového navazování před opakováním 

téhož jména nebo jeho nahrazení zájmenem, respektive jiným výrazem, v paratakticky 

připojené či samostatně stojící následující větě mnohdy upřednostňují právě užití 

nerestriktivní vztažné věty. To jim na jednu stranu může pomoci vyhnout se jistým 

stylizačním obtížím, na druhou stranu se tak prodlužují někdy již poměrně rozlehlé 

syntaktické celky. Vedlejší větou bývají v pastýřských listech obsazovány nejrůznější 

větněčlenské pozice. Napříč různými typy vedlejších vět se objevují věty s odkazovacím 

zájmenem, zčásti spjaté s oblibou opisného pojmenování (viz např. Ten, který řekl, že bude 

uprostřed těch, kteří jsou v jeho jménu, se po vzkříšení opakovaně zjevuje ve společenství 

apoštolů [10]).  

Z hlediska způsobu vyjadřování vztahů mezi řídícími a závislými větami je nápadné 

užívání spojovacích výrazů s  prostorovým a časovým významem pro připojování vět, jejichž 

obsah je s obsahem řídící věty spjat odlišným (zpravidla kauzálním) sémantickým vztahem. 

Jedná se zejména o věty s odkazovacím zájmenným příslovcem tam a spojovacím výrazem 

kde, které sémanticky odpovídají vyjádření podmínky a opakují se v listech různých pisatelů 

(Tam, kde máte pochybnosti, kde se vám nikdo nezdá ideální, volte menší zlo [S12]). 

V následujícím souvětí s vedlejší větou přívlastkovou závislou na substantivu chvíle,  

jež ve větě řídící plní funkci příslovečného určení času, je podmínkový vztah vyjádřen 

v pojmech časových: Ve chvíli, kdy zachováváme jeho slova a následujeme ho svými skutky, 

jsme jeho učedníky. [18] V několika případech zájmenné příslovce kdy slouží rovněž  

jako spojovací výraz v souvětí s nevlastní vedlejší větou: právě v tento slavnostní den  

si dovoluji obrátit se k vám (…) v souvislosti s celospolečenskou situací, kdy ona jakoby žila 
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pouze z informací o sexuálním zneužívání v Církvi; [13] Můžeme to pozorovat ve společenském 

chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. [S07]  

Ačkoli textová syntax zde není předmětem mého zájmu, v souvislosti s problematikou 

vyjadřování mezipropozičních vztahů v rámci souvětí je možné upozornit na některé 

případy poněkud vágních vyjádření také na rovině nadvětné. Zatímco v rámci souvětí bývá 

nezřetelné ztvárnění vztahu mezi propozicemi dáno výběrem spojovacího výrazu, 

na vyjádření sémantického vztahu mezi samostatnými větnými celky pisatelé někdy zcela 

rezignují (přestože vyjadřování mezipropozičních vztahů mezi samostatnými větami je 

v pastýřských listech obecně frekventované) a významový vztah mezi propozicemi zůstává 

pouze implicitní. Tak je tomu například v následujícím úryvku. Na základě širšího kontextu 

je zřejmé, že pisatelé (jedná se o společný list biskupů) v textu formulují své námitky proti 

eutanazii, jednotlivé „argumenty“ jsou však pouze prostě kladeny za sebe, jejich vzájemnou 

souvislost ani vztah k nadřazenému tématu pisatelé explicitně nevyjadřují: 

Nikdy se však nesmí zanedbat péče o nemocné, včetně výživy a tekutin. Snaha řešit utrpení 

nemocných smrtí je projevem zločinné arogance. Paliativní medicína dnes dovede zbavit nemocné 

bolestí. Finanční náročnost léčby není oprávněným důvodem odpírání účinné péče. Jedním ze 

závažných důsledků uzákonění eutanazie by mohl být sociální tlak na nemocné, aby se umoudřili, 

odešli a nezatěžovali společnost. [S03] 

Mezi význačné vlastnosti řady souvětí, ale i vět jednoduchých (v následujícím textu 

tedy jako příklady uvádím jak věty jednoduché, tak souvětí), v pastýřských listech patří 

jejich přerušovaný intonační průběh a často též větší či menší nepřehlednost větné stavby. 

Oba rysy spolu v mnoha případech úzce souvisejí, jsou důsledkem týchž syntaktických 

operací. Jednu z nich představuje užívání vsuvek,47 jemuž se podrobněji věnuji níže  

v této kapitole. Blízko vsuvkám mají svou funkcí zpravidla modální částice, jež někteří 

pisatelé rovněž oddělují čárkou, stojí-li na počátku věty. 

Interpunkčními znaménky (čárkou, případně pomlčkou) ovšem v pastýřských listech 

bývají oddělovány i běžně čárkou neoddělované syntakticky začleněné celky.  

Obvykle se jedná o větné členy (rozvité i holé), jež pisatelé zřejmě pociťují jako spjaté 

s danou syntaktickou strukturou volněji, přisuzují jim pravděpodobně status podobný 

vsuvkám, což může v některých případech odrážet i spíše atypické slovosledné postavení 

(Život sv. Zdislavy, svou něžnou skromností a křesťanskou opravdovostí, je nesmírně oslovující 

[01]). Větněčlenská platnost však zřejmě v tomto ohledu nemusí být určujícím faktorem – 

vedle příslovečného určení příčiny, zřetele či doplňku se lze setkat například s infinitivním 

podmětem odděleným čárkami od zbytku věty, a to patrně v souvislosti s jeho povahou 

 
47 Na vsuvku zde pohlížím primárně ze syntaktického hlediska: chápu ji jako syntakticky 
nezačleněnou část textu, úsek nespojený s okolním textem syntaktickými vztahy, ať již do větné 
struktury vsunutý nebo umístěný před ni, případně za ni. 
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kondenzátu:48 Vím, že někteří pohlíží kriticky na takové církevní akce, avšak být viděn, může 

mít různé rozměry. [12]  

Oddělování syntakticky začleněných částí nelze na základě analyzovaného materiálu 

považovat za plošný jev, jedná se spíše o tendenci spjatou s několika konkrétními pisateli. 

K přerušování souvislého průběhu věty nicméně v pastýřských listech dochází i běžnějšími 

způsoby. Vedle vsuvek jsou to například do textu vkládaná oslovení (Toto všechno mám 

na mysli, když vás, sestry a bratři, s radostí zdravím pozdravem vzkříšeného Krista [02]), větné 

členy v adordinaci a závislé věty přerušující větu řídící (A my, i když musíme podstoupit ještě 

nějaký boj, už dnes jsme na straně vítěze, když jsme s ním [08]), jež mohou text zároveň 

komplikovat z recepčního hlediska.  

Další faktor výrazně přispívající ke znepřehlednění syntaktických struktur 

představují bohatá rozvití některých větných členů, vznikající zčásti v důsledku kondenzace, 

a množství paratakticky spojených větných členů. V následující jednoduché větě například 

rozvití infinitivního podmětu, jež zahrnuje několikanásobnost hned na dvou syntaktických 

pozicích a obsahuje dvě kondenzované struktury, způsobuje výrazné oddálení přísudku 

od podmětu: Uvědomit si důstojnost a zodpovědnost vyplývající ze křtu, sílu, statečnost 

a dospělou moudrost vycházející ze svátosti biřmování a přímá podíl na těle Kristově je 

základem pro celý náš život a pro veškeré naše konání. [06]  Pro pastýřské listy 

charakteristická komplikovaná souvětí a dlouhé věty jednoduché s kondenzovanými 

vyjádřeními a výčty v několika listech kontrastují s velmi krátkými, „úsečně“ znějícími 

větami, jež v pastýřských listech vzhledem k ostatním strukturám působí jako „příznakové“. 

Obsahují často tvrzení charakteru „tezí“, jejichž jednoznačnost, jasnost a z hlediska pisatele 

„nekompromisní“ platnost jednoduché věty umožňují artikulovat – viz např.: Pochybnost 

se převléká za pokoru. Pochybnost není pokora. Pochybnost je pochybnost, je to nevíra. [09] 

4.4.4 Kondenzace 

 

K výrazným charakteristickým rysům syntaxe pastýřských listů patří také užívání 

struktur s kondenzátem. Jako jejich typické příklady mohou sloužit výše popsané 

konstrukce s infinitivy a deverbativními substantivy v pozici podmětu. V menší míře  

než infinitivní slovesné tvary a deverbativní substantiva (verbální i dějová) se v pastýřských 

listech jako prostředky kondenzace uplatňují verbální adjektiva (zpřídavnělá příčestí 

a zpřídavnělý přechodník přítomný), spíše ojediněle participia (Když jsem se včera ráno 

 
48 Ačkoli motivaci pisatele čistě na základě textu pochopitelně s jistotou určit nelze,  
i vzhledem k některým dalším formulacím v témže listu – viz též kapitolu věnovanou kondenzaci – je 
možné předpokládat, že k oddělení podmětu čárkami v daném případě dochází na základě větné 
platnosti potenciálního dekondenzovaného vyjádření. 
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sklíčen všemi těmito událostmi před svatostánkem modlil, uvědomil jsem si, že mně i nám všem 

Ježíš říká právě tuto větu [S20]). Pokud bychom aplikovali širší pojetí kondenzace,  

které v Příruční mluvnici češtiny (1995, s.  756) navrhuje M. Jelínek, bylo by možné soubor 

kondenzačních prostředků ještě doplnit např. o některá substantiva s nedějovým významem 

(I přes veškerou různost pohledů na Církev, stále platí jedno [12] – srov. potenciální 

„dekondenzované“ vyjádření: Přestože jsou pohledy na Církev různé, stále platí jedno; 

oddělení případného rozvitého kondenzátu čárkou od zbytku věty by pak mohlo napovídat, 

že jako kondenzovanou strukturu pociťuje také pisatel49), zde se však těmito případy 

podrobněji nezabývám. 

Kondenzace představuje v rámci pastýřských listů obecně velice frekventovaný 

syntaktický jev. Poměrně běžně lze v pastýřských listech zaznamenat výpovědi,  

jež kondenzátů obsahují hned několik (Snížení restituční částky stanovené zákonem 

a dohodnuté ve smlouvě se státem by vedlo k propouštění zaměstnanců; [S12] Jakkoli je tedy 

třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám, nesmí se tak dít 

na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu [03]). Vedle případů, kdy postavení 

infinitivu či deverbativního substantiva v pozici podmětu umožňuje v rámci vztahu 

predikace vyjádřit hodnocení (ať již modální nebo jiné), se zejména infinitiv  

jako kondenzační prostředek v pastýřských listech objevuje po výrazech,  

které ve svém významu zahrnují modální složku (vaše důstojnost nevyplývá pouze z možnosti 

pracovat; marná snaha nalézt práci není jen ekonomickou otázkou [S04]). Jeho řídící výraz 

bývá v těchto případech nezřídka členem multiverbátu (máme možnost pronikat do tajemství 

Ježíšovy oběti [15]; svým odpuštěním nám dává možnost odblokovat a uzdravit i naše vztahy 

k bližním [09]). Výpovědi s multiverbátem na místě modálního slovesa jsou specifické tím,  

že ačkoli za účelem vyjádření vlastního děje či stavu (jenž by byl ve složeném přísudku 

označen infinitivem plnovýznamového slovesa) dochází k užití kondenzace (děj je zde 

vyjádřen taktéž infinitivem, oproti přísudku s modálním slovesem však může být nahrazen 

deverbativním substantivem), v důsledku souběžného užití multiverbizace ve výsledku  

(ve srovnání s vyjádřením bez multiverbizace) efekt „informačního zhuštění“ vlastně 

nenastává: srov. máme možnost pronikat do tajemství Ježíšovy oběti – můžeme pronikat 

do tajemství Ježíšovy oběti. Opakovaně infinitiv v rámci kondenzovaných výpovědí vyjadřuje 

také vztah účelový (půst, který nám pomáhá zachovat vnitřní svobodu; [12] obětavě přijeli 

pomáhat potřebným v naší diecézi [S20]). 

 
49 A to tím spíše, že tento případ není v citovaném listu zcela ojedinělý – viz i: Ve věrnosti Kristu Pánu, 
Církev hlásá radostnou zvěst. Pisatelově tendenci oddělovat čárkou právě kondenzované struktury by 
napovídala i následující výpověď s infinitivním kondenzátem: Vím, že někteří pohlíží kriticky na takové 
církevní akce, avšak být viděn, může mít různé rozměry.  



 

 

61 

 

Pravděpodobně nejfrekventovanějším kondenzačním prostředkem v pastýřských 

listech jsou deverbativní substantiva. Stejně jako infinitivy mohou záviset na výrazech 

s významovými odstíny modality (nám všem dává možnost účasti na jeho věčném životě [16]), 

objevují se však v různých větněčlenských funkcích a vyjadřují řadu významových vztahů. 

Zajímavá jsou z hlediska syntaktické kondenzace užití verbálních adjektiv ve výpovědích, 

v nichž je možné kondenzace dosáhnout rovněž za použití deverbativního substantiva  

nebo infinitivu (Také návštěva nemocných, snaha obětovat se pro druhé, (…) čas darovaný 

nejbližším [15] – srov. dar / darování času nejbližším; K povinnostem rodičů patří křesťanská 

výchova dětí. Jejím cílem jsou děti vychované v samostatné a odpovědné lidi, dobří křesťané. 

[S13] – srov. cílem je vychovat děti v samostatné a odpovědné lidi / výchova dětí v samostatné 

a odpovědné lidi).  

Jelínek (1995) uvádí syntaktickou kondenzaci do souvislosti se zvyšováním 

implicitnosti výpovědi (s. 754) – viz více možných podob syntakticky „plných“ struktur 

vytvořených na základě struktur kondenzovaných (Smíření musí vzejít z života [S08]  

– např. Aby se člověk smířil s druhými, musí vycházet z vlastního života / Pokud se máme 

smířit s…)50 – a posunem směrem k abstraktnějšímu (příp. generalizovanějšímu51) 

vyjadřování (s. 765). Oba tyto jevy přitom představují obecnější tendence, jež lze 

v pastýřských listech doložit i řadou jiných příkladů, než jsou syntaktické kondenzace.52  

Za zmínku stojí i skutečnost, že za krajní pól abstraktnosti Jelínek považuje v pastýřských 

listech velmi časté substantivní kondenzáty (s. 765). Substantivním kondenzátům  

též přisuzuje slabší nebo silnější knižní odstín (s. 758) a zároveň upozorňuje na potenciální 

potíže, jež může adresátovi při recepci textu působit vyšší koncentrace slovesných 

substantiv,53 zvláště dochází-li k jejich hromadění za sebou (s. 761). Ačkoli i v pastýřských 

 
50 Zvyšování implicitnosti vyjádření úzce souvisí se změnou valenčního chování kondenzátů. 
V uvedeném příkladu zůstává nevyjádřen aktor i patiens děje a podíváme-li se na sdělení v širším 
kontextu, ukazuje se, že ani jeden z participantů nelze na základě textového okolí jednoznačně určit: 
Skutečný mír je stav vzájemného sebepřijetí. To ovšem nastává aktem odpuštění a vzájemného smíření. 
To nejde deklarativně zavést. Smíření musí vzejít z života[.] [S08] Celý úsek je na kondenzace poměrně 
bohatý, s ději a stavy se systematicky zachází jako se substancemi, vyjádření participantů je z větné 
struktury eliminováno. Hlavní pozornost se soustředí na zpředmětněné děje samotné, jež jsou pojaty 
všeobecně. V uvedeném příkladu se tak ukazuje nejen sepětí kondenzace s implicitností vyjádření, ale 
i s dále probíraným zabstraktněním výrazu, resp. s jeho generalizací.   
51 Viz i charakteristiku nominalizace u Kolářové v souvislosti s valencí (2006, s. 45): „Nominalizace je 
psychologicky založena na generalizaci vedoucí ke globálnímu pojmenování děje, což je doprovázeno 
zestručněním jeho popisu“ (Piťha, 1992, s. 34). Pro tento proces jsou charakteristické elipsy, a to i elipsy 
takových valenčních doplnění, která jsou hloubkově obligatorní[.] 
52 Pokud jde o implicitnost, je možné uvést např. užívání relačních adjektiv či obrazných pojmenování, 
letmo zmíněných ve výkladu o slovní zásobě; jako abstrakční prostředky, jež vyjmenovává i PMČ, 
se v pastýřských listech uplatňují mj. slovesně-jmenné konstrukce, v nichž je děj pojímán jako 
substance – viz multiverbáty typu dát možnost, deadjektivní substantiva pro označení děje, pasivní 
perspektiva výpovědi atd. 
53 Substantivní kondenzátory podle Jelínka (1995) zatěžují stavbu věty (s. 758) a kladou na adresáty 
větší nároky při vnímání textu (s. 761). 
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listech se takto přetížené struktury vyskytují (Kontaktní místo neslouží pro příjem oznámení 

za účelem zahájení církevního procesu proti agresorovi [S15]), typicky se zde deverbativa 

koncentrují jinak než tvorbou substantivních řetězů (mj. např. v koordinačních spojeních: 

Rozvíjení a prohlubování vztahu ke Kristu; [S05] Může to být zklamání, zranění, utrpěná křivda 

[09]). 

4.4.5 Alternace 

 

Jak již bylo uvedeno, tendenci k „abstraktnímu“ vyjadřování, jejíž projevy lze 

v pastýřských listech sledovat na různých jazykových rovinách, PMČ spojuje také s pasivní 

perspektivou výpovědi54 (zde však budu v návaznosti na teoretické uchopení problematiky 

v rámci FGP dále používat pojem alternace55), přičemž následně upřesňuje, že [a]bstraktnost 

vyjádření se (…) zvyšuje v té míře, v jaké se agens děje odsouvá do pozadí nebo dokonce (…) 

zcela eliminuje (s. 767). V pastýřských listech zůstává agens u pasivních alternací často 

nevyjádřen.56 Pouze v některých případech je přitom (alespoň přibližně) odvoditelný 

z kontextu, buď na základě vyjádření potenciálního agentu v předchozím textu  

(První světová válka nastolila dvě vážná témata. Otřásla vírou v dobrého Boha (…) Otřásla 

také pojmem mír, protože byl porušen tak silně, že dosud nebyl plně obnoven. [S08] – agens děje 

vyjádřeného pasivním tvarem slovesa porušit je pravděpodobně totožný s první světovou 

válkou, příp. s ní úzce souvisí), nebo výrazu, jenž ve výpovědi figuruje v jiné větněčlenské 

pozici, než v pasivních strukturách obvykle připadá agentu, ale určité činitele implikuje 

(Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu 

ČR [S07] – určení v Parlamentu ČR jako agens implikuje poslance), případně jej lze jako agens 

interpretovat (V jednotlivých vikariátech bude obsazeno kněžími přibližně šest farností, 

z nichž budou spravovány ostatní farnosti za pomocí jáhnů a akolytů [13] – domnívám se,  

že jáhny a akolyty lze v tomto případě vykládat jako agens). Spíše ze „znalosti světa“,  

resp. „křesťanského světonázoru“ se pravděpodobně v některých výpovědích vyrozumívá 

agens „božský“ – jakožto stvořitel, dárce „přirozeného řádu“ (Lidské pokolení, které je 

od počátku povoláno k existenci jako muž a žena; v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu 

Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán Spasitel [S07]).  

 
54 Pochopitelně v případech, kdy je možné i vyjádření aktivní; Jelínek zde mluví o konkurenci aktivně-
pasivní (s. 767).  
55 Viz Alternace. In: Vallex 3.5: Theory. Dostupné z: <http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.5/theory.html> 
(poslední přístup: 29. 7. 2020). 
56 Je však třeba poznamenat, že se zde nutně nemusí jednat o specifikum pastýřských listů. Například 
pozorování autorů Mluvnice současné češtiny 2 (2014) napovídá, že preference struktur 
s nevyjádřením agentu je jevem obecnějším – viz s. 105: V PDT 2.0 (o objemu 49 431 vět skládajících 
se z 85 528 klauzí) se pasivní konstrukce vyskytla v 3424 konstrukcích, z toho pouze v 306 byl konatel 
explicitně vyjádřen. 

http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.5/theory.html
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 Často však zůstává agens více či méně neurčitý. Jeho bližší určení se z hlediska 

obsahu výpovědi obvykle zdá být nepodstatné, pozornost je v pasivní struktuře soustředěna 

primárně na děj sám a jeho patiens (dopis papeže Pia X[.], v kterém (…) prosil císaře,  

aby zabránil válce, byl zadržen v generálním štábu a nebyl doručen [S08]). V některých 

případech je činitel zřejmě pojat jako všeobecný (církev a její služebníci jsou stavěni 

do divného světla; prominutí trestu, který má být přijímán jako spasitelné pokání [S15]).  

Pokud k vyjádření agentu dochází, získává obvykle formu instrumentálu, vyjádření agentu 

pasivního děje spojením předložky od s genitivem jsem v pastýřských listech 

neidentifikovala.57 V materiálu se vyskytlo též nestandardní vyjádření agentu s formou 

předložkového akuzativu (pro část našich věřících byly tyto události přijímány s rozpaky 

[S10]).  

S pasivní alternací se lze mimo jiné setkat ve výpovědích, které jistý typ jednání 

prezentují jako obecnější tendenci, uvádějí z hlediska pisatele univerzálně platné pravidlo 

(Nikdy není dovoleno přímé zabití nemocného; lidský život musí být chráněn už od okamžiku 

početí [S03]), případně neaktuální, trvalý stav či děj (Škole často bývá vytýkáno, (…) že málo 

dbá na výchovu;  [S09] Ježíš už není podřízen zákonům, které ovládají svět [S19]). Významné 

zastoupení má v pastýřských listech i deagentní alternace. Stejně jako u pasivní alternace 

zde dochází k odsunutí agentu z pozice podmětu, na rozdíl od ní se však nenabízí  

jeho vyjádření v jiné větněčlenské pozici. Mluvnice současné češtiny 2 (2014, s. 111) povahu 

nevyjádřeného agentu specifikuje následovně: Konatel je u tohoto typu všeobecný a formálně 

není (a v principu ani být nemůže) v povrchové stavbě věty přítomen. Významově mu odpovídá 

konatel lidský, pro danou činnost (děj) obvyklý, typický. Charakteristické kontexty,  

s nimiž se deagentní alternace v pastýřských listech pojí, se do značné míry překrývají 

s některými kontexty užití pasivní alternace: pisatelé děj často předkládají jako určitý trend 

či tendenci (opakovaně ve výpovědích se slovesy mluvení: v poslední době se v naší 

společnosti, a zvláště ve sdělovacích prostředcích, mnoho mluví o etických otázkách; [S03] 

v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví o bolestném tématu sexuálního zneužívání 

[S15]), zvyk, pravidlo (Všem dětem se musí přiznávat právo na život; [S12] teprve biřmováním 

se získává právo na kmotrovství [S13]) či „obecnou pravdu“ (kde je víra, je i naděje, tam je 

láska, tam se duchovně neumírá [15]).  

Jak je však již patrné z rozborů jiných jazykových jevů, deagentní alternace není 

jediným případem, kdy v pastýřských listech dochází k eliminaci jazykového vyjádření 

agentu. Vedle pasivních alternací se obdobného účinku dosahuje zejména syntaktickými 

kondenzacemi, u nichž je vyjádření konatele blokováno, pisatelé pastýřských listů  

 
57 Vyskytuje se však například ve výpovědích se substantivními kondenzáty (připraví děti k pochopení 
a přijetí osvobozujícího odpuštění od Boha [S13]).  
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ovšem za účelem odsunutí konatele činnosti, již jazykově ztvárňují, využívají i jiných 

prostředků. Podstatnou roli mnohdy hraje sémantika zvoleného slovesa a s ní související typ 

agentu. Chtějí-li se pisatelé vyjádření činitele vyhnout nebo jej upozadit, užívají různých 

typů neosobních konstrukcí s neživotným agentem (vyvstává otázka, objevují se snahy, děje 

se násilí [S07]), slovesa často označují  stavy či samovolně probíhající děje bez aktivního 

činitele. Pisatelé tak v rámci svých výpovědí operují s autonomním „jednáním“ neosobních 

entit a také s „objektivním hodnocením“. Připomenout zde lze i početná generalizovaná 

hodnocení formulovaná za pomoci struktur, v nichž pozici podmětu obsazuje závislá věta, 

příp. substantivní či infinitivní kondenzát vyjadřující předmět hodnocení (je dobré  

si po klidné úvaze a upřímné modlitbě s knězem promluvit [S15]). Domnívám se tedy,  

že navzdory velmi rozšířenému užívání inkluzivního plurálu a nápadné frekvenci osobních 

zájmen pro 1. a 2. osobu je pro pastýřské listy poměrně charakteristická i neosobní 

perspektiva.  

4.4.6 Valence 

 

V analyzovaném materiálu méně rozšířený, avšak poměrně specifický syntaktický 

jev, který je možné identifikovat v listech různých pisatelů, souvisí s valencí. V pastýřských 

listech lze opakovaně zaznamenat případy užití forem valenčních doplnění, jež neodpovídají 

podmínkám stanoveným valenčním rámcem příslušného slovesa. K těmto posunům 

v pastýřských listech však dochází nejen u sloves, ale také u deverbativních substantiv 

a adjektiv. Při posuzování jednotlivých slovesných vazeb pracuji s internetovým slovníkem 

Vallex 3.058 (online verze Valenčního slovníku českých sloves VALLEX, 2016), vycházejícím 

z popisu valence v rámci FGP. V následujících příkladech jsou konkrétní slovesné vazby užité 

v textech pastýřských listů konfrontovány s valenčními rámci slovesných lexémů 

v odpovídajících významech zaznamenanými v tomto slovníku. 

Patříme do společenství církve, která může každému člověku - toužícímu a otevřenému pro Ježíšovo 

poselství - učinit život šťastnější a krásnější. [11]  

Srov. valenční rámec slovesa učinit ve význ. ‚způsobit změnu stavu / že je někdo někým / 

nějakým‘; adjektivně vyjádřený aktant efekt má v uvedeném příkladu namísto instrumentálu 

vyžadovaného valenčním rámcem formu nominativní:  

ACT 

obl 
PAT  

obl 
ORIG  

opt 
EFF 

obl 

1  4  z+2 7,adj-7 

 

Kontaktní místo neslouží pro příjem oznámení za účelem zahájení církevního procesu proti agresorovi. 

[S15]; patiens ve formě předložkového akuzativu 

 
58 Dostupné online: <https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/about.html> (poslední přístup: 5.6. 2020). 

https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/ACT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/PAT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/ORIG
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/EFF
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/1
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/4
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/prepos_case/z-2
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/7
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/adjective/adj-7
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/about.html
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sloužit – ‚být používán / využíván; mít funkci / úlohu‘:  

ACT 

obl 
PAT  

opt 
COMPL  

typ 
BEN  

typ 

1  k+3 jako+1,za+4 3  

        
 

 Domnívám se, že u některých sloves lze vznik nenoremních vazeb považovat za důsledek 

kontaminace. Například sloveso mluvit ve významu ‚hovořit (k někomu, a ten nemusí vnímat)‘ 

ve spojení s předložkou do a substantivem řada v genitivu plurálu (bez ohledu na standardní 

vyjádření adresáta ve formě dativu s předložkou k, nebo akuzativu s předložkou na59) mohlo 

být ve výpovědi Mluvím zajisté i do vlastních řad. [S09] pisatelem užito analogicky 

se spojením slovo do vlastních řad, případně kritika do vlastních řad.60 O podobném procesu 

by snad bylo možno uvažovat také ve vztahu k vazbě co věříme v následujícím úryvku: 

Základní podmínkou je, aby náš život odpovídal tomu, co věříme, aby nebyl s naší vírou 

v rozporu. [20] Zde by se jako možné vysvětlení nabízelo smíšení dvou různých vazeb slovesa 

věřit, totiž spojení s předložkovým akuzativem věřit v co a vazby s bezpředložkovým 

dativem věřit čemu, jež ve Vallexu náležejí dvěma odlišným valenčním rámcům:61  

věřit – ‚brát jako pravdu; důvěřovat‘:  

ACT 

obl 
PAT  

obl 

1  3,že,cont 

 -    
 

věřit – ‚být přesvědčen; uznávat‘:  

ACT 

obl 
PAT  

obl 

1  na+4,v+4 
 

Poněkud problematické je z hlediska valence například i následující souvětí: Na vyhlášení 

války reagoval papež Pius X. císaři Františkovi Josefovi I. listem, v kterém ho zapřísahal, aby 

odvolal vyhlášení války. [S10] Na základě slovosledu není jasné, zda pisatel chápe dativ císaři 

Františkovi Josefovi I. jako doplnění slovesa reagovat, jehož valenčnímu rámci však doplnění 

svým tvarem neodpovídá,62 nebo jej pokládá za závislý na substantivu list, nestandardní by 

pak ovšem bylo jeho postavení před řídícím členem. Je možné předpokládat, že pisatel 

využil předsunutí závislého členu před řídící substantivum za účelem umístění substantiva 

list, na něž navázal vedlejší větu, na konec věty hlavní, avšak za cenu vytvoření atypické 

a pro adresáta potenciálně obtížně přijatelné struktury. Vedle nedodržení formy valenčních 

doplnění lze v pastýřských listech identifikovat i několik případů elipsy obligatorního členu 

 
59 Viz valenční rámec slovesa v daném významu: ACT1obl  ADDRk+3, na+4opt  PATo+6 opt  MANNtyp. 
60 Viz výsledky pro vyhledávání dotazu do vlastních řad v aplikace KonText (2014): 
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddo
c.title&q=~FNGfJxXjdqGm&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all 
61 Stejně tak se ovšem v tomto případě může jednat o prosté vynechání předložky v. Zároveň je však 
třeba podotknout, že chybějící znaky ani jiné překlepy nejsou v analyzovaných textech příliš častým 
jevem. 
62 Reagovat – ‚projevit reakci‘: ACT1obl  PATna+4obl  MEANS7typ. 

https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/ACT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/PAT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/free/COMPL
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/free/BEN
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/1
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/prepos_case/k-3
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/prepos_case/jako-1
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/prepos_case/za-4
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/3
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/ACT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/PAT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/1
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/3
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/subord_conj/ze
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/cont
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/ACT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/PAT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/1
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/prepos_case/na-4
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/prepos_case/v-4
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~FNGfJxXjdqGm&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
https://kontext.korpus.cz/view?ctxattrs=word&attr_vmode=mouseover&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&q=~FNGfJxXjdqGm&viewmode=kwic&attrs=word&corpname=syn2015&attr_allpos=all
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valenčního rámce (např. Není třeba připomínat, jaký plyne63 [PATz+2
obl] úkol pro každého 

z nás; [12] Většina odpovědí v anketách vychází z neznalosti faktů. Oč ve skutečnosti jde?  

Je třeba dobře rozlišovat64 [PAT4obl EFFod+2obl]. [S03]). 

Jak již bylo řečeno, v pastýřských listech se vyskytují též nenoremní vazby 

substantivní a adjektivní. Poněvadž problematika valence substantiv a adjektiv nebyla 

dosud v české lingvistice zpracována do té míry jako valence slovesná a slovník Vallex, 

z něhož v této práci čerpám, zachycuje pouze valenci sloves, podrobněji se v této práci 

substantivní valencí nezabývám. V několika následujících příkladech pracuji primárně 

s deverbativními adjektivy a substantivy označujícími děj, odvozenými tzv. syntaktickou 

derivací, u nichž by podle obecných pravidel pro posuny v povrchových realizacích 

participantů měla forma doplnění zůstat zachována, případně být transformována 

pravidelným způsobem (doplnění v nominativu a akuzativu),65 což mi umožňuje využít 

doklady z téhož slovníku. Přihlížím též ke Slovníku slovesných, substantivních a adjektivních 

vazeb a spojení.  

Svatého roku milosrdenství. Je to mimořádná příležitost k duchovnímu uzdravení a novému vykročení 

na svaté cestě, kterou nás chce vést Pán k trvalému štěstí. [09] 

vykročit – ‚učinit krok; vydat se na cestu‘: 

ACT 

obl 
PAT  

opt 
INTT  

opt 
DIR  

typ 

1  7  k+3,na+4,inf  

Jejím cílem jsou děti vychované v samostatné a odpovědné lidi. [S13] 

vychovat – ‚zajistit rozvoj člověka; výchovou dovést k něčemu‘: 

ACT 

obl 
PAT  

obl 
EFF 

opt 

1  4  k+3,aby,ať 
 

 

Zajímavé je v pastýřských listech z hlediska valence zacházení se substantivem 

svědectví. Vedle převažující vazby tohoto substantiva s předložkovým lokálem (svědectví 

o něčem), jež odpovídá formě vyjádření patientu slovesa svědčit ve významu  

‚být příznakem‘,66 se v analyzovaném materiálu několikrát vyskytuje také vazba 

s bezpředložkovým genitivem (svědectví něčeho). Ačkoli se na základě korpusových dat zdá, 

že vyjádření patientu ve formě genitivu není zcela ojedinělé – viz doklady z korpusu 

SYN2015: Poslední slova opatova vyjádření (…) jsou otřesným svědectvím nevyléčitelného 

šílenství; trosky jejich paláců, v prach se obracející svědectví síly; tmavé kruhy pod očima, 

 
63 Plynout – ‚vyplývat‘: ACT1,zda,že,contobl PATz+2obl. 
64 Rozlišovat – ‚odlišovat‘: ACT1obl PAT4obl EFFod+2obl. Na základě kontextu není zcela snadné rozpoznat, 
v jakém z jeho významů pisatel sloveso zamýšlel užít, v úvahu by nejspíše připadal i význam 
‚rozdělovat‘ či ‚rozpoznávat‘, k elizi obligatorního členu valenčního rámce by však docházelo ve všech 
případech. 
65 Viz Panevová (2000, s. 173): U derivace syntaktické se obecně vychází z toho, že sloveso a jeho 
derivát sdílejí valenční rámec, avšak při derivaci nastávají příslušné „systémové“ formální změny, a to 
Nom → Gen/Instr/Adjpos/od + Gen, Akuz → Gen/Adjpos. 
66 Viz valenční rámec této lexikální jednotky: ACT1obl  PATo+6obl. 

https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/ACT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/PAT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/quasi-valency/INTT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/free/DIR
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/1
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/7
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/prepos_case/k-3
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/prepos_case/na-4
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/infinitive/inf
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/ACT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/PAT
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/functors/actants/EFF
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/1
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/direct_case/4
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/prepos_case/k-3
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/subord_conj/aby
https://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.0/#/filter/forms/subord_conj/at


 

 

67 

 

svědectví probdělé noci atd., Slovník slovesných, substantivních a adjektivních sloves a spojení 

uvádí u substantiva svědectví ve významu ‚autentické zjištění, doklad‘ pouze následující 

formy doplnění: o něčem, (o někom), pro někoho.  

Nejasná je mnohdy také hranice mezi případy, kdy substantivum svědectví označuje 

děj a kdy se naproti tomu jedná spíše už o výsledek tohoto děje. Například na základě listu 

arcibiskupa Graubnera z roku 2018 ([10]), v němž se setkáváme s paralelním užitím obou 

vazeb, by se vazba s genitivem mohla jevit jako signál posunu blíže k jmennému významu 

(této skutečnosti v následujícím úryvku napovídá i jeho ztotožnění se substantivem 

společenství a konjunktivní spojení s výrazem znamení: svaté společenství církve (…) je 

pro okolní svět viditelným znamením Kristovy přítomnosti a živým svědectvím jeho vítězství), 

jinde má však vazba s genitivem zřetelně dějový význam: Při této příležitosti chceme upřímně 

poděkovat všem, kteří vydávají svědectví křesťanského života. [S03] 

4.4.7 Elipsa 

 

Ačkoli v textech pastýřských listů převažují struktury syntakticky „plné“, pravidelně 

se v nich objevuje několik typů elips. Pominu-li elipsy řídících substantiv shodných 

přívlastků, jejichž ustalováním dochází ke vzniku substantivizovaných adjektiv (viz výklad 

o slovní zásobě), vyskytují se v pastýřských listech nejčastěji elipsy přísudků nebo jejich 

částí. Je možné zaznamenat případy vypuštění části slovesného tvaru tvořícího přísudek, 

sponového slovesa či infinitivu plnovýznamového slovesa ve složeném přísudku, 

nejobvyklejší je však elipsa modálního slovesa ve složeném přísudku (můžeme svoje 

břemena hříchů odložit a obtížené svědomí osvobodit; [17] Jak na tento nápor zla reagovat? 

[20]). Poměrně časté jsou aktuální elipsy valenčních doplnění, vedle nich se objevují také 

výpovědi s tzv. všeobecnými aktanty (viz Panevová – Řezníčková, 2001), menší zastoupení 

mají (kromě případů adjektivizovaných substantiv) elipsy řídících substantiv shodných 

přívlastků.  

   Všeobecné aktanty (tj. aktanty vyjádřené nulovou formou; Panevová – Řezníčková, 

2001, s. 139) – v pastýřských listech se jedná nejčastěji o všeobecný patiens (jinde též 

nulový, implicitní objekt67), např.: Malé dítě mnohému nerozumí, ale vnímá (Ø) a pamatuje  

si (Ø) [= „cokoli, s čím se setkává“]. [S13] – Panevová a Řezníčková hodnotí jako příklady 

systémové elipsy. Za příznačný rys pastýřských listů lze však považovat spíše elipsu 

aktuální, tedy spjatou s výstavbou textu. Elipsa přísudku či jeho části se opakovaně 

vyskytuje v odpovědi na otázku (Co překáží? Předsudky jednotlivců, obavy přenesené 

z nedávné, ale přece už vzdálené minulosti [S09]), velmi frekventovaná je ve větách,  

 
67 Viz Dvořák, V. (2017). 
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v nichž by elidovaný přísudek odpovídal kladné variantě přísudkového slovesa předchozí 

záporné věty, s níž je daná věta souřadně spojena, obvykle ve významovém poměru 

odporovacím (v návaznosti na vymezení vztahů v rámci textu pro účely anotace PDT by bylo 

možné významový poměr specifikovat jako vztah korekce či náhrady, kdy obsah druhé věty 

opravuje nebo nahrazuje obsah věty první; Poláková, L. et al., 2012, s. 30): Pro liturgii  

však není (…) dnem smutku a pláče, ale [je] dnem zamyšlení nad tajemstvím Ježíšova života; 

[03] Upuštění od neúčinné léčby ovšem není eutanazií, ale [je] projevem uznání konečnosti 

lidského pozemského života. [S03]  

Ačkoli se vztahem korekce/náhrady se v pastýřských listech daný typ elipsy pojí 

především, pozorovatelný je i ve větách spojených v jiném vztahu (Je nesmírně 

nezodpovědné, když neděláte nic nebo [děláte] jen velmi málo pro to, abyste děti a mladé lidi 

vybavili vnitřní odolností; [S19] marná snaha nalézt práci není jen ekonomickou otázkou,  

ale [je] také problémem uchování si vědomí vlastní důstojnosti [S04]). Nemusí zde jít pouze 

o elipsu přísudku (resp. jeho části), elidovaných větných členů může být několik, záleží 

na míře případného opakování: Nestavíme na moudrosti lidské, ale [stavíme na moudrosti] 

Boží; [14] Nežádal od Petra dokonalost, ale [žádal od Petra] lásku. [07] Na pozadí těchto 

poměrně frekventovaných struktur zřejmě vznikla i následující eliptická struktura,  

v níž na základě negovaného slovesa muset dochází k elizi jiného modálního slovesa moci: 

Díky Velkému pátku, který se zákonitě proměnil v nedělní ráno, nemusíme prožívat strach 

a obavu o naši budoucnost, ale [můžeme] nabýt jistotu, že naše pravá budoucnost rovná se: 

život. [16] 

Právě snaha vyhnout se nadbytečnému opakování v pastýřských listech zřejmě 

představuje jednu z hlavních motivací eliptických vyjádření. Jindy, zvláště v případě elips 

valenčních doplnění, je pravděpodobně realizace daného členu považována za nepotřebnou 

proto, že se jeho totožnost vyrozumívá z kontextu (Průměrná mzda kněží a všech našich 

zaměstnanců je 18.301,- Kč. Také by se hodilo nějaké navýšení, ale zatím na ně opravdu 

nemáme [peníze] [S14]), případně má být patrná na základě určitých sdílených znalostí  

či představ: Jejich ústní svědectví ale neuspokojí apoštola Tomáše: bude chtít vidět [Ježíšovo 

tělo], dotknout se ran a vložit ruku do boku. [14] Elipsa má ve výše uvedených případech 

význam z hlediska stylistického, podílí se na zajišťování koherence textu.  

Ne vždy je však využití elipsy stejně funkční a neproblematické. V některých 

kontextech je elidovaný člen obtížně doplnitelný (jeho identita přitom vzhledem ke kontextu 

není jednoznačně nepodstatná, nejedná se o všeobecný aktant): ti kteří Ho odmítali, chtěli lží 

a pronásledováním zahladit tento fakt a umlčet Jeho učedníky. Bylo to tenkrát a děje se to 

stále. Jenom dělící čára mezi Ježíšovými příznivci a odpůrci vede jinudy a také způsob [?] je 

jiný; [18] případně doplnitelný je, avšak jeho vypuštění se může jevit jako stylisticky poněkud 
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neobvyklé (Závěrem tohoto listu vás chci všechny pozvat na diecézní pouť do Teplé,  

která se bude konat v sobotu (…). Bližší se dozvíte z plakátů [S19]). Za nestandardní lze 

považovat i následující příklad, v němž je elidovaný podmět první věty možné identifikovat 

až na základě věty další: Není mým cílem (Ø) a samozřejmě v pastýřském listě ani není možné 

obsáhnout všechny okolnosti, které měly vliv na jednotlivé etapy našeho národa za posledních 

sto let,…[12] 

Specifické jsou také struktury, v nichž vlivem elipsy vzniká zdánlivá závislost 

infinitivu nebo (rovněž eliptické) vedlejší věty na zpravidla deadjektivním substantivu. 

Ačkoli elipsa může být v těchto případech poměrně rozsáhlá a není snadné ji z kontextu 

jednoznačně doplnit, je možné, že pisatelé struktury vůbec nepociťují jako eliptické,  

ale utvářejí je například analogicky ke konstrukcím se substantivem s modálním významem 

(typu možnost, touha atd.) a závislým infinitivem (Kristus (…) vnáší to, co rodina potřebuje: 

stálou věrnost prožívat lásku až do smrti, (…) schopnost předávat svou víru dalším generacím 

i moudrost, jak je uvádět do Božího života [15]).  

Domnívám se, že lze obecně v pastýřských listech spatřovat souvislost eliptičnosti 

s množstvím koordinačně spojených vět a v některých specifických případech též s jistou 

repetitivností a tendencí k výčtovosti. To dle mého názoru dobře ilustruje například úryvek 

z listu arcibiskupa Graubnera ([S15]): 

Co můžeme udělat ve vztahu k dětem? 

Jak v rodinách, tak v různých společenstvích, je třeba vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí,  

aby děti mohly přijít s čímkoliv. Nejlépe pravidelně a nerušeně. Všímat si změn v jejich chování. 

Důvěřovat jim. Umět se za ně postavit. Být před nimi jako ti, kteří nesoudí, ale povzbuzují,  

aby neměly strach mluvit i o věcech těžkých nebo špatných. Nevychovávat je k slepé poslušnosti, 

ale k hledání dobra, protože útočník může slepé poslušnosti dítěte zneužít a zakázat mu mluvit 

o zneužití, či dělat z toho tajemství…    

Z eliptických výpovědí se v uvedeném listu skládá celý odstavec textu, z něhož zde 

předkládám pouze část. Poměrně dlouhá pasáž je zde koncipována v podstatě jako výčet 

doporučení formulovaných v reakci na výchozí otázku, jež je jako jediná z celého úseku 

syntakticky úplnou výpovědí. V podstatné části následujícího odstavce pak zůstává 

zachována táž struktura. Pravidelně je elidováno modální sloveso moci v určitém tvaru,  

jež by ve výpovědi bez elipsy tvořilo součást složeného přísudku, centrem eliptické 

struktury se stává infinitiv plnovýznamového slovesa. Pisatel tak brání jednotvárnému 

opakování modálního slovesa a „přesouvá“ pozornost k vlastnímu obsahu jednotlivých 

výzev. Jistou stereotypnost si ovšem pasáž vzhledem k totožnosti struktur a délce výčtu 

přesto zachovává. V principu podobných eliptických úseků je v pastýřských listech možné 

zaznamenat více, nedosahují však rozsahu výše uvedeného úryvku (viz např. Kolik je kolem 
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nás těch, které je třeba pro Krista teprve získat? Kolik nepokřtěných? A kolik pokřtěných,  

ale nevyučených [07]).  

4.4.8 Vsuvka 

 

Elipsa ovšem není jediným typem modifikace větné stavby, jež se v pastýřských 

listech uplatňuje, často pisatelé pastýřských listů užívají také vsuvek. Vysokou koncentraci 

vsuvek v některých textech pastýřských listů, stejně jako jejich charakteristickou podobu 

dobře ilustruje následující pasáž z velikonočního pastýřského listu biskupa Cikrleho: 

Slaví se v sobotu, nejdřív však po západu Slunce, nebo – jak se už tu a tam objevuje – v neděli dvě 

hodiny před svítáním. Je to, jak říká sv. Augustin, „matka všech vigilií“ (vigilie znamená bdění, 

myšleno modlitební). Jeho součástí je, jak asi všichni víte, slavnost světla…[03] 

Poměrně krátký úryvek obsahuje hned tři vsuvky s formou vedlejší věty uvozené 

spojovacím výrazem jak, pro něž J. Štěpán (2011) volí termín polovedlejší věty (tyto věty 

vymezuje na základě tří rysů: nezačleněnosti, podřadicího výrazu a rysu komentování,  

který pokládá za příčinu parentetičnosti, 2011, s. 103). V pastýřských listech jsou právě 

polovedlejší věty nejčastějším typem vět parentetického charakteru a obsahují komentující 

informace různého typu. Uvádějí například zdroj informace (Jak říká koncilní dokument 

Radost a naděje, On sám, Boží Syn, se svým vtělením jistým způsobem spojil s každým člověkem 

[17]), prezentují jisté tvrzení či přesvědčení vyjádřené větou řídící jako cizí mínění 

a přisuzují je konkrétní skupině nebo jednotlivci (Po osmi letech demokratické vlády od nás 

utíkají do ciziny, kde, jak doufají, nebudou považováni za nižší rasu [S02]), předkládají určitý 

typ zobecněného hodnocení, jež se týká obsahu věty řídící (Přepadají nás různá pokušení,  

jak už to k životu patří [10]) atp.  

Charakteristické přitom je, že postoje, hodnocení ani jiná komentující sdělení 

vyjádřená polovedlejší větou nebývají připisovány autorovi samému, predikáty tvořené 

slovesnými tvary pro 1. osobu singuláru v těchto větách nenacházíme.68  

Naopak nejobvyklejší jsou polovedlejší věty s přísudkovými slovesy v 1. a 2. osobě plurálu, 

v nichž pisatel různým způsobem vztahuje obsah věty řídící ke zkušenosti adresáta,  

resp. k širšímu okruhu katolických věřících, zahrnujícímu také autora listu (je-li užit 

inkluzivní plurál). Jedná se především o věty se slovesy smyslového vnímání a mentální 

aktivity, nemusí to však být podmínkou: Pán Ježíš tam prožíval pokušení, ale jak jsme viděli, 

on zvítězil; [09] V tomto zápase, jak víme, velmi často mnoho lidí podléhá a prohrává; [S11] 

 
68 To ovšem v souvislosti s pastýřskými listy nelze tvrdit o vsuvkách obecně. I když se však v rámci 
vsuvek s jinou podobou setkáváme s užitím první osoby singuláru častěji, zůstávají tyto případy spíše 
nepočetné. Poměrně často mají vyjádření pisatele formu jednoslovných vsuvek typu doufám, prosím 
(A pak prosím nezapomínejme, co ženy udělaly dál; [16] Že se neuzavírám, jste, doufám, poznali [06]). 
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prošel do nového života, kam ho následují a budou následovat zástupy lidstva a, jak doufáme, 

i každý z nás [17]. Pozorujeme zde tedy v zásadě obdobný mechanismus (sloužící připsání 

mentální, volní či citové aktivity adresátům, případně budování dojmu společné zkušenosti), 

jaký byl popsán v rámci analýzy morfologických prostředků v souvislosti s užíváním 

slovesných osob, pouze s tím rozdílem, že popsané komentující věty spadají mimo hlavní 

pásmo promluvy. 

 Jen zřídkakdy vedlejší věty se spojovacím výrazem jak přinášejí doplňující informaci 

k obsahu věty hlavní. Častěji tuto funkci zastávají věty uvozené spojovacím výrazem což 

(Československou republikou a naší církví se stalo svatováclavské milénium v roce 1929, což je 

také datum dostavby a slavnostní konsekrace a otevření katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

[S10]). Vedle těchto dvou vyhraněných typů pisatelé užívají i další vsuvky různých forem 

(Církev – a to je důležité – je zde a žije; [12] sídlo panovníka a katedrála vytvářejí dominantu, 

rovněž tak řečeno dnešním slovem, ideologii státu [S10]). Lze zaznamenat také případy,  

kdy interpunkce naznačuje, že pisatel syntakticky začleněný úsek za vsuvku zřejmě 

považuje. Referuji o nich též v kapitole 4.4.3, zde předkládám několik dalších příkladů: 

Ježíšovo poselství o spáse bylo svěřeno Církvi, která se – jako nositelka a hlasatelka – obrací 

ke každému člověku; [12] Tento hlad se snaží utišit čímkoliv, co se mu nabídne, neboť mu chybí, 

vzhledem k ateistické výchově, jakákoliv základní orientace [18]).    

4.4.9 Parcelace 

 

Opakovaně pisatelé pastýřských listů využívají též parcelace výpovědi.  

Objevují se jak parceláty větné, tak nevětné (parceláty nevětné jsou ovšem obvyklejší). 

Dochází k vydělování celků připojených hypotakticky i paratakticky, několikrát se vyskytuje 

parcelace členů v adordinaci (Stojíme na prahu doby zvláštní přípravy na slavení 

velikonočních událostí. Doby pokorné pravdivosti k sobě, k druhým i k Bohu [04]).  

Podobně jako v případě eliptických struktur se pisatelé k užití parcelace uchylují mimo jiné 

ve výpovědích pracujících s výčty. Parcelace umožňuje rozčlenit jinak velmi rozsáhlou 

výpověď na dílčí grafické celky a tím ji dodatečně strukturovat (případně myšlenkovou 

stavbu podpořit grafickým uspořádáním), nabízí nástroj jemnějšího členění textu.  

Viz následující příklady: 

Časem vznikl i jakýsi seznam milosrdných skutků, kterým dnes říkáme skutky milosrdenství 

duchovního: učit, radit, těšit, posilovat, odpouštět a trpělivě snášet. A skutky milosrdenství 
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tělesného: sytit hladové, přijímat ty, kdo nemají střechu nad hlavou, odívat ty, kdo nemají co 

na sebe, navštěvovat nemocné a vězně, pohřbívat zesnulé.69 [08] 

 

Závěrem chci poděkovat. Především všem, kteří jste pomáhali a stále ještě pomáháte velkoryse, 

často s velkým nasazením a obětavostí. Vám, příslušníkům policie a hasičských sborů, vojákům, 

všem, kteří jste ve výkonu civilní služby, zdravotníkům, pracovníkům humanitárních organizací 

a sdružení, všem dobrovolným pracovníkům a brigádníkům. [09]  

Domnívám se však, že i v řadě dalších případů lze motivaci užití parcelace spatřovat 

především v potřebě segmentace rozsáhlých, a z toho důvodu mnohdy více či méně 

nepřehledných výpovědí, obsahujících často parataktické spojení vět či větných členů, někdy 

dále rozvitých vedlejšími větami.  

Žijeme uprostřed sekularizovaného světa, který křesťanství už nezná, nebo je odmítá  

jako překonané. A přitom touží po Kristu zmrtvýchvstalém, i když ho nezná, protože jen on je 

schopen natrvalo vyplnit prázdnotu v srdcích lidí, dát jejich životu plný smysl, pokoj a štěstí 

a zajistit jim nesmrtelnost. [19] 

V takových případech lze dle mého názoru chápat parcelaci jako jistý druh „kompenzačního 

prostředku“, jenž má za cíl eliminovat z hlediska recepce textu negativní důsledky některých 

postupů, jichž pisatelé pastýřských listů ve svých listech často užívají (např. uvádění výčtů, 

doplnění či specifikace vyjádření za pomoci adordinačně připojeného členu). Nejde však 

zřejmě o jedinou funkci, již parcelace v textech pastýřských listů plní, jindy se zdá být 

především prostředkem akcentace určité části sdělení, vytčení konkrétního větného členu 

z celku výpovědi (Pracovali do rána. Bez úspěchu [07]). Spolu s dalšími prostředky, jako jsou 

například užívání vytýkacích částic nebo práce se slovosledem, ji lze považovat za jeden 

z nástrojů hierarchizace textové informace.70 

4.4.10 Slovosled 

 

Z hlediska zdůrazňování a upozaďování informací představuje v pastýřských listech 

právě slovosled zásadní prostředek. Závažnost z pohledu pisatele klíčových složek sdělení 

bývá signalizována jejich umístěním na začátek (Velmi důležitá je v této situaci výchova 

mládeže proti každému násilí [02]) nebo naopak blíže ke konci výpovědního celku, 

obsahujícího tradičně vlastní réma (Proti pachatelům je nutné zakročit jasně [S15]). 

K posunům oproti tzv. neutrálnímu slovosledu často dochází především v závislosti 

na aktuálním větném členění, jímž je slovosled v pastýřských listech obecně podstatnou 

měrou určován.  

 
69 V textu pastýřského listu se na strukturaci textu podílí i jeho typografická úprava, členy výčtu jsou 
od ostatního textu odlišeny kurzívou. 
70 Viz Hoffmannová, J. (2017). 
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Na druhou stranu lze v pastýřských listech identifikovat i řadu slovosledných 

kombinací, jež se od neutrálního slovosledu rovněž odchylují, ale jejich motivace aktuálním 

větným členěním není zcela zřetelná. Jedná se například o pravidelně se vyskytující 

postpozici nerozvitých přívlastků shodných, jejichž postavení se aktuálním členěním řídí 

pouze v některých případech (jako Ježíš je zvěstovatelem lásky Boha Otce, tak máme také my 

být zvěstovateli lásky Kristovy; [13] výraz láska lze v druhém z výskytů považovat 

za kontextově zapojený), jindy textu primárně propůjčuje stylový příznak, je nositelem 

knižnosti: Činím tak v den, kdy si spolu s celou Evropou připomínáme začátek 1. světové války. 

(…) Chci upozornit na (…) to, jak tato válka poznamenala dějiny lidstva (…). První válka 

světová představuje šok a morální zlom. [S08] V několika málo případech se v textech 

pastýřských listů vyskytují též adverbiální větné členy v postavení za slovesem, jež rozvíjejí. 

Jako možná motivace se opět nabízí zdůraznění daného větného členu (Duchovní správce 

žádám, aby na toto konto zaslali pokud možno neprodleně výtěžek ze sbírky [S20]), ne vždy 

se však zdá být zcela zřejmá. Specifické je v některých listech také postavení i v platnosti 

spojky či vytýkací částice neodpovídající pozici před připojovaným větným členem,  

resp. členem, který si pisatel patrně klade za cíl vytknout: Nejen je tomu učit, ale i sami 

se podle toho chovat vůči dětem [S15] – srov. Nejen je tomu učit, ale sami se podle toho i chovat; 

abychom dokázali překonávat osobní nezdary a díky jeho milosti, abychom i dokázali kráčet 

stále vpřed [13] – srov. abychom dokázali překonávat osobní nezdary a (…) abychom dokázali 

i kráčet stále vpřed; sloveso dokázat, před něž pisatel vytýkací částici, je kontextově 

zapojeným prvkem výpovědi.  

Je ovšem třeba poznamenat, že oba dva výše uvedené jevy stejně jako umisťování 

adverbií za jejich řídící člen nepředstavují v rámci analyzovaného materiálu všeobecně 

rozšířené jevy. Žádný z nich se však neomezuje pouze na konkrétní list nebo texty jednoho 

autora, ačkoli vliv individuálního stylu na slovosled se v materiálu projevuje rovněž,  

i když u různých pisatelů odlišnou měrou. Pravděpodobně nejvýrazněji jej ilustruje list 

litoměřického biskupa Jana Baxanta, jehož text vedle jiných jazykových specifik  

(viz například i ve srovnání s ostatními analyzovanými listy poměrně časté přerušování 

souvislého intonačního průběhu věty, mimo jiné oddělováním různých syntakticky 

začleněných částí textu čárkami) vykazuje například tendenci k umisťování  přísudku 

na konec věty: Budu vděčný všem těm, kteří v jednotlivých farnostech svatozdislavskou letošní 

pouť zorganizují; při letošní návštěvě „Ad limina[“] (…) bylo téma rodiny nejen diskutováno, 

ale i modlitby za naše rodiny jsem, i vaším jménem, na vzácná římská místa s důvěrou kladl. 

[01]  
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4.4.11 Konstrukce charakteristické pro mluvený projev 

 

Na základě rozborů, jejichž výsledky byly uvedeny výše, jsem dospěla k předpokladu, 

že ačkoli jsou pastýřské listy žánrem psané komunikace, jejich pisatelé mohou částečně 

vycházet z potenciální zvukové realizace sdělení. Zejména v listech některých pisatelů  

by této skutečnosti napovídalo mimo jiné psaní interpunkce. Vedle přerušovaného 

intonačního průběhu věty, určovaného řadou faktorů (včetně užívání vsuvek či do textu 

vložených oslovení), se však texty pastýřských listů vyznačují i dalšími rysy,  

jimiž se do určité míry přibližují mluveným projevům. Jedná se zejména o různé typy 

syntaktických nepravidelností. Dosud jsem upozorňovala především na nedodržení 

slovesných a substantivních vazeb (mj. vlivem kontaminace), ale uveden byl třeba i příklad 

vzniku negramatické struktury v důsledku elipsy přísudkového slovesa. 

Zde k nim přibudou ukázky několika specifických typů porušení gramatické 

struktury věty, které J. Zeman (2019, s. 187–197) pokládá (s výjimkou atrakce, jíž se  

ve své studii nevěnuje) za syntaktické konstrukce příznačné pro mluvenou češtinu.  

Patří sem zeugma71 (Skutečným porozuměním a vzájemným pochopením 

mezi Československou republikou a naší církví se stalo svatováclavské milénium; [S10]  

Nebojme se o tom hovořit v různých společenstvích a setkáních [15]) a anakolut (I dnes Bůh 

volá k následování ve služebném kněžství, které ač nelehké a mnohdy nevážené, přesto je velmi 

krásné [13]), za jeho specifický typ by snad bylo možno považovat struktury,  

v nichž dvojčlenný spojovací výraz spojuje větný člen či jeho část s větou (bylo téma rodiny 

nejen diskutováno, ale i modlitby za naše rodiny jsem (…) na vzácná římská místa s důvěrou 

kladl; [01] zraňuje to jak církev a poškozuje její důvěryhodnost, tak oběti [S15]).  

Objevuje se též zmiňovaná atrakce (Sdružení Česká katolická charita v Praze založila 

centrální konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi [S20]). Za příznačnou pro mluvený 

projev Zeman (2019,  s. 194–196) považuje i tzv. nepravou hypotaxi, jež má své zastoupení 

i v pastýřských listech (viz příklady nevlastních vedlejších vět ve výkladu věnovaném 

souvětí). Zmíněno zatím nebylo relativně časté užívání dodatečně připojených rozvíjejících 

členů ve formě konstrukcí s a to, u nichž bychom snad o jistém vlivu mluvenosti mohli 

uvažovat také (Apeluji především na vás, věřící pedagogy, na křesťanské laiky, a to bez ohledu 

na konfesijní příslušnost; [S09] svědectví víry, které se projeví jako viditelné znamení Církve, 

a to zcela konkrétně naší přítomností na diecézní pouti rodin [12]).  

Podíl na pronikání rysů mluvenosti do textů pastýřských listů může mít rétorická 

(kazatelská) praxe pisatelů, jejich orientace na mluvený projev. Zároveň existuje možnost,  

 
71 Vycházím zde z „užší“ definice zeugmatu jakožto konstrukce, v níž se rozvíjející člen váže ke dvěma 
výrazům s odlišnou vazbou (Zeman, 2019, s. 189). 
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že pisatelé své texty mluvenému projevu do jisté míry cíleně připodobňují (např. nápodobou 

větného rytmu, jenž by odpovídal právě kázání či jinému formálnímu mluvenému projevu, 

ne již zřejmě syntaktickými nepravidelnostmi), neboť počítají s jejich mluvenou realizací, 

což napovídají instrukce uvedené v některých pastýřských listech (např. Prosím, přečtěte 

věřícím při bohoslužbách 31. března 2019; [S16] Přečtěte při velikonočních bohoslužbách [19]). 

V tomto ohledu lze některé z prvků mluvenosti chápat jako funkčně užité prostředky,  

jejichž uplatnění je motivováno orientací na adresáta, který bude pravděpodobně přijímat 

sdělení v mluvené podobě. 

Jiné vlastnosti větné stavby, jako je rozlehlost některých souvětí s řadou 

parataktických spojení a vedlejšími větami přerušujícími větu řídící, nebo časté užívání 

syntaktických kondenzací, na druhou stranu recepci textu spíše znesnadňují.  

Elipsa, parcelace výpovědi či signalizace pauz v řeči čárkami nabízejí možnosti,  

jak tyto negativní důsledky spjaté s některými stylovými rysy pastýřských listů zmírnit, 

přesto se však ohled na adresáta při výběru syntaktických prostředků nezdá být vždy 

primárním faktorem. Podobné napětí vzniká v rámci stylu pastýřských listů také 

mezi zjevným úsilím pisatelů o „vznosnost“ vyjádření, jíž vedle některých syntaktických 

prostředků (např. pasivní konstrukce, koordinační spojení blízkoznačných slov, větné členy 

v adordinaci atd.) odpovídají především prostředky z roviny lexikální (knižní výrazy, 

obrazné prostředky), a agramatickými větnými strukturami, které se v pastýřských listech 

objevují navzdory tomu, že je lze považovat za projevy připravené a formální.  

Vzhledem k výše uvedeným závěrům se domnívám, že s ohledem na analýzu syntaxe 

pastýřských listů by mohlo být přínosné jejich srovnání s žánrem kázání, jeho důkladné 

provedení však přesahuje rámec této práce, a proto se mu zde nevěnuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

4.5 Metafora 

4.5.1 Metafora v náboženském jazyce optikou české lingvistiky: mezi krásnou 

literaturou a řečnictvím 

 

N. Kvítková (2005, s. 31) v příspěvku věnovaném žánrovému a stylovému 

rozvrstvení „náboženské komunikace“ v souvislosti s otázkou vymezení náboženského stylu, 

českými lingvisty dlouho spíše opomíjenou, upozorňuje vedle společných rysů s jinými, 

v tradici české stylistiky zavedenějšími funkčními styly, také na jeho styčné body se stylem 

uměleckým, jimž připisuje z hlediska vytyčení náboženského stylu podstatný význam. 

Akcentaci estetické funkce řadí ke konvenčně přijímaným charakteristickým rysům 

náboženských textů, s uměleckým stylem je podle Kvítkové spojuje obraznost, tj. široké užití 

symbolů, přirovnání, alegorie, metafory, emocionálnosti a expresivnosti, archaizace[.]  

Pro spřízněnost „náboženského stylu“ se stylem uměleckým pak argumentuje také tím,  

že před uvedením pojmu náboženského stylu do soustavy funkčních stylů byly náboženské 

texty diachronně zaměřenými lingvisty a literárními vědci zpravidla hodnoceny a vydávány 

jako texty umělecké. Podobné stanovisko zastává i J. Mistrík (1992), podle nějž má  

tzv. religiózní styl nejblíže ke stylu uměleckému a řečnickému a vyznačuje se mimo jiné 

užitím metafory, alegorie, personifikace, hyperboly či básnických figur založených 

na opakování.  

Jak jsem se pokusila nastínit v kapitole věnované slovní zásobě, užití obrazných 

prostředků nesporně patří rovněž k zásadním charakteristickým rysům stylu pastýřských 

listů. V této kapitole se důkladněji zaměřím na metaforu, jež výrazně prostupuje jazyk 

většiny pastýřských listů. Na rozdíl od Kvítkové či Mistríka, kteří v souvislosti s užitím 

obrazných prostředků akcentují především estetickou funkci náboženských textů, jsem 

se však rozhodla obrátit pozornost také k jiným, převážně kognitivním aspektům metafory. 

Za tímto účelem jsem si jako metodologický rámec zvolila teorii metafory zakotvenou 

v kognitivně orientovaném přístupu k jazyku, představenou mimo jiné v dnes již klasické 

práci George Lakoffa a Marka Johnsona Metafory, kterými žijeme (2014), z níž budu převážně 

vycházet i po terminologické stránce; pojmy metaforický nosič a generická příběhová 

struktura72 pak navazuji na práci Ivany Procházkové (2011), která metody kognitivní 

a kulturně orientované lingvistiky využila při výzkumu starozákonní metafory Hospodina-

krále. Domnívám se, že hledisko kognitivní lingvistiky může být pro analýzu metafory 

 
72 Jako generické příběhové struktury Procházková (2011, s. 57) označuje abstraktní narativní 
struktury, které se podílejí na výstavbě metaforických vyjádření, mohou být chápány jako dílčí polohy 
konceptuálních metafor (v rámci metafory HOSPODIN JE PASTÝŘ se podle Procházkové například 
uplatňuje generická příběhová struktura PASTÝŘ VYDÁVÁ OVCE NA PORÁŽKU).  
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v pastýřských listech výhodné a v mnoha ohledech podnětné. Umožňuje například vysvětlit 

systematičnost v užívání jistých metaforických výrazů, již pastýřské listy vykazují, rozšířit 

pojetí metafory jakožto uměleckého či řečnického prostředku sloužícího k ozvláštnění textu, 

a otevřít tak cestu zkoumání kulturně podmíněných procesů kategorizace či hierarchizace 

hodnot příslušné skupiny, jež se v jazyce odrážejí. Pro kognitivisty totiž není metafora jevem 

primárně jazykovým, ale mentálním. Představuje důležitou součást lidského pojmového 

systému, a strukturuje tak naše každodenní myšlení i jednání, jejichž povaha je dle Lakoffa 

a Johnsona do značné míry metaforická. Ačkoli kognitivně lingvistický přístup k metafoře 

nevylučuje její funkci estetickou, emotivní nebo stylistickou, jak upozorňuje mj. Procházková 

(2011, s. 18–19), za hlavní funkci metafory je pokládáno porozumění jedné věci na základě 

druhé, zpravidla jasněji vyhraněné a zakořeněné v bezprostřední lidské zkušenosti 

s okolním fyzickým i socio-kulturním prostředím, ale i s vlastní tělesností. V souladu 

s pojetím metafory nejen jako „záležitosti jazyka“, ale především lidského myšlení pak 

kognitivisté hovoří o tzv. pojmové (konceptuální) metafoře, jejíž doklady nám poskytují 

konkrétní jazykové metaforické výrazy (v českém prostředí pro ně I. Procházková, 2011, 

zavádí pojem metaforické nosiče, který z její práce přejímám). 

4.5.2 Ontologické metafory a jejich role při výstavbě metafor strukturních 

 

Zejména abstraktní pojmy nebo jevy, které nám nejsou dostupné prostřednictvím 

přímého fyzického a smyslového kontaktu, chápeme prostřednictvím metafor (Procházková, 

2011, s. 19). Typicky přitom užíváme fyzických jevů za účelem uchopení jevů nefyzických. 

K tomu nám podle Lakoffa a Johnsona (2014, s. 39–41) poskytují základní prostředky  

tzv. ontologické metafory, které umožňují zacházet s neohraničenými abstraktními 

skutečnostmi, tj. například s vlastnostmi, činnostmi, událostmi, pocity či stavy,  

jako s entitami a substancemi, a tak na ně odkazovat, třídit je, kvantifikovat atp.  

Vzhledem k tomu, že autoři chápou metaforu jako běžnou součást jazyka i pojmového 

systému a užitím ontologických metafor je v jejich pojetí v podstatě podmíněna možnost 

o abstraktních jevech přemýšlet a mluvit tak, jak to v naší kultuře činíme, je v této 

perspektivě také jejich výskyt v pastýřských listech sám o sobě očekávatelný. Jejich četnosti 

v řadě případů navíc odpovídá i tematické zaměření listů na „duchovní oblast“, s níž úzce 

souvisí potřeba srozumitelným způsobem referovat o nejrůznějších abstraktních 

skutečnostech. Zvláště uvážíme-li problém vztahování se k fenoménům „transcendentní“ 

povahy, lze tvrdit, že jinou než metaforickou konceptualizaci pisatelé nemají k dispozici.  

Velmi často se v pastýřských listech uplatňuje tzv. metafora nádoby, díky níž máme 

podle Lakoffa a Johnsona (2014, s. 44–45) možnost vytyčovat hranice jevů, jež přirozené 
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ohraničení postrádají, ale i konceptualizovat různé druhy dějů a stavů. „Nádobu“ svého 

druhu představuje například lidské nitro, jehož obsahem se v pastýřských listech 

metaforicky stávají emoce či vlastnosti (Tato nejsenzačnější a také nejdůležitější zpráva 

lidských dějin (…) naplnila Ježíšovy učedníky nevýslovnou radostí; [18] dnes jsme plní 

velikonoční radosti; [07] Byl jsem velmi hluboce osloven tím, kolik odvahy a nadšení v sobě 

mladí nosí [11]) a do nějž jako entita může „vstupovat Božství“ (tj. osoby Trojice) či určitý 

jeho atribut a působit v něm (když milujeme, je v nás Bůh; [07] v nás nesmí zaniknout vítězné 

a životodárné dílo Ježíše Krista; [14] On, vítěz nad hříchem i nad smrtí, už od křtu přebývá v nás 

[10]), ale také „zlo“ (Na nápor zla je dále třeba reagovat tím, že omezme jeho přístup do našeho 

nitra [20]). V některých případech bývá lidské nitro symbolizováno srdcem73 (Dovolme mu, 

aby naplno vstoupil do našeho srdce; [17] že se rodiče chtějí líbit Bohu, který jim vidí do srdce 

[S13]). 

Jindy je jako nádoba naopak konceptualizováno „Božství“ a člověk se jako entita 

může nacházet v něm (Boží synové budou v Kristu vzkříšeni; [18] Vždyť jenom v Duchu svatém 

lze říci Ježíš Kristus je Pán [14]). V obou případech však schéma nádoby slouží k vyjádření 

úzkého vztahu k Božství umožňujícího jeho interakci s člověkem, prostřednictvím představy 

jejich vzájemného „včleňování“ do sebe dovoluje naznačit určité překlenutí rozdílu 

mezi radikálně odlišnými stranami tohoto vztahu: konečným a hříšným člověkem 

a transcendentním Bohem.  

Vztah mezi lidstvím a Božstvím podle učení katolické církve významným způsobem 

prostředkují svátosti, jež mohou být rovněž konceptualizovány jako nádoby,74  

které uchovávají „božský“ obsah: o Velikonocích jsme dostali od Pána Ježíše ještě další 

drahocenný dar (…): Eucharistii. V ní přijímáme Jeho oslavené Tělo a Krev; [17] Živý obsah 

velikonočního tajemství zůstává trvale přítomen mocí Ježíše Krista v Božím slově, ve svátostech 

a v celém organismu církve; [14] Chci Vás proto všechny povzbudit, abyste začínající postní 

dobu využili především k prohloubení úcty k Pánu Ježíši přítomnému v Nejsvětější Svátosti. [15] 

Jako nádoby pisatelé nezřídka ztvárňují i emoce a stavy (Někdy to hodně stojí, být se všemi 

ve společenství či v rodině ve vzájemné lásce a jednotě; [19] V tomto pokoji mohou všichni 

naplnit své poslání [02]). Jde však pouze o vybrané způsoby využití nádobové metafory,  

 
73 V pojetí Lakoffa a Johnsona by zřejmě bylo možné mluvit o takzvané symbolické metonymii SRDCE 
ZA LIDSKÉ NITRO; viz Lakoff – Johnson, 2014, s. 53–54.  
74 Paralelně s nádobovou metaforou se v pastýřských listech opakovaně setkáváme také 
s konceptualizací svátostí jako nástrojů či prostředků (On nás křtem připojuje k sobě [02]). Metafora 
nástroje/prostředku ovšem představuje v pastýřských listech velmi rozšířenou ontologickou 
metaforu, užívanou pro konceptualizaci abstraktních skutečností nejrůznějšího druhu. Podobně jako 
personifikaci (viz níže) lze také metaforu nástroje/prostředku v některých případech blíže 
specifikovat. Jako ostatní ontologické metafory se může uplatňovat také v rámci složitějších metafor 
strukturních (Křtem byla zbourána ona hradba dědičného hříchu. Pokud člověk nestaví svými hříchy 
novou hradbu, není v něm překážka pro vyzařování Boží lásky [08]). 
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jež by na základě pastýřských listů bylo možné považovat za charakteristické pro „katolický 

diskurs“. Jejímu rozšíření v pastýřských listech odpovídá i výrazná frekvence předložek v  

a do, na niž jsem upozornila v kapitole věnované morfologii.  

Dalším hojně využívaným prostředkem, který Lakoff s Johnsonem (2014, s. 47–48) 

rovněž řadí mezi ontologické metafory, je v pastýřských listech personifikace,  

jež podle autorů zprostředkovává porozumění jevům okolního světa jejich uchopením 

v lidských pojmech. Upozorňují také, že personifikace představuje značně rozsáhlou 

kategorii, neboť se pro metaforickou konceptualizaci nabízí množství lidských činností  

či vlastností, z nichž mluvčí podle potřeby volí. Na jejich základě pak lze personifikaci 

obvykle blíže specifikovat. V pastýřských listech se například opakovaně objevují metafory 

nepřítele (protivníka) a pána, resp. otrokáře, s jejichž pomocí pisatelé uchopují některé 

negativně hodnocené nehmotné jevy, zejména hřích a smrt. Obě jmenované personifikace 

zároveň reprezentují obecně velmi časté případy, kdy se jednoduché ontologické metafory 

podílejí na výstavbě složitějších strukturních metafor.  

Personifikace hříchu či smrti jako protivníka se uplatňuje v rámci konceptuální 

metafory BŮH/JEŽÍŠ KRISTUS JE VÍTĚZ, jež poskytuje způsob rozumění stěžejním 

křesťanským představám týkajícím se Kristovy smrti a zmrtvýchvstání založený na znalosti 

fyzického boje, války. Struktura zkušenosti s tzv. zdrojovou oblastí (bojem, válkou) je 

přenášena na oblast cílovou (Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání), entity ve zdrojové a cílové 

doméně si navzájem odpovídají, mezi oběma doménami vzniká celá síť korespondencí: 

osobnost Ježíše Krista a personifikovaná smrt (příp. hřích, za jehož důsledek je v křesťanské 

teologii smrt pokládána, nebo zlo, které může být ztělesněno postavou ďábla) představují 

dvě proti sobě stojící strany konfliktu, událost Ježíšovy smrti je analogická fyzickému boji, 

z něhož Ježíš svým zmrtvýchvstáním vychází jako vítěz, připravuje protivníka o „válečnou 

kořist“, jíž je člověk, lidská duše ([Ježíš] na začátku svého působení zvítězil nad pokušením 

ďábla na poušti a na konci svého působení ho přemohl na kříži a vyrval mu kořist, kterou jsme 

my [09]).  

Užití konceptuální metafory BŮH/JEŽÍŠ KRISTUS JE VÍTĚZ v pastýřských listech 

signalizují různé metaforické nosiče, pravděpodobně nejčastější je však přímé označování 

Ježíše Krista jako vítěze (resp. Vítěze). Spolu s výrazy Zmrtvýchvstalý a Vzkříšený se jedná 

o jeden z charakteristických titulů Ježíše v rámci velikonočních listů, jejichž tematika má 

zřejmě v tomto případě z hlediska výběru pojmenování klíčovou roli. Metafora vítěze je 

z hlediska porozumění „velikonočnímu poselství“ i rozvíjení úvah s ním spjatých nesporně 

nosná. Jako vhodná ilustrace tohoto tvrzení může posloužit velikonoční list arcibiskupa 

Graubnera, jehož jádro je v zásadě tvořeno právě zmiňovanou metaforou. Její důležitost 

naznačuje i frekvence výrazů s kořenem -vítěz-, jichž se v nepříliš rozsáhlém textu vyskytuje 
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celkem dvaadvacet. Vedle toho text ukazuje také jeden z možných způsobů, jimiž pisatelé 

usilují o usouvztažnění ústředních náboženských představ s individuální zkušeností 

jednotlivých adresátů. Poté, co arcibiskup Jan čtenáři představí metaforu vítěze,  

totiž přistupuje k internalizaci naznačeného konfliktu, již umožňuje vyjádřit výše probíraná 

metafora nádoby: Kristus vstupuje do lidského nitra konceptualizovaného jako nádoba 

a vítězí nad „individuálním lidským hříchem“.  

Vítěz je nejen s námi, na naší straně, ale přímo v nás. Počítejme s ním. Nechejme ho zvítězit  

i v nás nade vším, co spoutává a omezuje. Už opravdu nemusíme být nesvobodnými otroky svých 

zlozvyků či starých chyb a špatných vztahů, už nemusíme tak často prohrávat v mravním boji 

a bát se překážek, které sami neumíme překonat. Stačí v každé těžké chvíli, kterou neumíme 

zvládnout dobře sami, říkat: Ježíši, který jsi absolutním vítězem nad zlem, přemoz toto zlo 

ve mně. [10] 

Spojení metafory nádoby s metaforou vítěze, jímž text vytváří analogii mezi univerzálním 

„metafyzickým bojem“ a „individuálním morálním bojem“, reprezentuje v podstatě ústřední 

myšlenku celého listu, na níž pisatel do určité míry staví i svou argumentaci.  

Jak již ovšem bylo řečeno, s metaforou vítěze se setkáváme i v řadě dalších velikonočních 

listů, ačkoli z hlediska výstavby textu hraje obvykle méně závažnou roli. Níže předkládám 

několik dalších dokladů metafory BŮH/JEŽÍŠ KRISTUS JE VÍTĚZ: 

• Tyto tři dny před nás rozprostírají obraz tajemné lásky, oběti života a zároveň slavného 

vítězství Boha v Ježíši Kristu, ke kterému máme být připojeni a které se má stát skrze 

křest i naším vítězstvím [03] 

• Jeho světlo prozářilo temnotu noci a my máme před očima vítěze nad smrtí, který 

pomáhá i nám, abychom dokázali překonávat osobní nezdary [13] 

• Dal svůj život za nás, a tím pro nás vyhrál rozhodující bitvu lidských dějin [S20] 

• A my, i když musíme podstoupit ještě nějaký boj, už dnes jsme na straně vítěze, když 

jsme s ním [08] 

Paralelně se v pastýřských listech vyskytuje personifikace zla, smrti a hříchu 

(popřípadě utrpení či určitých „škodlivých“ stavů mysli, které dle pisatele k hříchu mohou 

vést) jako (zlého) pána či někdy specifičtěji vládce nebo otrokáře.75 Tato personifikace pak 

podmiňuje konceptuální metaforu JEŽÍŠ KRISTUS JE VYKUPITEL (eventuálně pak i JEŽÍŠ 

KRISTUS JE PÁN), realizovanou mimo jiné generickou příběhovou strukturou JEŽÍŠ KRISTUS 

VYKUPUJE ČLOVĚKA Z OTROCTVÍ (Tak Bůh miloval svět, že vydal svého jednorozeného Syna, 

aby nás svou smrtí na kříži vykoupil [16]). Stejně jako konceptuální metafora JEŽÍŠ KRISTUS 

JE VÍTĚZ, s níž se metafora vykupitele může křížit (Kristus poráží smrt, tím člověka 

 
75 Viz HŘÍCH JE PÁN: Už opravdu nemusíme být nesvobodnými otroky svých zlozvyků či starých chyb 
a špatných vztahů, [10] ale i SMUTEK JE PÁN: Skutek lásky a společenství s Kristem učedníky osvobodily 
od smutku a beznaděje; [07] TOUHA JE PÁN: nesplněné přání, od něhož jsme se nedokázali osvobodit. 
[09] 
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vysvobozuje od zlého pána), nabízí tato komplexní metafora rámec pro teologický výklad 

Ježíšova ukřižování. V perspektivě obchodování s otroky je člověk nazírán jakožto otrok  

či poddaný zlého pána – zla, hříchu, smrti. Ježíš je pak tím, kdo jej z otroctví vykupuje, 

osvobozuje jej z podřízenosti zlému pánu, přičemž cena, která musí za vykoupení zaplatit, 

se rovná jeho smrti (SMRT JE PLATIDLO: Byl to plod Jeho trpké smrti na kříži, kterou zaplatil 

za odpuštění našich hříchů [17]).   

Metafora pána a služebníka, jež může být rovněž vyjádřena generickou příběhovou 

strukturou (ČLOVĚK DOSTÁVÁ OD BOHA ÚKOL: Apoštolové dostali úkol vydávat svědectví 

o Zmrtvýchvstalém. Dnes je to úkol pro každého z nás; [10] Dostali přece poslání svědčit 

o zmrtvýchvstalém [07]), konceptualizuje také vztah křesťana k Bohu, Kristu. Křesťan se však 

již nepovažuje za otroka, ale Boha jako svého pána přijímá (Církev se stane přitažlivou, stane 

se místem, kde se s ním lidé budou moci setkat a přijmout ho jako svého Pána [19]).  

Tento rozdíl lze ilustrovat i metaforou vazby, která znázorňuje vztah jako fyzické spojení: 

zatímco od svázanosti se smrtí či hříchem chce být křesťan osvobozen, po spojení s Bohem 

touží, má dbát na jeho uchování, hřích je pak „nástrojem“, který pouto porušuje (V něm byla 

překonána svázanost člověka se smrtí; [02] Nechejme ho zvítězit i v nás nade vším, co spoutává 

a omezuje. Už opravdu nemusíme být nesvobodnými otroky svých zlozvyků či starých chyb 

a špatných vztahů; [10] Bděme nad tím, ať pouto s naším Pánem a tím i naší budoucností s Ním 

a v Něm nic, totiž žádný hřích, nenaruší; [17] zrušili jsme spojení s ním svými hříchy [18]).  

Jak metafora pána-Boha, tak personifikace pána-zla (ne nutně v kontextu 

„vykupitelské“ metafory), může být specifikována jako metafora vladaře, krále (Kristus,  

ten slavný vítěz nad smrtí a přemožitel pekelných mocností; [10] zvěstujme, že Ježíš vstal 

z mrtvých a že nám všem dává možnost účasti na jeho věčném životě, radostném společenstvím 

lásky v Jeho Království [16]). Konkrétně metafora Boha-krále má přitom v židovsko-

křesťanském okruhu dlouhou tradici, rozšířená je již ve starozákonních textech.  

Na základě žalmů se detailním rozborem konceptuální metafory HOSPODIN JE KRÁL  

ve své práci zabývá Ivana Procházková (2011). 

  Hluboce zakořeněná je v „křesťanském diskurzu“ i metafora vykoupení.  

Ačkoli se označení vykupitel v souvislosti s jeho dobrovolnou smrtí na kříži obvykle vztahuje 

na Ježíše Krista, původ metafory tkví rovněž již ve starozákonních textech, kde výraz 

figuruje v různých kontextech jako titul Hospodinův (např. Iz 44, 6: Toto praví Hospodin, král 

Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha 

není“). Přestože v rámci starozákonního hebrejského kánonu mohla metafora vykoupení 

platit za metaforu „imaginativní“, tvůrčí, stejně jako to Procházková (2011, s. 42) 

předpokládá u metafory Hospodina-krále, jisté je, že do dnešní doby došlo v jazyce 

Kristových vyznavačů k jejímu ustálení, stala se metaforou konvenční.  
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Otázkou pak zůstává, nakolik je z hlediska současného křesťana v našem kulturním 

prostředí schopna zajišťovat funkci porozumění, k níž kognitivisté konceptuální metaforu 

„předurčují“. Pro řadu adresátů pastýřských listů již zřejmě bude původní motivace 

metafory zkušeností s vykupováním otroků a institucí otroctví spíše neprůhledná a lze 

předpokládat, že metaforičnost vyjádření pociťovat nebudou. Metafora vykoupení  

tak názorně dokládá kognitivní lingvistikou vyzdvihovaný význam kulturního ukotvení 

metafory a významu vůbec, neboť metafora v odlišném kontextu vztah k socio-kulturní 

realitě a bezprostřední lidské zkušenosti ztrácí, čímž nutně přichází o explikativní sílu, 

ačkoli se vlivem tradice po staletí udržela v užívání. Má-li zajišťovat porozumění, je třeba 

zaniklý kontext a tím i význam metafory „rekonstruovat“. O tuto rekonstrukci usilují někteří 

autoři teologicky či filosoficky zaměřených textů, mezi jinými i Jan Sokol (2004, s. 178): 

Metafora vykoupení byla ve své době velmi zřetelná a názorná, protože „vykupování“ zajatců 

a otroků byl známý postup, pod nímž si každý dokázal něco konkrétního představit.  

Obecně znamenala záchranu nebo vysvobození „třetí osobou“, protože otrok či zajatec toho sám 

dosáhnout nemohl; připomínala ale také, že toto vysvobození není zadarmo, že ten,  

kdo vykupuje, musí zástupně „zaplatit“. Na to pak navazují evangelia a Ježíš na jednom místě 

říká, že touto cenou čili výkupným je jeho život[.] 

Do kontrastu k metaforám, jako je právě probíraná metafora vykoupení, pak lze 

v této souvislosti postavit jiné „ekonomické“ metafory, jež mají potenciál zprostředkovat 

porozumění úspěšněji, protože naší socio-kulturní zkušenosti odpovídají. Některé z nich 

bychom zřejmě zařadili mezi metafory nekonvenční, imaginativní. Pisatelé jejich užitím 

v některých případech zřejmě usilují o ozvláštnění textu, ale také o jistou „aktualizaci“ 

sdělení, vztažení jeho obsahu k běžné životní zkušenosti svých adresátů, jež může čtenářům 

nabídnout „nový vhled“: kázeň a řád, stejně jako důvěrný život s Bohem v době, kdy se čeká 

narození dítěte, jsou nezaplatitelnou investicí do budoucnosti dítěte; [S13] Nepřebíráte štafetu 

zatíženou hypotékou zbabělosti a zrady…[S11] Je však třeba poznamenat, že ačkoli takové 

pokusy o aktualizaci prostřednictvím metafory či jiných obrazných prostředků nejsou 

v pastýřských listech zcela ojedinělé, nejedná se ani o rys zvláště obvyklý, a jak napovídá 

slovní zásoba analyzovaných listů obecně, silnější tendencí se zdá být vztahování k tradici. 

Stejně tak i konvenční metafory zřetelně převládají nad novátorskými. 

4.5.3 Orientační a strukturní metafory 

 

Jako orientační Lakoff a Johnson označují takové metafory, které se podílejí 

na organizaci lidského pojmového systému. Orientační metafory jednotlivé pojmy 

uspořádávají vůči sobě navzájem, a to za pomoci základních prostorových pojmů  

(např. nahoru – dolů, uvnitř – vně, centrální – periferní), jež ostatním pojmům propůjčují 
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prostorovou orientaci. Podle Lakoffa a Johnsona (2014, s. 30–31) je většina našich 

základních pojmů organizována v pojmovém rámci jedné nebo více prostorově 

orientovaných metafor. Různé prostorově orientované metafory jsou přitom navzájem 

koherentní (např. metafory DOBRÝ JE NAHOŘE je koherentní se ZDRAVÍ JE NAHOŘE, 

ŠŤASTNÝ JE NAHOŘE atd.).  

Ačkoli Lakoff a Johnson (2014, s. 38) dospívají k několika významným orientačním 

pojmům, jejichž vyčleňování zřejmě prochází napříč kulturami, upozorňují zároveň 

na odlišnosti mezi jednotlivými kulturami jednak v tom, které orientace považují 

za důležitější, jednak v tom, jakou orientaci konkrétním pojmům připisují.  

Protože základní hodnoty dané kultury by měly být koherentní s metaforickou strukturou 

jejích základních pojmů, přičemž se však různé subkultury i jedinci mezi sebou do jisté míry 

liší co do priorit přisuzovaných různým metaforám (Lakoff – Johnson, 2014, s. 35–36), 

analýza orientačních metafor v rámci jazyka náboženských skupin, jejichž členové zřejmě 

z velké části sdílejí určitý systém přesvědčení, může přispět k poznání toho,  

jaké hodnoty příslušníci skupiny vyznávají, jaké postavení zaujímají vůči většinové 

společnosti.  

Výrok z listu kardinála Duky (Minulé století s teologií smrti Boha povýšilo člověka 

do role absolutního vládce [S11]) například odpovídá orientační metafoře AUTORITA JE 

NAHOŘE, již lze považovat za koherentní jak s hodnotami skupiny, do níž se pisatel 

i adresáti řadí, tak s hodnotami většinové společnosti. V rámci křesťanského společenství 

má však patrně vyšší prioritu orientační metafora BOŽSKÉ JE NAHOŘE. V souladu s ní 

pisatel k danému tvrzení zaujímá stanovisko a proti údajnému „povýšení“ člověka 

se kriticky vymezuje (čímž se může metafora jevit jako nekoherentní s DOBRÝ JE NAHOŘE, 

neznáme-li předpoklady, na nichž se ústřední představy dané skupiny zakládají),  

neboť nejvýše z hlediska pisatele vždy musí stát autorita „božská“ (viz i následující 

vyjádření z jiného pastýřského listu, v němž je toto přesvědčení formulováno rovněž 

za využití orientační metafory: Nad lidským zákonem stojí lidské svědomí a Boží zákon [S03]).  

Je však třeba poznamenat, že vzhledem k omezenému materiálu, z nějž v této práci 

vycházím, lze další podobné příklady, jež by mohly posloužit pro ilustraci specifičnosti 

hodnotového systému křesťanství (resp. katolictví), nalézt spíše s obtížemi a ačkoli je 

možné v pastýřských listech identifikovat řadu orientačních metafor, pro analýzu zacílenou 

na „rekonstrukci hodnotového systému“ a jeho srovnávání s hodnotami tzv. většinové 

společnosti jsou izolované příklady nedostačující. Obecně nacházíme v textech pastýřských 

listů převážně doklady týchž orientačních metafor, jež se běžně uplatňují  

i v naší „mainstreamové“ kultuře (některé z nich vyjmenovávají i Lakoff a Johnsonem;  

např. MRTVÝ JE DOLE: Pán vstal z mrtvých, Ježíš byl vzkříšen; [02] VÍCE JE NAHOŘE:  
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Kéž diecéze roste počtem i svatostí svých členů [20] atd.). Vedle orientace nahoru – dolů  

(jíž například Lakoff s Johnsonem, 2014, s. 37, z hlediska vlastní kultury připisují 

dominantní roli) pisatelé pastýřských listů v rámci orientačních metafor poměrně často 

využívají též orientaci centrální – periferní:  

• Tak to často dopadá v rodině, kde je centrem televize [08] 

• …liturgická památka, která začíná bohoslužbou slova. Jejím středem jsou pašije podle 

svatého Jana [03] 

• Postavme eucharistii do středu života rodiny [15] 

• Na okraj společnosti se místo takzvaných „barevných“ musejí dostat brutální 

fanatikové [S02] 

• Uprostřed společenství, ve kterém je přítomen sám Ježíš, dostanete odvahu k hlásání 

evangelia [11]  

Posledním typem metafory, jejž ve své klasifikaci vymezují Lakoff a Johnson (2014), 

jsou metafory strukturní, zmiňované již v souvislosti s podílem ontologických metafor 

na jejich výstavbě. Jak bylo naznačeno výše, strukturní metafory umožňují strukturovat 

pojem na základě jiného pojmu. Struktura zdrojové oblasti se přenáší do oblasti cílové,  

a to prostřednictvím řady korespondencí navazovaných mezi zdrojovou a cílovou oblastí 

(Procházková, 2011, s. 19). Metaforická strukturace je vždy pouze částečná: umožňuje 

zaměřit se na jisté aspekty pojmu, jež skrze známou strukturu překládanou na pojem z jiné 

oblasti vystupují do popředí, není však nikdy schopna postihnout všechny jeho aspekty 

(čímž by se metafora vlastně stávala totožnou s pojmem).  

Běžně proto míváme pro týž pojem k dispozici několik různých metaforických 

strukturací odpovídajících různým rámcům, jimiž lze na pojem nahlížet. V pastýřských 

listech se zvláště v případě některých pojmů, jejichž promýšlení hraje v katolické věrouce 

významnou roli, lze setkat s více metaforickými strukturacemi. Daný jev mohou ilustrovat 

výše uváděné metaforické konceptualizace smrti, k nimž je navíc možné připočíst ještě další, 

jež zde dosud zmíněny nebyly. Vedle metafor SMRT JE NEPŘÍTEL, SMRT JE PÁN a SMRT JE 

PLATIDLO, jichž pisatelé užívají zejména v souvislosti s Ježíšovou smrtí na kříži,76 

se v pastýřských listech opakovaně vyskytuje například metafora SMRT JE BRÁNA,  

resp. méně specifické SMRT JE NÁDOBA.  

V obou případech je smrt konceptualizována jako určité ohraničené místo,  

z nějž člověk přechází na místo jiné, představující nový život. Opět se tedy jedná o metaforu 

silně zakořeněnou v systému křesťanských náboženských představ, jehož nedílnou součástí 

je i víra v posmrtný život. Metafora brány vyzdvihuje aspekt přechodnosti, již „křesťanský 

 
76 Vedle metafory SMRT JE PLATIDLO se lze setkat také s obecněji formulovanou metaforou SMRT JE 
NÁSTROJ/PROSTŘEDEK (z lásky k nám přišel na tento svět, aby jej a s ním nás všechny svou smrtí 
a zmrtvýchvstáním zachránil a obnovil [18]).  
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pojem smrti“ zahrnuje, a spolu s dalšími metaforami, které odkazují primárně k jiným 

složkám věrouky a aspektům křesťanského pojetí smrti, vytváří její komplexní obraz 

přijímaný v rámci křesťanského společenství, jenž může být v rozporu s některými aspekty 

pojetí „sekularizovaného“ (ačkoli i jazykový obraz smrti udržovaný v českém „sekulárním“ 

prostředí z křesťanských náboženských představ zřejmě z velké části vychází, jak dokládají 

běžné jazykové obraty jako odejít na věčnost, být v P/pánu). To ukazuje mimo jiné její 

usouvztažnění s metaforou života jako cesty. 

V naší kultuře lze identifikovat velké množství konceptuálních metafor,  

které za účelem metaforické strukturace využívají schéma cesty. Prostřednictvím zkušenosti 

s cestováním pohlížíme na řadu dalších zkušeností: Lakoff a Johnson (2014, s. 59)  

ve své knize například uvádějí doklady metafory LÁSKA JE CESTA, v pastýřských listech 

se setkáváme zejména s metaforami ŽIVOT JE CESTA a VÍRA JE CESTA. Metafory založené 

na schématu cesty odpovídají lineárnímu, teleologicky orientovanému pojetí času a dějin 

v židovsko-křesťanském náboženském okruhu, které výrazným způsobem ovlivnilo i celou 

západní kulturu, a uplatňují se jak v kontextu náboženském, tak „sekulárním“. Entity v cílové 

oblasti ovšem jednotlivým prvkům struktury z oblasti zdrojové nemusejí vždy odpovídat 

týmž způsobem. Na tuto skutečnost poukazují různé možnosti, jak do metafory života  

jako cesty integrovat smrt. Oproti některým „sekulární verzím“ metafory ŽIVOT JE CESTA, 

v nichž je smrt konceptualizována primárně jako odchod z pozemského života a patrně 

i závěr „životní cesty“, přičemž povaha místa,  kam se odchází, může zůstat nespecifikovaná 

(viz opustit svět, odejít navždy, odejít z tohoto světa / na onen svět), se   konceptualizace smrti 

v rámci metafory života-cesty využívané pisateli pastýřských listů vyznačují tím, že smrt 

znázorňují jako průchozí bod umístěný na cestě, jež pokračuje dále ke svému cíli.  

Tím je v metaforách ŽIVOT JE CESTA i VÍRA JE CESTA obvykle setkání s Bohem a věčný 

život:  

• A kéž i my všichni jednou projdeme tajemstvím smrti do věčného života [16]  

• Dal svůj život za nás, a tím pro nás vyhrál rozhodující bitvu lidských dějin a otevřel 

pro všechny lidi cestu k Otci [S20] 

• Nejen tak, že se budeme spíše vyhýbat těm, kteří nás mohou brzdit na naší cestě k Bohu, 

ale že se naopak budeme snažit setkávat se s lidmi, kteří tak jako my usilují o pokrok 

v životě víry [20] 

• aby byl viděn neviditelný svět a cesta, která vede ke Kristu [12] 

• Kéž je pro nás postní doba časem milosti, abychom se víc přiblížili k Pánu [12] 
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4.5.4 CÍRKEV JE ORGANISMUS: církev v metaforickém jazyce církve 

 

Výše jsem v kontextu pastýřských listů představila jednotlivé typy konceptuálních 

metafor vymezované v rámci kognitivně lingvistického přístupu. V této části se podrobněji 

zaměřím na analýzu několika vybraných metafor, jejichž prostřednictvím pisatelé 

pastýřských listů konceptualizují pojem církev. Na jejím základě chci směřovat k hlubšímu 

porozumění tomu, co církev pro pisatele jakožto její oficiální představitele znamená,  

jak v jejím rámci chápou sami sebe a svůj vztah k adresátům a jaký obraz církve se sami 

snaží vytvářet. Jak ukázala analýza lexikálních jednotek z hlediska jejich frekvence,  

církev patří v obou tematických skupinách rozebíraných pastýřských listů k vůbec nejčastěji 

užívaným výrazům. Lze proto předpokládat, že vedle vlastních otázek duchovních, etických, 

společenských a dalších, jimž se pisatelé v pastýřských listech věnují, bude mít v textech 

důležité postavení i tematizace významu církve samé – její role pro křesťany i většinovou 

společnost z pohledu církevních představitelů, vztahů uvnitř církve i navenek, vzhledem 

k těm, kteří stojí mimo ni. V následující kapitole se pokusím ukázat, nakolik se na utváření 

obrazu církve jejími vlastními příslušníky podílejí právě metafory, jejichž prostřednictvím 

pisatelé církev prezentují. 

 V pastýřských listech církev významným způsobem definují mimo jiné dva typy 

vztahů. Jde jednak o vztah křesťanů k Bohu, jednak jejich vztah navzájem. Oba tyto vztahy 

mají přitom v diskurzu katolické církve svá konvenční metaforická ztvárnění.  

Pokud se jedná o vztah křesťanů k Bohu, vedle výše zmiňované metafory pána a služebníka 

se v pastýřských listech výrazným způsobem uplatňuje především schéma v jistém smyslu 

základnější, silně zakotvené nejen v lidské zkušenosti sociální (v případě metafory pána 

a služebníka navíc z hlediska současných západních křesťanů pravděpodobně pouze 

zprostředkované), emocionální či biologické, a to schéma rodiny. Vztah Boha a křesťanů 

(resp. všech lidí, metafora pána a služebníka se v pastýřských listech oproti tomu obvykle 

vztahuje pouze na křesťany) je konceptualizován jako vztah otce a dětí, Otec patří 

mezi jeden z nejčastějších Božích titulů. Stejně jako metafora pána a služebníka vymezuje 

metafora Boha-Otce postavení člověka vůči Bohu jako podřízené, na rozdíl od ní však vedle 

autority akcentuje také lásku, starostlivost a péči, jíž se dle křesťanského pojetí vztah Boha-

Otce k člověku vyznačuje. Metafora Boha-Otce se vztahuje i k jeho stvořitelské funkci,  

již Bohu křesťanská nauka přisuzuje: Bůh dává život všem lidem, jeho vztah k lidem je  

jako vztah dětí a otce zcela „přirozený“ a základní.  

Metafora Boha-Otce má zároveň důsledky i pro pojetí člověka a konceptualizaci 

vztahů mezi lidmi, kteří jsou si jako děti jednoho otce metaforicky sourozenci,  

tedy bez ohledu na veškeré rozdíly jedinci sobě rovnými a spjatými těsnými 
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„příbuzenskými“ vztahy, zavázáni požadavkem odpovědnosti k druhým atd. Ačkoli pisatelé 

pastýřských listů metaforu všech lidí jako dětí jednoho otce užívají  

(viz např. Na rozdíl od Kaina víme, že jsme strážci svého bratra, každého lidského tvora [S02]), 

zdá se, že častěji prostřednictvím schématu rodiny konceptualizují vztahy  

uvnitř společenství křesťanů, resp. katolické církve či její dílčí správní jednotky,  

(v některých případech ovšem hranice mezi oběma metaforami nemusí být zcela zřetelná); 

křesťané jsou označováni jako bratři a sestry v Kristu (Nemá-li příbuzné, má sestry a bratry 

v Kristu [08]), církev nebo farnost je někdy explicitně ztotožňována s rodinou  

(aby se v Olomouci co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a prožilo, že církev je 

jejich rodinou, ve které je jim dobře; [11] Vytvářet s nimi živou a otevřenou farní rodinu [S15]).  

Nevěřící jsou pak mnohdy spíše než jako bratři a sestry v opozici k věřícím 

metonymicky označováni jako svět, lidé tohoto světa (Žijeme uprostřed sekularizovaného 

světa, který křesťanství už nezná; [19] nebojme se žít jinak než svět kolem nás [S03]) apod. 

Přestože metaforu rodiny lze chápat mimo jiné jako vyjádření ideje radikální rovnosti 

mezi lidmi, pisatelé jsou schopni jejím „odstupňovaným“ užíváním na několika různých 

rovinách (lidstvo, církev, „náboženští specialisté“ – viz rozdíl mezi označeními bratři 

a spolubratři zmiňovaný v souvislosti se slovní zásobou pastýřských listů) obraz rodiny 

určitým způsobem hierarchizovat, zavádět distinkce v jeho rámci (jakkoli ovšem metaforu 

lidí jako dětí jednoho otce neruší).  

Hierarchický vztah mezi věřícími laiky a oficiálními představiteli katolické církve 

však bývá specificky konceptualizován jako vztah pastýře a jeho stád. Tato metafora má 

stejně jako metafora rodiny (v Novém zákoně Ježíš jako bratry označuje své učedníky, 

ve Skutcích apoštolů a apoštolských listech se pak jedná o konvenční pojmenování prvotních 

křesťanů77) biblický původ, v tomto případě dokonce již starozákonní. V textech Starého 

zákona se ovšem metafora pastýře vztahuje k Hospodinu, jehož stáda představuje lid 

Izraele. Ivana Procházková (2014) se metaforou pastýře ve své práci zabývá v souvislosti 

s analýzou metafory HOSPODIN JE KRÁL, metaforu HOSPODIN JE PASTÝŘ přitom označuje 

za její „submetaforu“, tj. dílčí metaforu, jež s metaforou krále koresponduje, sdílí s ní některé 

metaforické významy. Jako jeden z těchto sdílených metaforických významů uvádí například 

nejvyšší suverenitu v rámci sociální hierarchie – zatímco král je nejvyšším suverénem 

v sociální a politické oblasti, pastýř je absolutním suverénem nad stády atd. (Procházková, 

2011, s. 47). Stejně jako metafora pána/krále tedy metafora pastýře akcentuje suverenitu, 

autoritu a moc, ale zřejmě i starostlivost a zodpovědnost, již má pastýř za svěřená stáda  

(zde lze uvažovat rovněž o sdílených metaforických důsledcích s metaforou Boha-Otce).  

 
77 Viz např. Sk 15, 23: Po nich poslali tento dopis: „My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav 
vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany.[“] 
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V Novém zákoně metafora pastýře „přechází“ na Ježíše Krista (viz např. Mk 14, 27: 

Ježíš jim řekl: „Všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce 

se rozprchnou.‘) a po jeho smrti nejdříve na apoštola Petra,78 poté na ostatní křesťany,  

jimž je svěřen podíl na správě církve (např. Sk 20, 28: Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, 

ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh 

získal krví vlastního Syna). V obdobném smyslu metaforu užívají i sami pisatelé pastýřských 

listů. Jakožto oficiální představitelé katolické církve a de facto prostředníci mezi Bohem 

a ostatními křesťany stojí ve specifické, „mezní“ pozici – jejich vztah k laickým věřícím je 

na jedné straně vymezován analogickým způsobem jako vztah lidstva k Bohu (metafora 

pastýře), čímž je mimo jiné vyjadřována jejich svrchovanost nad jim svěřenými příslušníky 

církve, na druhou stranu jsou ve vztahu k Bohu řadovým věřícím rovni. Volbou metafory 

pastýře nebo metafory bratrství tak pisatelé zdůrazňují různé aspekty svého poměru 

k věřícím. Ačkoli v některých kontextech, kdy pisatelé sami sebe prezentují především  

jako představitele biskupského úřadu, se s metaforou pastýře setkáváme, v pastýřských 

listech silně převládá metafora bratrství, jíž pisatelé zřejmě evokují svou blízkost 

adresátům. Tomu odpovídá i častá realizace dané metafory formou oslovení bratři a sestry, 

jež se pravidelně objevuje v úvodu listu, ale jako kontaktní prostředek je mnohdy i vkládáno 

do textu. 

Církev ovšem v pastýřských listech velice často figuruje jako celek, a významnou 

úlohu tak lze přisoudit metaforám, jež církev konceptualizují jako určitou autonomní 

jednotku. Vedle již zmíněné metafory rodiny je to zejména konceptuální metafora CÍRKEV JE 

ORGANISMUS. Metafora s takto formulovaným zápisem se může jevit jako značně široká 

a snad i poněkud vágní, v jejím rámci však lze rozlišit několik dílčích metafor,  

jejichž základním společným rysem je právě „organičnost“. Způsob jejího vymezení zvolený 

zde má tedy své opodstatnění, ačkoliv by je nepochybně bylo možné provést jinak.  

Některé příklady, jež jsou v této práci řazeny pod organickou metaforu, lze klasifikovat  

jako doklady prosté personifikace (Budeme tak mít možnost sledovat rodící se Církev, její růst 

i první krůčky, ale i její velmi odvážná a zásadní rozhodnutí ze strany apoštolského sboru [13]), 

ale organická metafora zahrnuje i případy, které jsou jako personifikace spíše sporné.  

Často se vyskytují metafory, které církev zřetelně uchopují jako živý organismus, jejž nelze 

jasně specifikovat jako lidský. Z hlediska porozumění metafoře to však obvykle není 

podstatné. Tyto metafory se soustředí na základní vlastnosti živých organismů, společné  

jak živočichům, tak rostlinám, jako je život a růst (Na naší aktivitě bude záležet, jestli 

 
78 Viz pasáž z Janova evangelia (21, 16), v níž Ježíš prostřednictvím pastýřské metafory pověřuje 
Šimona Petra odpovědností za společenství jeho učedníků: Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, 
miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ 
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současný svět uvidí živou církev; [10] Církev vždy roste ze společného slavení bohoslužby [07]). 

Domnívám se tedy, že množství metafor, jimž se zde věnuji, nepracuje primárně 

s uchopením pojmu v lidských kategoriích, ale spíše na cílovou oblast promítají vlastnosti 

obecně organické povahy. 

Specifickou dílčí metaforu v rámci metafory organické představuje metafora CÍRKEV 

JE TĚLO KRISTOVO. Původ metafory je rovněž již biblický, objevuje se v několika 

novozákonních textech (1Kor 12, 27: Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů; 

Kol 1, 24: Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, 

doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev). Stejně jako apoštolské listy ztotožňují 

církev s tělem Kristovým a křesťany s jeho částmi i listy pastýřské: Ano, putujeme společně 

jako církev, která je nejenom nositelkou Ježíšova poselství, ale je i mystickým tělem Kristovým; 

[11] Církev je svatá, ale ne dokonalá. Má svatou Hlavu – Krista. [S15] S podobným způsobem 

zacházení se lze setkat také u organické metafory jako takové (ať naše rodiny,  

naše společenství i farnosti se opět stanou živými a přitažlivými buňkami církve [18]).  

Pojetí církve reprezentované metaforou církve jako těla Kristova, ale i dalšími 

organickými metaforami, se vyznačuje několika podstatnými rysy. Organické metafory 

znázorňují církev jako harmonický celek složený z rozdílných částí, které však společně 

tvoří jednotu a umožňují fungování organismu. Každý „orgán“ má v organismu své dané 

místo a svou úlohu, je provázán s jinými částmi organismu a svou dílčí činností se podílí 

na chodu celku, životnost organismu závisí na funkci každé z jeho částí. Jak ukazují výše 

uvedené příklady z pastýřských listů, status „orgánů“ je možné připsat jak jednotlivým 

správním jednotkám církve (farnosti, diecéze atd.), tak rodinám nebo jednotlivcům,  

přičemž menší jednotky se přirozeně seskupují a vytvářejí větší. Jejich přináležitost 

k organismu, pozice ani úloha, kterou v jeho rámci plní, nejsou nahodilé, ale dávají smysl 

z hlediska celku, jehož činnosti se podřizují. Výstižně několik důležitých aspektů organické 

metafory (resp. metafory CÍRKEV JE TĚLO KRISTOVO) ilustruje úryvek z Listu Římanům 

(12, 4–5): Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás 

mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.  

4.5.5 Metafora a persvaze 

 

Výše v této práci jsem metaforu v návaznosti na Lakoffa a Johnsona (2014, s. 50) 

vymezila jako způsob pojímání věci na základě jiné, v souvislosti s metaforickou strukturací 

jsem pak upozornila na její dílčí charakter: metafora umožňuje rozumět pojmu částečně 

na základě pojmu jiného a lidskou pozornost tak směřuje k jistým aspektům pojmu,  

k nimž se metaforická strukturace vztahuje. Tím ovšem snižuje důraz na jiné jeho aspekty, 
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nebo je dokonce ukrývá (Lakoff – Johnson, 2014, s. 85). Na základě těchto skutečností 

se domnívám, že lze metaforu chápat nejen jako prostředek rozumění, ale též jako 

prostředek latentně persvazivní, což dle mého názoru v některých případech dokládá 

i zacházení s metaforou církve-organismu v pastýřských listech.  

Jak napovídá dlouhá tradice jejího užívání, metafora církve-organismu je zřejmě 

metaforou konvenční a jako taková reflektuje pojetí církve v křesťanské kultuře 

pravděpodobně již silně zakořeněné. Zároveň ovšem její uplatnění v rámci katolického 

diskurzu toto pojetí upevňuje, a ovlivňuje tak způsob, jímž věřící o církvi smýšlejí. Je jistě 

otázkou, nakolik o takových důsledcích užití metafory uvažují pisatelé pastýřských listů. 

Předpokládám však, že ačkoli vzhledem k výše uvedenému zřejmě nelze výskyt dané 

metafory v textech pastýřských listů zdůvodňovat úsilím „vštípit“ adresátům jistý obraz 

církve, výběr z několika možných konceptualizací může být podřizován též persvazivním 

cílům.   

Za případ, kdy dochází k realizaci persvazivního potenciálu metafory, je dle mého 

názoru možné považovat využití metafory církve-organismu arcibiskupem Graubnerem 

v jeho velikonočním listu ([10]). Arcibiskup v něm mimo jiné vyzývá adresáty,  

aby se angažovali v církevním společenství, a vybízí je k častější účasti na mši svaté  

(ačkoli se text vzdaluje apelativnímu vyznění a výzvy stylizuje primárně jako nabídky  

či pozvání, zároveň dané jednání hodnotí jako závazné – viz výraz povinnost, užití modálního 

slovesa muset: I Vás si dovoluji pozvat do shromáždění církve nejen kvůli tomu, že jde o naši 

nedělní povinnost; musíme uznat, že svět má na naše svědectví právo. Rád bych Vás proto 

pozval ke mši svaté i v jiné dny, než neděle…). 

Soustavně přitom pracuje s metaforou církve-organismu a na jejích důsledcích zčásti 

zakládá svou argumentaci. Metafora církve-organismu má z hlediska arcibiskupova záměru 

několik výhod: zakrývá institucionální rozměr církve a do značné míry i její hierarchickou 

strukturu, ale také skutečnost, že příslušnost k církvi je pro současného křesťana v zásadě 

věcí volby; nepřipouští nahodilost, spíše upozaďuje výraznou heterogennost jednotlivců 

a skupin uvnitř katolické církve i existenci konfliktů mezi nimi. Vyzdvihuje naopak harmonii, 

jednotu a spolupráci jednotlivých „orgánů“ v rámci církve-organismu.  

Metafora církve-těla Kristova, jež se v listu arcibiskupa Graubnera také opakovaně 

objevuje, zároveň vyřazuje otázku „lidského původu“ církevní instituce i případnou 

pochybnost ohledně její kontinuity, neboť podle ní církev odvozuje svůj původ 

bezprostředně od Krista, je s ním neoddělitelně spjata. Zatímco příslušnost 

ke katolické církvi-společenské instituci nemusí být pro křesťana vždy zcela 

neproblematická a může se eventuálně stát předmětem pochyb, přináležitost k církvi-tělu 

Kristovu bude pravděpodobně mnohem spíše pokládat za samozřejmou.  
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Užití metafory v kontextu Graubnerova pastýřského listu má tak své opodstatnění, 

protože evokuje model církve „očištěný“ od negativních či ambivalentních rysů,  

s nímž se recipient nejspíše bude schopen poměrně snadno ztotožnit, jak od něj arcibiskup 

vyžaduje. Ve snaze motivovat věřící k aktivnímu zapojení do církevního společenství pak 

připomíná předpoklad součinnosti všech částí organismu a argumentuje nepostradatelností 

funkce každého z orgánů pro chod organismu jako celku (Na naší aktivitě bude záležet,  

jestli současný svět uvidí živou církev; Pokud se bez vážného důvodu nepodílíme na vytváření 

živého společenství církve, oslabujeme její přítomnost ve světě). Podíl na argumentaci ovšem 

mají i jiné metafory užité v daném listu. Setrváme-li u výzev spjatých s organickou 

metaforou, „podpůrnou roli“ lze připsat například uplatnění generické příběhové struktury 

ČLOVĚK DOSTÁVÁ OD BOHA ÚKOL, již zde chápu jako dílčí polohu konceptuální metafory 

BŮH/JEŽÍŠ KRISTUS JE PÁN, jak bylo uvedeno výše: 

Na naší aktivitě bude záležet, jestli současný svět uvidí živou církev a bude mít možnost setkat 

se v našem společenství s vítězným Kristem. I to je misie, i to je velikonoční svědectví 

o Zmrtvýchvstalém, které jsme posláni vydávat. 

4.5.6 Hranice metonymie v pastýřských listech 

 

Domnívám se, že do souvislosti s „organickým“ pojetím církve je možné uvést 

i metonymické užití pojmu církve, v analyzovaných textech velmi frekventované. V textech 

pastýřských listů lze identifikovat řadu dokladů metonymie INSTITUCE / SOCIÁLNÍ 

JEDNOTKA ZA JEJÍ ČLENY. Vedle pojmu církve pisatelé tímto způsobem metonymicky  

(resp. synekdochicky) zacházejí nejčastěji s výrazy stát, společnost a především svět 

(Společnost od nás vlastně hodně očekává; [06] Někteří politici chtěli blokovaný majetek dát 

do veřejného fondu, který by spolu s církví spravoval stát, aby mohl dále církev ovládat; [S05] je 

pro mnohé z Vás (…) náročné se k Církvi hlásit a snášet kritiku i naštvanost okolního světa 

[S16]). Obecně platí, že v případě metonymického či úžeji synekdochického užití pojmu 

v pastýřských listech často určitý celek zastupuje části. Zdá se přitom, že se některé z těchto 

metonymií do jisté míry přibližují personifikacím. Lakoff a Johnson (2014, s. 50, 53) obě 

kategorie zřetelně oddělují: zatímco prostřednictvím personifikace jsou za účelem 

metaforické konceptualizace pojmu připisovány lidské vlastnosti, primární funkce 

metonymie je referenční – umožňuje zastoupení entity jinou, k níž má daná entita určitý 

vztah; nedochází tedy ke konceptualizaci pojmu na základě lidských vlastností,  

ale na základě jeho vztahu k jinému pojmu. Poměrně konzistentní využívání některých 

metonymií v pastýřských  listech ovšem může vést k dojmu, že názvy příslušných institucí 

nebo sociálních jednotek v textu nejen slouží jako zástupná pojmenování, ale reflektují též 
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pojímání těchto institucí jako celistvých „entit“ či autonomně jednajících „bytostí“,  

čímž může vznikat nezřetelná hranice mezi metonymií a personifikací, příp. organickou 

metaforou (s jejíž pomocí pisatelé rovněž konceptualizují vedle pojmu církve i další pojmy, 

ačkoli právě metafora církve-organismu je pravděpodobně nejvýraznější organickou 

metaforou).  

Zaměříme-li se na metaforu církve-organismu, lze dle mého názoru vnímat 

organické pojetí církve jako faktor, který frekvenci metonymického užití pojmu církve 

do jisté míry podmiňuje. Je-li metonymie vymezována jako způsob konceptualizace pojmu 

na základě pojmu souvisejícího, poukazuje v tomto případě metonymie INSTITUCE ZA JEJÍ 

ČLENY k nahlížení na křesťany primárně z perspektivy jejich příslušnosti k církvi, podobně 

jako to činí organická metafora ztotožňující křesťany s jednotlivými „orgány“ podílejícími 

se na chodu církve-organismu. Podobně jako metafora církve-organismu metonymické 

zacházení s pojmem církve také implikuje přesvědčení o jednotě církve, předpokládá shodu 

mezi konkrétními lidmi, kteří církev tvoří. V opozici k výrazu církev v některých listech stojí 

výraz svět, jímž pisatelé obvykle (ač ne výhradně) referují k nevěřícím. Užití obou výrazů lze 

v daném kontextu přisoudit zřetelný unifikující a schematizující efekt, neboť evokují jednotu 

v rámci heterogenních skupin (vymezovaných na základě klasifikačního kritéria 

ne/příslušení k církvi, jež metonymické užití pojmu církev zvýrazňuje, zatímco ostatní 

možná klasifikační kritéria jsou vyřazena), tvořených velkým počtem jednotlivců s vlastními 

zájmy, názory a motivacemi.  

Také metonymie může nabýt funkce persvazivního prostředku, jak ukazuje 

například následující ukázka z pastýřského listu věnovaného „etickým otázkám“, v němž 

pisatelé prostřednictvím metonymie (ačkoli ji lze interpretovat jako metonymii CÍRKEV  

ZA JEJÍ [OFICIÁLNÍ] PŘEDSTAVITELE, sám výraz církev zahrnuje i laiky, kteří se s daným 

názorem zřejmě mají ztotožnit) křesťanům nepřímo přisuzují shodné stanovisko 

k problematice potratů: Církev chápe ochranu bezbranných nenarozených dětí tak vážně,  

že každého, kdo úmyslně provedl nebo nechal si provést potrat, považuje za vyloučeného  

ze společenství církve [S03]).  

4.5.7 Důležité pojmy metaforické konceptualizace 

 

Dosud popsané konvenční metafory a metonymie představují jen relativně nepatrný 

výsek z celku metafor (resp. metonymií), jež se v pastýřských listech objevují.  

O podání výčtu všech metaforických prostředků význačných pro texty pastýřských listů  

ani o celkovou „rekonstrukci“ základů metaforického systému, s jehož pomocí jsou 

konceptualizovány ústřední teologické koncepty křesťanství, s nimiž pisatelé pracují  
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(což ostatně rozsah této práce znemožňuje), zde neusiluji. V závěru této kapitoly pouze 

upozorním na několik vybraných pojmů, jež zřejmě v pastýřských listech hrají z hlediska 

metaforické konceptualizace podstatnou roli. Tyto pojmy se často uplatňují ve více různých 

konceptuálních metaforách, zpravidla však bývají využívány při konceptualizaci jevů jisté 

široce vymezené oblasti. Jedná se zpravidla o „základní“ páry binárně opozitních pojmů 

spjatých s různými druhy lidské zkušenosti – prostorovou, kognitivní či existenciální. 

Takovými pojmy jsou například vidění – slepota (Nevychovávat je k slepé poslušnosti,  

ale k hledání dobra; [S15] Víra nepotřebuje důkazy a nestaví na senzačních zjeveních, ale umí 

číst Boží znamení. Vidí znamení [07]), z nich se v pastýřských listech zejména pojem vidění 

uplatňuje jako prostředek pro konceptualizaci lidské kognitivní a mentální aktivity.  

Figuruje v konceptuálních metaforách jako POZNÁNÍ JE VIDĚNÍ (Křesťan také vnímá 

tělesnými smysly, ale díky křestní milosti se dívá i duchovním zrakem, dovede vidět ve světle 

víry víc [08]), ROZUMĚNÍ JE VIDĚNÍ (aby nám to přineslo nejen jasné vidění smyslu života 

[06]), POZORNOST JE VIDĚNÍ (tak samozřejmé hrdinství je (…) výzva k otevření očí pro nouzi 

druhých [02]) atd. 

V podobných kontextech pisatelé pracují rovněž s pojmem světla.  

Souvislost pojmových dvojic světlo – tma a vidění – slepota (resp. „nevidění“) se ze zdrojové 

oblasti přenáší do oblasti cílové a skutečnost, že kvalita vidění je závislá na světelných 

podmínkách, poskytuje základ pro metafory, jež srozumitelnost či zřetelnost konceptualizují 

jako dostatek světla, jasnost (K rodinnému životu patří jasné vztahy posvěcené manželstvím; 

[S17] Ačkoli mohou vnější okolnosti tuto pravdu zatemňovat, nemohou ji popřít či zničit [S04]). 

Jde však pouze o jednu z oblastí, v nichž se metafory založené na některém z pojmů dvojice 

světlo – tma uplatňují. Stejně jako v případě dvojice vidění – slepota se v pastýřských listech 

častěji vyskytují metafory ztvárňující jevy či kvality hodnocené jako pozitivní, tedy metafory 

„světelné“. Jako světlo bývají často konceptualizovány křesťanské ctnosti – víra, láska  

či milost, přičemž metafora světla mimo jiné umožňuje uchopit jejich působení v životě 

křesťana jako smyslově zachytitelný děj (Pokud člověk nestaví svými hříchy novou hradbu, 

není v něm překážka pro vyzařování Boží lásky [08]). Se zdrojem světla je pak v rámci 

„světelné“ metafory ztotožňován Bůh či Ježíš Kristus (přítomnost zmrtvýchvstalého Pána 

ozáří a oblaží vás i všechny kolem vás [19]). 

Z hlediska uplatnění persvazivních strategií je možné upozornit na pojmovou dvojici 

zdraví – nemoc. Pisatelé přenášejí strukturu zkušenosti člověka s nemocí na oblast 

duchovního života člověka. Jako nemoc tak může být pojímána morální či volní 

nedostatečnost, člověk je identifikován s pacientem a Bůh s jeho lékařem, funkce léku může 

připadnout svátostem (resp. svátosti smíření: Kéž bychom více chápali uzdravující sílu 

svátosti smíření; [07] Nikdo není tak zdravý, aby nepotřeboval uzdravení duše [09]).  
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Pojem zdraví jakožto vyhraněně pozitivní hodnota společně s jeho opozitem pak pisatelům 

v metaforické rovině často slouží v zásadě jako hodnotící pojem, s jehož pomocí nejrůznější 

jevy klasifikují, zpravidla na základě morálních kritérií (nedovolte, aby někdo zaštítěný 

autoritou školy Vašim dětem bral zdravé křesťanské zásady mravního života; [S13]  

Chceme-li nabídnout dětem zdravé prostředí a ochranu, je třeba uzdravit společnost [S15]).  

Ve společném listu biskupů týkajícím se otázky přijetí Istanbulské úmluvy hraje obdobnou 

úlohu pojem přirozenosti, jenž stejně jako zdraví představuje nezpochybnitelnou hodnotu, 

s jejíž pomocí pisatelé usilují o legitimizaci adresátům předkládaných názorů souvisejících 

s náhledem na vztah muže a ženy a pojetí lidství vůbec (V posledních letech se objevují snahy 

spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je  

ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností [S07]).  

V přehledu níže uvádím spolu s dosud zmíněnými i několik dalších pojmových 

dvojic, které se v pastýřských listech podstatným způsobem podílejí na metaforické 

konceptualizaci:  

• blízkost – dálka  

• vidění – slepota 

• spánek – bdělost  

• život – smrt 

• zdraví – nemoc  

• otevřený – uzavřený  

• světlo – tma  
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4.6 Pastýřské listy z rétorického hlediska 

 

Jak jsem se pokusila nastínit v kapitole věnované teoretickému vymezení 

náboženské komunikace a náboženského stylu, čeští lingvisté obvykle ve svých definicích 

náboženského stylu určitým způsobem pracují s pojmem persvazivní funkce.  

Ačkoli jednotliví autoři připisují persvazivní funkci z hlediska vymezení náboženského 

stylu různou důležitost (přičemž může být dokonce pokládána za jeho konstituující 

faktor), figuruje ve většině popisů náboženské komunikace, jimiž jsem se v této práci 

zabývala. Řečnický styl spolu s uměleckým pak představují funkční styly, s nimiž je 

náboženský styl nejčastěji usouvztažňován. Některé typy komunikátů spjaté 

s křesťanským prostředím (kázání, homilie) bývají řazeny mezi charakteristické rétorické 

žánry a jako takové analyzovány.  

V této kapitole se zaměřím na styčné body řečnického stylu se stylem pastýřských 

listů. Protože na výskyt některých rétorických prostředků v textech upozorňuji v rámci 

jazykové analýzy (případně užití jistých jazykových prostředků interpretuji  

jako potenciálně motivované persvazivními cíli), půjde do jisté míry o shrnutí dosud 

získaných poznatků. Za využití popisů řečnického stylu v českých stylistických pracích 

se však pokusím stručně naznačit i další podobnosti s pastýřskými listy. Samostatná část 

bude věnována analýze prostředků (sebe)kategorizace v pastýřských listech, při níž 

částečně vycházím z poznatků získaných rozborem morfologických prostředků 

v pastýřských listech. 

Pokud jde o stylotvorné faktory řečnického stylu, podstatnou roli zaujímá v jeho 

popisech zmiňovaná persvazivní funkce. I na základě přítomnosti některých 

charakteristických rétorických prostředků, jimiž se budu zabývat níže, se domnívám,  

že významné místo lze persvazi přisoudit i v pastýřských listech. K této skutečnosti 

poukazuje mimo jiné i užívání performativů, jejichž prostřednictvím pisatelé realizují 

určitý apel na adresáta (Vyzývám vás, abyste se denně za diecézi modlili; [20] Pro lásku 

Kristovu vás vybízím, smiřte se s Bohem i s lidmi;  [S17] Vyzývám vás, sestry a bratři, abyste 

reagovali na programovou skladbu televize a rozhlasových stanic [S01]); stejně tak je možné 

připomenout poměrně značné množství výpovědí s imperativem, jimiž se podrobněji 

zabývám v rámci morfologického rozboru pastýřských listů. Často je však apel na adresáta 

vyjadřován méně přímočarou formou, ve výpovědi je pouze implikován. Může být 

stylizován například jako přání pisatele (kéž byste stále usilovali o to, abyste i vy vždy byli 

Božím darem pro druhé [S19]); sami pisatelé pak spíše než o výzvách hovoří o pozvání  
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či povzbuzení, nabízejí adresátům podněty či příležitosti k „náležitému jednání“79 (A chceme 

Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů: Nebuďme ukvapení a nepodléhejme 

laciným slibům rychlých změn; [S06] Rád bych Vás proto pozval ke mši svaté i v jiné dny,  

než neděle; [10] já bych rád připomněl, že právě volby jsou příležitostí, jak každý z nás může 

promluvit do budoucnosti [S18]). Je ovšem třeba podotknout, že v těchto případech může 

být interpretace apelativnosti sdělení poměrně nejednoznačná. Určení komunikační 

funkce se jako problematické může jevit i v řadě dalších situací, spíše než s pojmem 

persvazivní funkce budu proto pracovat s uváděním konkrétních rétorických prostředků, 

které pisatelé pastýřských listů využívají. 

Vedle persvazivní funkce lze zmínit i další stylotvorné faktory, jež mohou mít vliv 

jak na formování stylu řečnických projevů, tak pastýřských listů. Obdobnými rysy 

se v obou případech vyznačuje například vztah mezi účastníky komunikace: jedná 

se o komunikaci (v řečnickém projevu primárně, v pastýřském listu výhradně) 

jednosměrnou, vycházející od konkrétního autora (resp. autorů) k otevřené množině 

(potenciálních) recipientů. Současná stylistika (2008, s. 285) dále autora projevu 

charakterizuje jako jedince s přirozenou či delegovanou autoritou a i tento rys lze 

bezpochyby vztáhnout také k pisatelům pastýřských listů.  

Ačkoli adresát pastýřského listu není produkci komunikátu přítomen, a technicky 

tak nemá možnost do projevu vstupovat, může být pokládán za podstatný stylotvorný 

faktor stylu pastýřských listů, podobně jako je tomu u řečnických projevů. Vycházíme-li 

z předpokladu, že pisatel si klade za cíl adresáta ovlivnit či přesvědčit, je třeba,  

aby předjímal postoje a případné námitky adresáta, dokázal vytvořit iluzi blízkosti, 

kontaktu s adresátem, ale také užíval pro adresáta pokud možno srozumitelného jazyka.  

I v psaných textech pastýřských listů, jejichž pisatelé nejsou s adresáty v přímém kontaktu, 

se tak setkáváme s prvky „fiktivního dialogu“ (Lotko, 2009, s. 26), jímž je narušován 

monologický projev pisatele. Patří sem, jak uvádí Lotko, oslovení vkládaná do textu, 

řečnické otázky či argumenty proti předjímaným námitkám posluchačů (vím, že někteří 

z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zas 

vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny 

[S14]), ale upozornit lze v této souvislosti také na časté užívání inkluzivního plurálu, 

 
79 Podobné komunikační strategie pisatelů pastýřských listů odpovídají závěrům Naděždy Kvítkové, 
která promluvy současných kazatelů charakterizuje úsilím o zmírnění direktivnosti sdělení 
a stylizaci mluvčích do partnerské pozice. Strategii, již využívají i pisatelé pastýřských listů, velmi 
přesně ilustruje formulace Kvítkové, že jde spíš o nabídku než příkaz (Kvítková, 2005, s. 37). Pokud 
jde o pastýřské listy, nelze ovšem opomíjet ani množství přímých výzev či vyjádření, jejichž 
prostřednictvím pisatelé upomínají na svou autoritu nebo autoritu církve jako instituce (např. 
s pomocí metafory pastýře: Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není 
správným křesťanským postojem [S06]).  
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zájmen pro 2. osobu plurálu a obecně četné případy, kdy se pisatelé přímo obracejí  

na své posluchače.  

Pokud však jde o „přibližování jazyka posluchačům“ (Současná stylistika, 2008,  

s. 287), zejména slovní zásoba pastýřských listů spíše než o úsilí učinit užitý jazyk 

všeobecně srozumitelným či „atraktivním“ svědčí o silném vlivu tradice (stabilně důležitou 

normu představuje především jazyk liturgický a biblický) a naznačuje, že pisatelé do jisté 

míry u svých adresátů počítají se znalostí určitého sdíleného kontextu (užívání církevní 

terminologie, ale v některých případech např. i odkazy a narážka na biblické postavy 

a texty atp.). I v tomto ohledu je ovšem v pastýřských listech na některých místech zřetel 

k adresátovi patrný, projevuje se například připojováním vysvětlení k potenciálně 

neznámým termínům či „reáliím“. 

Zásadní rozdíl oproti pastýřským listům spočívá v mluvenosti řečnických projevů. 

Tato skutečnost se jistě odráží i v odlišnostech jazykových a stylových, zmínit lze 

například poměrně rozsáhlá souvětí v pastýřských listech, z hlediska stylu řečnických 

projevů spíše atypická. Je však možné podotknout, že jazykový rozbor pastýřských listů 

na druhou stranu ukázal i na výskyt rysů mluvenosti v jejich syntaxi (viz výše). Ty mohou 

do textů pronikat nereflektovaně jako odraz kazatelské praxe pisatelů, ale nabízí se  

i možnost, že pisatelé užívají některých prvků mluvenosti cíleně, neboť počítají 

s mluvenou realizací svých projevů (běžnou praxí je čtení pastýřských listů namísto 

kázání) a zohledňují ji i při tvorbě textu. 

Realizaci persvazivní funkce i dalším faktorům podmiňujícím řečnický styl 

odpovídá i v rámci stylu pastýřských listů řada charakteristických rétorických prostředků, 

z nichž některé byly již zmíněny výše (oslovení, řečnické otázky atd.).  

Významné zastoupení mají v textech pastýřských listů prostředky morfologické, zejména 

inkluzivní plurál, a to nejen jako prostředek evokace „blízkosti“ adresátovi a vyjádření 

distance od autoritářského přístupu k věřícím. Umožňuje například zdůraznění názorové 

shody s adresátem, jež jako jeden z typických rysů řečnických projevů uvádí Jiří Kraus 

(2002, s. 460). Pisatelé pastýřských listů ovšem jeho prostřednictvím pisatelům běžně 

připisují nejen jistá přesvědčení, ale také emoce, vlastnosti či volní aktivitu, a to z hlediska 

pisatele jak pozitivní, s nimiž se má adresát ztotožnit, tak negativní, jež mohou být 

následně podrobeny kritice ze strany pisatele. Užívání imperativních slovesných forem 

v první osobě pak představuje jeden z podstatných prostředků zmírňujících apelativní 

vyznění textu a umožňujících tak „zastření“ případných persvazivních cílů komunikace.  

Jako persvazivní lze v pastýřských listech v některých případech interpretovat například 

i užití 1. osoby singuláru (vztahuje-li se 1. osoba singuláru k adresátovi, jenž se má patrně 

s daným vyjádřením ztotožnit). 
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Výrazným společným rysem stylu pastýřských listů a řečnických projevů je 

i zacházení s nejrůznějšími obraznými prostředky. Mezi nejfrekventovanější obrazné 

prostředky v pastýřských listech patří metafora a metonymie. Na základě analýzy 

metaforiky v pastýřských listech jsem se pokusila ukázat, že její funkce nespočívá pouze 

v ozvláštnění projevu, ale je pro ni příznačná i funkce kognitivní. Na příkladu konceptuální 

metafory CÍRKEV JE ORGANISMUS jsem se snažila ukázat, jak může být kognitivní efekt 

metafory využit za účelem persvaze. Metafora jakožto nástroj rozumění pojmu na základě 

jiného umožňuje zvýraznit jisté aspekty pojmu (jež jsou s metaforickou konceptualizací 

v souladu) na úkor jiných, a má tak potenciál formovat způsob, jímž adresát v příslušném 

kontextu na daný pojem nahlíží. V případě metafory církve-organismu to znamená 

zaměření pozornosti k vlastnostem, které organická metafora implikuje, jako je celistvost, 

jednota a vnitřní provázanost vzájemně spolupracujících částí uvnitř církve.  

Takováto konceptualizace církve pak může sloužit jako východisko výzev k aktivnímu 

zapojení do církevního společenství nebo přijetí názorů předkládaných pisatelem  

jako reprezentantem církve. Vzhledem k autoritě instituce katolické církve, jež může být 

organickou metaforou posilována, lze o persvazivním účinku uvažovat také v případě 

některých užití metonymie CÍRKEV ZA JEJÍ ČLENY, podobně jako u jiných 

„generalizujících“ metonymií (např. SPOLEČNOST ZA JEJÍ ČLENY). 

Jiří Kraus (2002, s. 460) jako charakteristické rysy řečnického stylu uvádí také 

polemické nebo souhlasné odkazy na jiné texty nebo využívání hodnotících a modálních 

výrazů. Oba tyto jevy mají významné zastoupení i v pastýřských listech. Jak jsem již 

naznačila v předchozích kapitolách, vyjadřování modálních významů je v pastýřských 

listech velmi časté a realizuje se pomocí různých jazykových prostředků (modální slovesa, 

adjektiva, predikativa…). Užívání oznamovacích vět s modálními slovesy představuje jeden 

z „alternativních“ způsobů vyjádření apelu na adresátu, který pisateli umožňuje vyhnout 

se přímé výzvě, modální prostředky se přitom za účelem omezení direktivnosti sdělení 

mohou vrstvit na sebe (modální sloveso v kondicionálu: Měli bychom si přiznat, jak jsme 

na tom sami [S09]). Modální adjektiva a predikativa se spolu s dalšími hodnotícími výrazy 

objevují ve jmenných přísudcích v rámci neosobních konstrukcí, jimiž pisatelé vyjadřují 

hodnocení všeobecně pojatých dějů, stylizovaná jako „objektivně platná“ (Proto je dobré 

být v častém kontaktu s učiteli a zároveň se zapojit do školských rad, které mohou mít vliv 

na tvorbu školských programů i v oblasti mravní výchovy [S13]). O intertextovosti 

v pastýřských listech stručně pojednává následující kapitola. 
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4.7 Intertextovost v pastýřských listech 

 

Odkazování k jiným textům patří mezi podstatné rysy pastýřských listů,  

ale i dalších komunikátů spjatých s „křesťanským diskurzem“. Křesťanství se řadí 

k „náboženstvím knihy“ – disponuje posvátným kanonickým textem a úcta ke slovu je 

zakotvena i v křesťanské teologii samotné (viz stvoření světa slovem v knize Genesis, 

ztotožnění Krista s vtěleným Božím slovem v Prologu Janova evangelia). Kanonický text 

Bible pak lze chápat i jako „výchozí“ text, který ustavoval „křesťanský diskurz“ a nadále jej 

formuje. Naděžda Kvítková označuje Bibli za [z]ákladní prototext, z něhož čerpají  

svou tematiku i jazykové ztvárnění všechny ostatní žánry náboženského stylu (2005, s. 32).  

Není tedy překvapivé, že i pisatelé pastýřských listů formou citátů, parafrází či aluzí 

nejčastěji odkazují právě k biblickým textům. Ty v pastýřských listech mohou plnit funkci 

„příkladů“ či ilustrací, jež mají napomoci objasnění určitého tvrzení, slouží jako podněty 

pro úvahu pisatele na jisté téma, které uvádějí, ale také jako opora autoritativnosti 

pisatelových výroků. Mnohdy jim lze přisoudit podstatný význam z hlediska argumentace 

pisatele: Je-li dle Jiřího Krause (2002, s. 460) pro rétorické projevy příznačná argumentace 

založená na názorných příkladech, v pastýřských listech tuto argumentační roli často plní 

právě biblické citáty. Níže uvádím několik příkladů využití biblických citátů. 

 

Vždy jsem vycházel z toho, že biskup je především pastýřem a jeho prvořadým zájmem musí 

být pastorace, péče o svěřené stádo. Vždy si připomínám, co čteme u proroka Ezechiela: 

Vyhledám ztracenou, přivedu nazpět zbloudilou, odváži poraněnou, posílím nemocnou. Nad 

tučnou a zdravou budu bdít. Budu je pást ve spravedlnosti. (Ez 34, 16), a mám na paměti 

i Kristův výrok o dobrém pastýři, který není nájemce (Jan 10, 11). [06] (ilustrace, 

zdůvodnění výchozího tvrzení) 

 

V těchto i podobných těžkých chvílích mi vždy velmi pomáhá, když si připomenu obsah mého 

biskupského hesla: „credidimus caritati“, což je narážka na úryvek z první Janovy epištoly: 

„My jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám, a věříme v ni. Bůh je láska.“ (1 Jan 4, 16). Jsem 

přesvědčen, že i vám pomůže, když si uvědomíte tato slova Bible. Jistě i vy jste ve svém životě 

vícekrát poznali, že vás Bůh má rád. Pomáhal vám v nejrůznějších situacích. Jistě vás teď 

nemiluje méně než dřív… [S20] („výchozí bod“ autorova pojednání o Boží lásce 

k člověku) 

 

Už v nejstarších křesťanských dokumentech prvních staletí čteme: Nezabiješ zárodek 

potratem a nenecháš uhynout novorozeně. Církev chápe ochranu bezbranných nenarozených 

dětí tak vážně, že každého, kdo úmyslně provedl nebo nechal si provést potrat, považuje 
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za vyloučeného ze společenství církve. [S03] (opora pro závaznost představeného 

stanoviska k potratům) 

 

Vztahy k jiným textům mohou hrát z hlediska výstavby pastýřského listu různě 

důležitou roli: například biblické citáty se uplatňují jako doklady konkrétních tvrzení 

a myšlenek, ale mohou být rovněž rozvíjeny v rámci delší tematicky ucelené pasáže,  

nebo dokonce tvořit východisko celého listu. Tak je tomu například ve velikonočním listu 

biskupa Cikrleho ([02]) uvozeném pozdravem vzkříšeného Krista Pokoj vám! Na něj pak 

autor navazuje pojednáním, jehož ústředním tématem je právě pojem pokoje.  

Konstituující roli má návaznost na jiný text i v případě velikonočního listu arcibiskupa 

Graubnera ([07]), jehož text je založen na parafrázi a výkladu několika novozákonních 

pasáží, v nichž jsou líčeny události následující po Ježíšově zmrtvýchvstání.  Některé listy 

psané ke konkrétnímu datu (konkrétně se jedná o listy k 1. neděli postní – viz [09], [04]) 

vycházejí z výkladu textů Písma čtených v danou neděli při bohoslužbě, a přebírají tak 

zčásti model homilie: Mojžíš nás v prvním čtení vyzval, abychom se podívali do historie 

národa, rodiny i naší osobní a snažili se objevit, co pro nás Bůh velikého udělal, co nám dal. 

[09] Biskup Cikrle opakovaně umísťuje biblické citáty, jež mají ilustrovat hlavní myšlenku 

příslušného textu, před vlastní text listu jako jakési jeho motto. 

Velikonoční listy jsou intertextovostí obecně poznamenané výrazněji.  

Odkazují v podstatě výhradně k textům vázaným na křesťanský okruh. Nejčastěji se jedná,  

jak již bylo řečeno, o texty biblické. Oblíbené jsou mezi pisateli pastýřských listů zejména 

evangelijní texty a apoštolské listy, lze se však setkat například i s citacemi starozákonních 

žalmů a dalších biblických textů. Běžně se v pastýřských listech vyskytují odkazy na různá 

prohlášení církevních představitelů (především papeže Františka) a církevní dokumenty 

(Katechismus katolické církve, pastýřské listy, koncilní dokumenty apod.), dále jsou 

v materiálu zastoupeny mimo jiné úryvky z modliteb či teologicky orientované literatury, 

objevuje se i citace barokní duchovní písně. Odkazy k textům nenáboženské povahy jsou 

zcela výjimečné, lze je nalézt ve skupině listů vztahujících se k širším společenským 

tématům mezi texty kardinála Duky, který například v listu psaném při příležitosti  

100. výročí republiky parafrázuje českou státní hymnu. 

Vedle odkazů na konkrétní texty nebo narážek na biblické motivy či postavy 

se ovšem pastýřské listy k dalším textům vztahují i jinými způsoby. Formálně žánr 

pastýřského listu navazuje na biblické texty epištol, s nimiž by bylo možné rétoriku 

současných duchovních srovnávat; pominout nelze ani stále silný vliv biblického 

a liturgického jazyka na styl projevů vznikajících v komunikačním okruhu katolické církve.  
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4.8 My a oni: kategorizace v jazyce pastýřských listů 

 

Již v kapitole věnované metafoře jsem se pokusila demonstrovat, jak důležitou roli 

lze připsat jazyku z hlediska způsobu, jímž pojmově uchopujeme realitu. K metafoře jsem 

se na základě kognitivnělingvistického přístupu k jazyku rozhodla přistoupit  

jako k fenoménu primárně mentální povahy, který slouží jako nástroj rozumění okolní 

skutečnosti. Za metaforické jsou v rámci tohoto pojetí považovány procesy lidského 

myšlení. V jazykových metaforických výrazech získávají své vyjádření. Vycházím zde 

z předpokladu, že jazyk procesy myšlení nejen odráží, ale také formuje, a metaforu tak 

chápu jako nástroj rozumění, ale potenciálně též persvaze. S pomocí analýzy 

metaforických výrazů jsem se snažila dospět k poznání toho, jak katoličtí věřící 

konceptualizují jisté pojmy (resp. k tomu, jaké konceptualizace jsou jim předkládány 

představiteli církve), zde si kladu za cíl prozkoumat na základě jazyka pastýřských listů 

ustálené procesy (sebe)kategorizace, jež jsou v projevech katolických duchovních 

opakovaně ustavovány a mohou zásadně ovlivňovat způsob, jak sebe (jakožto křesťany) 

a „druhé“ chápou adresáti jejich projevů. 

Domnívám se, že v pastýřských listech o této kategorizační praxi vypovídá jednak 

práce se slovesnými osobami, jednak výběr pojmenování, jimiž pisatelé označují  

svou vlastní skupinu v opozici k „cizímu“. Zkoumání kategorizace v souvislosti s užíváním 

slovesných osob v zásadě navazuje na analýzu představenou v kapitole o morfologii, 

teoretickou oporu mi zde poskytne studie Martina Havlíka (2009) Diskurzní praktiky 

křesťanských kazatelů při konstituování standardního relačního páru „my“ – „oni“.  

Obecně lze říci, že zacházení s 1. osobou plurálu v pastýřských listech výrazně 

reflektuje pohyblivost hranice vymezující opozitní kategorie „my“ a „oni“, na niž ve své 

práci založené na analýze českých kázání Havlík upozorňuje. Havlík v návaznosti na teorii 

sebekategorizování vychází z předpokladu, že mluvčí ve svých projevech rozlišují „nás“ 

a „je“, přičemž „nám“ zpravidla připisují pozitivní vlastnosti, „jim“ vlastnosti negativní. 

Odmítá však tyto kategorie chápat jako apriorně dané, odvozené ze sociální skutečnosti. 

(Havlík, 2009, s. 84–85) Zaměřuje se na diskurzivní praktiky uplatňované při procesu 

jejich konstituování v komunikaci a poukazuje na úzké sepětí těchto praktik s realizací 

komunikačního záměru mluvčího.  

To ilustruje například Havlíkův popis mechanismu „nepřímého obviňování“,  

jejž mluvčí využívají za účelem připsání negativní vlastnosti členům „své“ vlastní skupiny: 

vlastnost je nejdříve přisouzena členům kategorie „oni“ vymezené však natolik vágně,  

aby bylo posléze možné do této skupiny zahrnout i „nás“. (Havlík, 2009, s. 89–90)  
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Užití podobného mechanismu je možné identifikovat i v pastýřských listech.80  

Například arcibiskup Graubner přechází ve svém listu ([09]) z 1. osoby plurálu do osoby 

třetí, jejímž prostřednictvím referuje o problémech „dnešní doby“ a „současné kultury“, 

mezi nimiž zmiňuje nejistotu a pochybnosti. Adresáti přitom mohou mít důvod 

se domnívat, že se jedná o záležitosti spjaté pouze s kategorií „oni“, a to na základě  

3. osoby v protikladu k dominantnímu inkluzivnímu plurálu, formulace současná kultura 

nám předkládá, vytvářející jistou distinkci mezi současnou kulturou a „námi“,  

ale i zkušenosti s vymezováním komunity křesťanů vůči „společnosti“ či „světu“ v jiných 

textech:81  

Postní doba vede na poušť i nás a připomíná, že jí nemůžeme projít a zůstat lhostejní. Je třeba 

se znovu rozhodnout pro Boha. 

Říká se, že dnešní doba je nemocná nerozhodností. Mnozí se bojí vyjádřit svůj názor,  

aby nenarazili, nebo aby se nezdálo, že se povyšují nad ostatní, aby byli korektní a tolerantní. 

Dokonce i současná kultura nám předkládá místo hrdinů silných a sebevědomých, ale současně 

skromných a jistých, hrdiny zmítané nejistotou, pochybnostmi a smutkem. Pochybnost se převléká 

za pokoru. Pochybnost není pokora. Pochybnost je pochybnost, je to nevíra. Je nutné se jí zbavit 

a ne ji hýčkat. 

V závěru odstavce však pisatel vyzývá k odmítnutí pochybností 1. osobou plurálu 

(Hledáme-li spravedlnost, odmítněme pochybnosti a najděme odvahu pevně věřit),  

čímž „dnešní dobu“ spojuje také s „námi“. 

I když kategorie „my“ v pastýřských listech nejčastěji zahrnuje pisatele a adresáty, 

potažmo všechny křesťany, a „jimi“ jsou pak míněni ostatní lidé, ne-křesťané, je třeba mít 

na paměti, že vymezení obou kategorií se v závislosti na kontextu jejich užití 

a komunikačním záměru pisatele obměňuje. Vzniká tak jisté pnutí v rámci kategorie „my“ 

(viz postavení pisatelů jako „pastýřů“ i „bratrů“ a dynamiku utváření a rušení hranice 

mezi nimi a adresáty), ale i mezi oběma kategoriemi, neboť 1. osoba může odkazovat 

pouze ke společenství křesťanů, jež je mnohdy vymezováno v opozici k většinové 

společnosti, stejně tak ovšem může členy většinové společnosti zahrnovat. Křesťané se tak 

vzhledem k ní dostávají do podobné (v jistém smyslu paradoxní) pozice jako pisatelé 

k věřícím.82  

 
80 Zároveň je však třeba podotknout, že pro pisatele pastýřských listů není v zásadě přímé připsání 
negativní vlastnosti členům kategorie „my“ problémem. Děje se tak obvykle za využití inkluzivního 
plurálu. 
81 Viz několik příkladů z pastýřských listů: Protože se náš život liší od života světa; Lidé světa si toho 
začali všímat a začali o křesťanech říkat:…; [08]  Nepřijetí ze strany společnosti je pochopitelné,… [12]  
atd. 
82 Vztah mezi společenstvím křesťanům a většinovou společností je v textech pastýřských listů 
nejen různě jazykově ztvárňován, ale také tematizován: Podstatné je, že bych rád překonával často 
úplně zbytečnou zeď mezi věřícími a ostatními členy naší společnosti; [06] Nesmíme se povyšovat 
nad druhé lidi; Nemůžeme být ve všem jako nevěřící…[08]  atd. 
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Práce s gramatickými osobami však není v rámci pastýřských listů zdaleka jediným 

prostředkem kategorizace. Podstatnou roli z tohoto hlediska hrají například zájmena83,  

ale také již zmiňované lexikální prostředky. Způsoby, jimiž pisatelé pastýřských listů 

označují skupinu adresátů, do níž se inkluzivním plurálem v řadě případů sami zahrnují 

(tedy skupinu „vlastní“), ve vztahu k „druhým“ lze do jisté míry považovat za ustálené. 

K vlastní skupině pisatelé referují obvykle pouze 1. osobou plurálu nebo osobním 

zájmenem (My velikonoční události prožíváme v liturgii [16]), případně označením křesťané 

(hlavně proto, že si jako křesťané uvědomujeme, že to je svátek života [16]). Zatímco užití 

výrazu věřící pro označení členů vlastní skupiny není v pastýřských listech neobvyklé, 

o nevěřících pisatelé mluví pouze výjimečně. Členy kategorie „oni“ pojmenovávají 

ve většině případů souhrnnými výrazy společnost či svět, jež mají oproti binárně 

opozitnímu označení věřící tu výhodu, že díky své vágnosti a šíři umožňují zachovat 

hranici mezi oběma skupinami prostupnou a v případě potřeby tak zahrnout i členy 

kategorie „my“. Kategorie společnost/svět, která je v pastýřských listech často spojována 

také se současností či dnešní dobou, nebo přesněji vztah, jenž k ní pisatelé zaujímají, má tak 

ambivalentní povahu.  

Pisatelé běžně zacházejí s pojmy křesťanství a svět jako s jasně oddělenými, často 

opozitními kategoriemi (Svět se nám může sice smát, jako se posmíval Kristu, ale on nakonec 

zvítězil. A my (…) už dnes jsme na straně vítěze [08]). Vlastní skupinu vymezují  

vůči kategorii světa, jíž připisují negativní vlastnosti84 (Společnost mravně narušená; [S09] 

v dnešní společnosti silně ovládané sobectvím [20]), a členy vlastní skupiny nabádají k tomu, 

aby se od ní odlišovali (nebojme se žít jinak než svět kolem nás; [S03] Abychom však dovedli 

jednat jako lidé duchovní, nesmí naše myšlení řídit svět prostřednictvím veřejného mínění 

[08]). Stejně tak se ovšem do společnosti či světa zahrnují, mluví o naší společnosti  

(v poslední době se v naší společnosti (…) mnoho mluví o etických otázkách [S03]) a hranici 

mezi oběma skupinami prezentují jako nežádoucí (Podstatné je, že bych rád překonával 

často úplně zbytečnou zeď mezi věřícími a ostatními členy naší společnosti [06]).  

Přestože svět je často prezentován jako „jiný“, v mnoha směrech protikladný církvi 

či křesťanství, vztah mezi oběma kategoriemi není ve většině případů pojímán jako vztah 

mezi (rovnocennými) protivníky, ale spíše jako mezi „pomáhajícím“ a „potřebným“. 

Opakovaně je konceptualizován například pomocí metafory lékaře a pacienta (je třeba 

uzdravit společnost; [S15] aby se skrze nás šířil pokoj, spása a uzdravení světa [07]),  

 
83 S problematikou inkluzivního plurálu úzce souvisí osobní zájmena pro 1. osobu plurálu, rozdíly 
v referenci lze zkoumat také v souvislosti s totalizátory a negativy; obojí viz v kapitole o morfologii. 
84 Jako prostředek negativního hodnocení se uplatňuje dokonce i užití pejorativního výrazu pohan, 
pohanský: Nemůžeme být ve všem jako nevěřící a k pohanskému způsobu života pouze přidat nějakou 
modlitbu. [08] 
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což umožňuje do jisté míry překlenout zdánlivě protichůdné nároky: na jedné straně 

požadavek určité distance od „světa“, na druhé straně misijní úsilí křesťanství.  

Biskup Radkovský je ve svém listu dokonce ukazuje jako dva následné kroky, jež na sebe 

v logické posloupnosti navazují (Rovněž je důležité vybírat si dobré přátele. Nejen tak,  

že se budeme spíše vyhýbat těm, kteří nás mohou brzdit na naší cestě k Bohu (…). Právě to,  

že jsme jako křesťané v této společnosti v menšině, by nás mělo vést k úsilí vytvářet pevná 

společenství, jež se stanou pro tuto společnost dobrým a užitečným kvasem [07]). Ač pisatelé 

často užívají kontrastní schémata souběžně, zdá se, že mezi nimi zásadnější rozpor 

neshledávají.   
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5 Závěr 

 

V této práci jsem se zabývala analýzou vybraných pastýřských listů současných 

katolických duchovních. Na základě rozboru shromážděného materiálu a za využití 

poznatků získaných studiem odborné literatury věnované problematice náboženské 

komunikace a náboženského stylu jsem si položila za cíl formulovat závěry  

ohledně jazykové a stylové specifičnosti žánru pastýřských listů. Za tímto účelem jsem 

analyzovala 40 pastýřských listů z let 1990 až 2019 z hlediska využití morfologických, 

lexikálních a syntaktických prostředků, uplatnění metaforiky a různých rétorických 

postupů.  

Na rovině morfologické jsem věnovala pozornost zejména způsobům zacházení 

s gramatickými osobami, které se spolu s některými metaforickými pojmy (např. metafora 

bratrství, pastýře, církve-organismu) podílí na ustavování kategorií, s jejichž pomocí 

pisatelé jazykově uchopují vztahy mezi církví a společností i vlastní pozici ve vztahu 

k adresátům. Podstatnou roli z tohoto hlediska hraje především inkluzivní plurál,  

jenž pisatelům umožňuje vyjádřit jejich „sjednocení“ s adresáty. Přispívá tak k udržování 

„iluze kontaktu“ s adresátem a může sloužit také jako persvazivní prostředek,  

s jehož využitím pisatelé adresátům připisují tytéž názory, vlastnosti, emoce nebo volní 

aktivitu. Ve výpovědích s imperativem zajišťuje oslabení jejich direktivnosti a zmírňuje 

apelativní vyznění textu. Podobnou funkci plní kondicionál v performativních formulích 

i v běžných oznamovacích větách s modálními slovesy. Charakteristický rys  

z hlediska slovesné morfologie představuje i neaktuální prézens, který stejně jako 

množství jiných prostředků z různých jazykových rovin poukazuje na tendenci pisatelů 

pastýřských listů ke generalizujícímu vyjadřování.  

V kapitole věnované morfologii z těchto prostředků dále zmiňuji generický 

singulár, totalizátory a negativa. Frekvence zájmen je v pastýřských listech obecně 

poměrně vysoká. Vedle totalizátorů a negativ pisatelé užívají zejména personalií a posesiv, 

která v pastýřských listech často plní podobné funkce jako inkluzivní plurál. V oblasti 

jmenné morfologie se pastýřské listy dále vyznačují širokým uplatněním adnominálního 

genitivu, jež odpovídá obecnější tendenci pisatelů k jmennému vyjadřování a může být 

motivováno mimo jiné úsilím dostát řazení stylu církevní komunikace k „vyššímu stylu“. 

Zmínit lze také využití některých okrajových či „zastarávajících“ prostředků,  

které se v rámci církevní komunikace udržely v užívání (např. předložka skrze ve funkci 

označení prostředku či prostředníka, tvar bratří). 

Analýza slovní zásoby ukázala také na výskyt stylově příznakových lexikálních 

prostředků úzce spjatých s církevním prostředím. Výrazný podíl na „uchovávání“  
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těchto prostředků v jazyce církve lze připsat jejich přítomnosti ve zvláště 

exponovaných biblických a liturgických textech. Vliv biblického a liturgického jazyka 

na slovní zásobu pastýřských listů představuje jeden z projevů intertextovosti komunikace 

realizované pastýřskými listy i církevní komunikace jako takové. Výběr lexikálních 

prostředků může být do jisté míry určován i úsilím o „vznosnost“ vyjadřování, které by 

v textech pastýřských listů odpovídalo užívání výrazů s knižním příznakem.  

Převážně spisovná slovní zásoba pastýřských listů zahrnuje také řadu náboženských 

termínů užívaných v okruhu katolické církve. Koncentrované jsou zvláště v listech 

s velikonoční tematikou a jejich podstatnou část tvoří výrazy latinského, případně řeckého 

původu. Některé z nich pisatelé ve svých listech vysvětlují, většinou však zřejmě 

u adresátů počítají s jejich znalostí.  

Zejména v listech dotýkajících se tabuizovaného tématu sexuálního zneužívání 

v církvi, ale v menší míře i v některých dalších textech se lze setkat s užitím lexikálních 

i jiných prostředků eufemizace. Obecně je však v pastýřských listech výskyt lexikálních 

jednotek s expresivním příznakem spíše okrajový. Za typické lze naopak považovat 

užívání výrazů vyjadřujících modální a etické hodnocení propozičního obsahu.  

Jedná se obvykle o zobecněná hodnocení podaná formou neosobních konstrukcí; osobnost 

pisatele je v pastýřských listech často odsouvána do pozadí (nejen prostřednictvím 

neosobních konstrukcí, ale do určité míry i inkluzivním plurálem; 1. osoba singuláru není 

v pastýřských listech příliš frekventovaná). Spíše než expresivita, s níž některé stylistické 

práce asociují církevní komunikaci, chápanou převážně v intencích vyjadřování „osobní 

víry“ či „niterných pocitů“ věřících,85 se tedy zdá být pro pastýřské listy charakteristická 

evaluativnost spolu s vyjadřováním modálních postojů. Často se objevuje také využití 

různých intenzifikačních prostředků.  

Z hlediska slovnědruhového je v textech pastýřských listů nápadný vysoký podíl 

substantiv související mimo jiné s uplatňováním (patrně stylisticky motivované) 

multiverbizace a syntaktických kondenzací. Za jeden z dokladů generalizujícího 

vyjadřování lze v pastýřských listech pokládat užívání substantivizovaných adjektiv,  

jimiž pisatelé na základě určité sdílené vlastnosti vymezují široké třídy jedinců.  

Analýza slovní zásoby pastýřských listů z hlediska frekvence pak svědčí o častém 

opakování některých „klíčových“ výrazů spjatých s křesťanstvím. Pozornost byla v rámci 

rozboru slovní zásoby věnována i práci s obraznými prostředky, jejichž užívání se zdá být 

v pastýřských listech do značné míry automatizované, úsilí o aktualizaci vyjádření je 

pro pisatele charakteristické méně. I z toho důvodu jsem se několik konvenčních metafor 

a metonymií následně rozhodla analyzovat s pomocí kognitivní teorie metafory,  

 
85 Viz např. Kvítková, 2005, s. 29. 
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která umožňuje vysvětlit systematičnost v užívání jistých metaforických výrazů  

a vedle estetického účinku metafory počítá i s dalšími jejími funkcemi, primárně s funkcí 

kognitivní. 

Na základě analýzy různých syntaktických jevů jsem dospěla k identifikaci 

několika protikladných tendencí v syntaxi pastýřských listů. Překvapivé bylo zjištění 

některých rysů, které mohly být dány zřetelem ke zvukové realizaci projevu  

– například signalizace pauz čárkami na místech, kde není psaní interpunkce  

ze syntaktického hlediska vyžadováno, specifická stavba souvětí (bezespoječné 

parataktické spojení vedlejších vět s opakováním podřadicí spojky), případně i užívání 

vsuvek a vkládání oslovení do textu, ale i některých syntaktických nepravidelností 

charakteristických pro mluvené projevy (např. zeugma, anakolut, atrakce, kontaminace). 

V souvislosti s nimi jsem uvažovala jednak nad možností nereflektovaného pronikání rysů 

mluvenosti v souvislosti s kazatelskou praxí pisatelů, jednak nad vědomým 

zohledňováním mluvené realizace textu při jeho konstrukci, neboť pastýřské listy bývají 

běžně věřícím předčítány při mši.  

Na druhou stranu se syntax pastýřských listů vyznačuje mnoha vlastnostmi,  

které jsou pro mluvené projevy atypické a kladou na adresáta při recepci textu značné 

nároky. Mezi ně patří délka a poměrně komplikovaná stavba souvětí i věty jednoduché 

s množstvím paratakticky spojených větných členů včetně výčtů nebo vloženými 

vedlejšími větami, výskyt syntaktických kondenzací, časté přerušování souvislého 

intonačního průběhu věty apod. Předpokládám, že užití modifikací větné stavby, jako je 

elipsa či parcelace, může být u některých delších výpovědí (často pracujících s výčty) 

vedeno snahou recepci textu usnadnit (např. sekundárním rozčleněním výpovědi  

při parcelaci). Určité napětí vzniká také mezi uplatněním prostředků, jež je možné 

považovat za „stylově vyšší“ (např. knižní výrazy a některé obrazné prostředky, na rovině 

syntaktické pasivní konstrukce či postponované shodné přívlastky), a různými 

syntaktickými nepravidelnostmi (vedle zmiňovaných konstrukcí spjatých s mluvenými 

projevy zejména nedodržení formy valenčních doplnění, případně elipsa obligatorních 

členů valenčního rámce). 

Pastýřský list jako jeden ze žánrů tzv. církevní komunikace sdílí řadu rysů s jejím 

charakteristickým stylem, jak je vymezován v některých českých (resp. slovenských) 

stylistických pracích. Na základě analýzy pastýřských listů jsem v mnoha případech 

dospěla k identifikaci stejných prostředků, které v rámci charakteristiky religiózního stylu 

jmenuje J. Mistrík – mezi nimi imperativ, stupňovaná adjektiva a adverbia, prostředky 

s příznakem knižnosti a obrazné prostředky, postpozice shodných přívlastků, řečnické 

otázky. Mistríkovým závěrům v zásadě odpovídají také zjištění týkající se frekvence 
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lexikálních prostředků86 a navzdory psané podobě i možného vlivu zvukové realizace 

projevu na syntax pastýřských listů. Další podstatnou vlastnost pastýřských listů 

uváděnou též v popisech stylu církevní komunikace představuje jejich intertextovost.  

Za jeden ze stylotvorných faktorů stylu pastýřských listů pokládám zřetel k estetickému 

účinku komunikace a setrvání v oblasti „vyššího stylu“, oproti některým stylistickým 

pracím (např. Mistrík, 1992; Kvítková, 2005; Minářová, 2010) jim však zřejmě přiznávám 

omezenější dosah. Podrobnější zhodnocení dle mého názoru v této souvislosti vyžaduje 

především funkce metafory, případně i dalších obrazných prostředků v pastýřských 

listech: zejména v pastýřských listech převažující konvenční metafory lze často chápat 

spíše jako určité rámce porozumění základním teologickým konceptům křesťanství 

a dalším důležitým pojmům než primárně jako prostředky ozvláštnění textu. 

Předpokládám také, že výběr některé z metaforických konceptualizací, jež má pisatel 

pro daný pojem k dispozici, může být určován i persvazivními cíli komunikace. 

Realizaci persvazivní komunikační funkce, k níž na rovině jazyka poukazují  

mimo jiné výpovědi s imperativy či performativy, jejichž prostřednictvím pisatelé 

uskutečňují jistý druh výzvy, lze pokládat za jeden ze styčných bodů pastýřských listů 

s komunikáty řečnického stylu. Stejně jako řečnické projevy vypovídají pastýřské listy také 

o výrazné orientaci na adresáta, jež se v textech projevuje užíváním některých rétorických 

prostředků – oslovení, řečnických otázek, inkluzivního plurálu – či vysokou frekvencí 

zájmen pro 1. a 2. osobu plurálu. Vedle těchto rysů ovšem pastýřské listy s řečnickým 

stylem spojují i další vlastnosti včetně užívání modálních a hodnotících výrazů  

nebo odkazování k jiným textům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 Je však třeba počítat s tím, že vhledem ke způsobu vymezení tematických skupin listů nelze 
materiál užívaný v této práci pokládat za zcela vhodný pro frekvenční analýzu.  
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