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Abstrakt 

Tato práce se zabývá školskou jazykovědnou terminologií, kterou zkoumá v učebnicích 

českého jazyka pro střední školy z let 1945-1989. 

V teoretické části je zmapován stav jazykového vyučování, používané učebnice a situace 

v odborné lingvistice ve sledovaném období. Pozornost je věnována také termínům 

a školské jazykovědné terminologii. Praktická část práce se zabývá terminologií 

v několika vybraných učebnicích se zaměřením na původ použitých termínů. Podává 

informace o rozdílném využívání termínů v učebnicích pro různé typy škol a z různých 

let. 

V práci bylo zjištěno, že školská jazykovědná terminologie byla ve druhé polovině 

dvacátého století v zásadě jednotná a rozdíly vznikaly pouze v různém zastoupení 

termínů cizího původu, které bylo vyšší v učebnicích pro gymnázia a v učebnicích pro 

ostatní typy škol se v průběhu let zvyšovalo. Tato zjištění jsou doložena na konkrétních 

faktech vyplývajících z analýzy učebnic. 

 

Klíčová slova: 
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Abstract 

This bachelor thesis focuses on linguistic terminology used for language teaching. 

Terminology is analysed in Czech language textbooks published between the years 1945 

and 1989. 

The theoretical part maps the situation of language teaching, textbooks, and linguistics in 

the analysed period. The last chapter is devoted to terminology. The practical part 

analyses terms used in chosen textbooks with a focus on the origin of the terms. The 

acquired data informs about the various textbook terminology used for different schools 

over the years. 

According to this thesis, linguistic terminology used in Czech language textbooks is 

basically uniform, differences arise only in the representation of international terms, 

which has increased over the years. The number of terms of sovereign origin was the 

highest in textbooks intended for selective schools. This conclusion is supported by the 

specific facts resulting from the textbook analyses. 
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1. ÚVOD 

Práce je zaměřena na popis a analýzu jazykovědné terminologie užívané v učebnicích pro 

střední školy. První část poskytuje teoretická východiska pro zpracování analýzy 

vybraných učebnic a je rozčleněna do kapitol Školská soustava v období 1945-1989, 

Učebnice českého jazyka používané v období 1945-1989, Situace v jazykovědě 

a Terminologie. 

Kapitola věnovaná školství byla zařazena za účelem poznání stavu československého 

vzdělávacího sytému, který se měnil v obdobích vymezených školskými reformami. 

Situace ve školství a výsledky vzděláváni měly spolu s vývojem československé 

lingvistiky a didaktiky značný vliv na zpracování, obsah i obtížnost učebnic, a tedy také 

na podobu školské jazykovědné terminologie v nich užité. 

Následující kapitola o učebnicích shrnuje řady učebnic používané v jednotlivých fázích 

sledovaného období a názory, které na ně zaujala odborná veřejnost. V kapitole Situace 

v jazykovědě jsou představeny důležité směry a vývoj jazykovědy v daném období. Dále 

jsou zmíněny důležité organizace a jazykovědné publikace. Kapitola Terminologie 

nejprve definuje termín a poté popisuje vývoj školského i vědeckého lingvistického 

názvosloví. 

Předmětem praktické části práce je analýza několika vybraných učebnic a terminologie, 

která je v nich použita. Učebnice jsou vybrány tak, aby byly zastoupené různé typy škol 

a různá období, ve kterých byly učebnice vydány a kdy se používaly. U termínů je 

sledován jejich původ, tedy volba mezi dvěma synonymními variantami termínu, z nichž 

jedna je českého a druhá cizího původu. 

Analýza by měla pomoci při odhalování principů, kterými se řídili autoři učebnic při 

výběru konkrétní varianty termínu. S přihlédnutím k uvedeným teoretickým poznatkům 

lze snáze odhalovat příčiny těchto tendencí. 
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2. ŠKOLSKÁ SOUSTAVA V OBDOBÍ 1945‒1989 

Tato kapitola pojednává o stavu a organizaci školské soustavy mezi lety 1945 a 1989. 

V letech 1948, 1953, 1960 a 1978 byly přijaty zásadní školské zákony, a proto se kapitola 

dělí na pět částí ohraničených těmito roky. Školský zákon z roku 1984 do dělení není 

zahrnutý, protože nepřinesl v organizaci školské soustavy žádné významné změny. 

2.1. 1945‒1948 

V tomto období bylo třeba vyrovnat se s dopady nacistické okupace. Ministerstvo 

školství a osvěty (v roce 1945 pod vedením dr. Zdeňka Nejedlého) muselo mimo jiné 

zajistit zrušení protektorátních nařízení a znovuotevření českých středních škol.1 Konec 

války znamenal také změny v obsahu vyučování. MŠO již 12. 5. 1945 vydalo výnos, 

který zajistil navýšení hodinové dotace předmětů, jejichž výuka byla v protektorátním 

školství omezena. Díky tomu dostal větší prostor mateřský jazyk a vlastivěda. Navýšení 

proběhlo na úkor němčiny, jejíž výuka byla tímto výnosem zastavena (Machačová, 2017, 

s. 20). V předmětu Jazyk český bylo podle osnov z roku 1945 zejména doplňováno 

literární učivo zanedbané za války. Jazyková výuka měla vést k poznání spisovného 

jazyka a osvojení schopnosti vyjadřovat se v něm. Byl kladen důraz na mluvený projev. 

(Šmejkalová, 2010, s. 246-248). Na středních školách byly navíc zavedeny hodiny 

ruského jazyka a politické výchovy, která značně ovlivňovala výuku. 

Byla obnovena diskuse o zavedení jednotné školy, tedy společného vzdělávání pro 

všechny žáky ve věku od šesti do patnácti let. (Organizace vzdělávací soustavy České 

republiky, 2008/9, s. 79) Už na počátku 20. století se o tomto tématu debatovalo mezi 

odborníky z oblasti školství, učiteli i politiky. Od roku 1869 byl stát garantem školství 

a výchovy, ale chod škol zajišťovaly obce a v některých případech církev. (Organizace 

vzdělávací soustavy České republiky, 2008, s. 24) Upozorňovalo se na to, že na středních 

školách probíhá nežádoucí a nespravedlivá diferenciace studentů na základě jejich 

původu, což odporuje demokratickým principům. (Zárybnický, 2010, s. 13) Žáci 

z bohatších rodin měli vyšší šanci studovat na gymnáziu, a dostávalo se jim tedy 

kvalitnějšího vzdělání. Na IV. řádném sjezdu Československé sociálně demokratické 

strany v roce 1900 byly vzneseny požadavky na rovný přístup ke vzdělání, postátnění 

 
1 Během okupace bylo uzavřeno velké množství středních škol, především škol humanitně zaměřených 

a gymnázií. Po osvobození bylo obnoveno 147 škol (nejen středních), navíc došlo ke zřízení dalších. 

(Machačová, 2017, s. 16, 17)  
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škol, oddělení školy a církve a zařazení pracovního vyučování. (Somr, 1987, s. 211) Ve 

20. a 30. letech proběhlo několik změn, které měly vést k vyrovnání rozdílů mezi 

jednotlivými typy škol a ke zkvalitnění školství. Byly zřizovány pokusné reformní školy. 

Odstranění třídních rozdílů ve vzdělávání žádal také VI. Pedagogický týden probíhající 

roku 1934 v Praze. (Somr, 1987, s. 215) Nacistická okupace tyto snahy přerušila. 

Po druhé světové válce přerostla diskuse o jednotné škole v politický spor, ve kterém pro 

velkou školskou reformu (postátnění škol a zavedení jednotné školy) vystupovali 

především komunisté a proti zejména katolická církev. (Zárybnický, 2010, s.16) Zastánci 

jednotné školy odmítali prvorepublikové školství, které podle nich nebylo demokratické 

a podporovalo výlučnost, a požadovali reformu soustavy středních škol. Někteří 

odborníci vnímali takové odsouzení jako příliš zjednodušující, přesto se však osnovy, 

které vznikly krátce po válce, principem jednotné školy řídily.  

Od školního roku 1945/46 bylo na základě výnosu MŠO možné otevřít jednotnou střední 

a měšťanskou školu se společnými osnovami a přehledy hodin a několik takových škol 

skutečně vzniklo. Po roce 1948 se staly základem jednotného školství. (Somr, 1987, 

s. 301, 302) 

Intenzivně se pracovalo na tvorbě nových metodických příruček. V roce 1945 na základě 

dekretu prezidenta republiky vznikl Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose 

Komenského v Praze s pobočkou v Brně, který podléhal ministerstvu školství a osvěty. 

Ústav měl řešit otázky organizace a řízení škol, učebních plánů a osnov, učebnic, 

učebních pomůcek aj. Působili v něm zpočátku převážně bývalí středoškolští učitelé, 

později se úroveň vzdělání a učitelské kvalifikace pracovníků zvyšovala. Členy 

výzkumné skupiny věnující se vyučování mateřskému jazyku byli mimo jiné odborníci 

jako Jaroslav Jelínek nebo Vlastimil Styblík.  

2.2. 1948-1953 

V roce 1948 byl vydán Zákon o základní úpravě jednotného školství. Tímto zákonem se 

změnila celá školská soustava tak, aby odpovídala principu jednotné školy. Jednotná 

škola2 podřízená státu byla krátce nato zahrnuta i do nové ústavy.  

 
2 tj. „školská soustava která dává mládeži téhož věku vzdělání na jednom školním stupni a která umožní 

každému žáku, který splnil základní úkoly určitého stupně, přístup ke vzdělání na dalším stupni“ 

(z Protokolu VIII. řádného sjezdu KSČ ve dnech 28.–31. března 1946 – převzato ze Somr, 2010, s. 304) 
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Povinná školní docházka trvala devět let a zahrnovala pětiletou školu národní (dnešní 

1. stupeň ZŠ) a čtyřletou školu střední (dnešní 2. stupeň ZŠ). Národní ani střední škola 

nebyly výběrové. Žáci mohli po jejich absolvování pokračovat na školu třetího stupně 

(dnešní střední školu), který trvala dva až čtyři roky. Soustavu středních škol tvořily 

nevýběrové základní odborné školy a výběrové odborné a vyšší střední školy (vyšší 

odborné školy a gymnázia). Stále tedy existoval vyšší stupeň gymnázií, kde se žáci měli 

připravovat ke studiu na vysokých školách. Gymnázia měla původně dvě větve, ale 

protože to bylo považováno za příliš diferenciační, byly již v roce 1949 větve sloučeny. 

(Zárybnický, 2010, s. 29) V rámci demokratizace se mělo učivo přizpůsobit co 

největšímu počtu žáků, a proto musely být sníženy požadavky, čímž utrpěly komunikační 

schopnosti nadanějších žáků. 

Na střední škole byla kromě vyučovacího jazyka povinná výuka ruského jazyka, na 

gymnáziích měli žáci povinný také další živý jazyk a latinu. Zákon ukládal, že škola smí 

používat pouze ministerstvem schválené učebnice vydané státním nakladatelstvím. 

Školní vyučování se v souladu s cílem vytvořit socialistickou inteligenci stalo prostorem 

pro propagandu a šíření komunistické ideologie. (Zárybnický, 2010, s. 21) Vliv politické 

situace na školství se projevil například vyžadováním aktivní spolupráce učitelů 

s režimem nebo na podobě učebnic. Žáci z dělnických rodin měli ke vzdělání lepší 

přístup, žáci z prostředí inteligence se naopak setkávali s diskriminací. (Zárybnický, 

2010, s. 33) 

Jazyková výuka byla v tomto období posílena. Argumentem pro to se stala stať 

J. V. Stalina O marxismu v jazykovědě, což dokládá například následující citát: 

„Stalinovy stati o marxismu v jazykovědě nás vybízejí, abychom přezkoumali nejenom 

pedagogickou praxi vyučování mateřskému jazyku, ale i sám systém tohoto vyučování 

v jednotné škole. Vyučování mateřštině má tvořit hlavní obsah národní školy. … V dalších 

letech, zejména pak na škole střední, je třeba klást stále větší důraz na systematické 

vyučování mluvnici, a to tak, aby mluvnické učivo v každé třídě postupně navazovalo na 

probrané učivo ve třídě předchozí, aby se soustavně rozšiřovalo a prohlubovalo 

a pořádalo v jednoduchý, přehledný mluvnický systém.“ (O učebnicích pro národní 

a střední školy, 1951, s. 38) Úryvky z této stati se navíc pravidelně objevovaly 

v předmluvách středoškolských učebnic. V předmětu Český jazyk a literatura se 

nejdůležitější složkou stala mluvnice, v některých ročnících byla jazyku věnována téměř 

polovina hodin (Šmejkalová, 2010, s. 269). V praxi však mohlo docházet k omezování 
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jazykové výuky na úkor literatury, jejíž učivo bylo v osnovách přesněji vymezeno. Jazyk 

byl od školního roku 1951/52 také součástí maturitní zkoušky. Učebnice vycházely 

z předválečných učebnic pro gymnázia, proto rozsah učiva neodpovídal hodinové dotaci 

a učebnice byly pro žáky velmi náročné. 

 

2.3. 1953‒1960 

V padesátých letech byla kritizována vzdělanost pěstovaná za účelem poznání 

a rozšiřování vědění. Vyžadovalo se propojení škol s praxí (už v předchozím období byli 

studenti posledních ročníků středních škol povinni čtyři týdny pracovat v některém 

hospodářském oboru) a zároveň bylo podporováno vzdělávání pracujících. Aby byl 

absolvent střední školy připraven k budování socialistické společnosti a na nástup do 

zaměstnání, měla být posílena polytechnická výuka3. Připravovala se reforma školství, 

která měla díky zkrácení školní docházky umožnit dřívější nástup mladých lidí do práce 

a zpřístupnit středoškolské vzdělání širším vrstvám občanů. 

Reformu provedl Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů z 24. dubna 1953. 

Reformovaná školská soustava vycházela ze sovětské, měla být těsněji spjata s praxí 

a reagovat na hospodářský pokrok. Zákon zkrátil povinnou školní docházku z devíti na 

osm let. Každý žák mohl nastoupit na osmiletou nebo jedenáctiletou školu. Poslední tři 

roky jedenáctileté školy (které měly nahrazovat zrušené gymnázium) byly výběrové 

a poskytovaly žákům vyšší všeobecné vzdělání – mohli je absolvovat i žáci, kteří ukončili 

osmiletou školu. Jedenáctiletá školní docházka měla být pro žáky dostatečnou přípravou 

na vysokoškolské vzdělání, což dokládal příklad ze Sovětského svazu, kde byla střední 

škola stejně dlouhá. (O zvýšení úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství, 

1955, s. 55) 

Reforma školské soustavy vedla ke zhoršení úrovně znalostí československých žáků. 

Změny zákonů byly časté a vždy byly spojeny s úpravami učebních osnov, plánů 

a učebnic, které proto vznikaly ve spěchu a učitelé se jim nestíhali přizpůsobit. (O zvýšení 

úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství, 1955, s. 54) Žáci jedenáctiletek 

 
3 O zvýšení úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství. Usnesení z 13. června 1955 (s. 61-

62): „Škola s polytechnickým vyučováním a výchovou zabezpečuje svým žákům systematické poznání 

základů věd, vyzbrojuje je praktickými dovednostmi a návyky pracovat se základními výrobními nástroji 

a zejména je seznamuje s theoretickými základy i praxí v současné průmyslové a zemědělské výrobě. Tím 

všestranně rozvíjí fysické a duševní schopnosti žáků a dává jim přípravu, která umožňuje svobodnou 

volbu povolání.“ 
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museli zvládnout učivo, které odpovídalo devíti letům povinné školní docházky a čtyřem 

letům gymnázia. To poškodilo znalosti i prospěch žáků. (Šmejkalová, 2010, s. 288)  

Celková hodinová dotace pro předmět Mateřský jazyk a literatura na jedenáctileté škole 

byla podle Martiny Šmejkalové (2010, s. 296) dostatečná, ale v posledních třech 

ročnících bylo množství jazykových hodin poměrně malé. Jazyku byl věnován menší 

počet hodin než literatuře, ke které byl přiřazen i sloh, s čímž někteří odborníci 

nesouhlasili. Úroveň výuky jazyka zároveň snížilo zrušení gymnázií, jejichž žáci měli 

povinný další živý cizí jazyk a latinu, což napomáhalo zlepšení jejich vyjadřovacích 

schopností, znalosti mezinárodních termínů i pochopení mluvnického učiva. 

(Šmejkalová, 2010, s. 292) 

V následujících letech byl stav školství často kritizován. Na nevyhovující znalosti žáků 

a časté propadání reagoval X. sjezd KSČ v červnu roku 1954. V roce 1955 přijal ÚV KSČ 

usnesení O zvýšení úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství, v němž jsou 

kritizovány učebnice, učební osnovy,  práce učitelů i stav pedagogiky. Miroslav Somr 

(1987, s. 307) později napsal: „Výběr a utřídění základního učiva se neuskutečňovaly tak, 

aby žáci získali hluboké a trvalé vědomosti a na jejich základě si vytvářeli vědecký světový 

názor a uměli nabyté vědomosti tvořivě aplikovat v praxi.“ Výzkumný ústav pedagogický 

J. A. Komenského, který se na tvorbě učebnic a osnov podílel, byl označen za instituci 

odtrženou od života škol. Jazykovému vyučování se vytýkalo kladení přílišného důrazu 

na teoretické poučky o gramatice a pravopisu, kvůli kterému nebyl prostor na 

procvičování vyjadřovacích schopností. Usnesení vyzývá ministerstvo, aby do roku 1955 

vypracovalo návrh nového učebního plánu a podle něj do roku 1960 upravilo obsah 

a metody práce všeobecně vzdělávací školy. Při úpravách mělo být vyřazeno nedůležité 

učivo a měly vzniknout relativně trvalé učebnice základních předmětů. Školy měly 

postupně zavést polytechnické vyučování a výchovu. 

Další usnesení O těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji výchovy a vzdělávání 

v ČSR z roku 1959 požadovalo spojení vyučování s výrobní praxí a posílení 

polytechnického vyučování. Odtržení školy od života se považovalo za zdroj problémů 

ve výuce. Základní školní docházka se měla prodloužit na devět let a do roku 1970 měla 

většina mládeže procházet středoškolským vzděláním. Usnesení navrhlo novou 

organizaci školské soustavy, která byla přijata školským zákonem v roce 1960. Školy 
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neměly být jednotné pro všechnu mládež, aby byl naplněn princip odborné orientace 

v práci a ve studiu. Největší význam měly mít učňovské školy a odborná učiliště.  

S ohledem na tyto výtky a požadavky vznikly experimentální dvanáctileté střední školy, 

jejichž učivo upravovaly Pokusné a přechodné osnovy dvanáctileté střední školy. 

V těchto osnovách se projevila deintelektualizace výuky. Kvůli polytechnizaci 

vzdělávání se snížila hodinová dotace pro český jazyk a systematická výuka mluvnice 

vůbec neprobíhala. (Šmejkalová, 2010, s. 301) 

Školy měly reagovat také na požadavek spojení vyučování s výrobou, provedení však 

bylo neúspěšné, protože bylo nedostatečně připravené a žákům byla ukládána pouze 

nekvalifikovaná manuální práce. Celá myšlenka propojení vzdělávání a výroby byla poté 

zpochybněna. (Somr, 1987, s. 309, 310) 

2.4. 1960‒1978 

Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání z 15. prosince 1960 opětovně prodloužil povinnou 

základní školní docházku, kterou měla zajišťovat devítiletá základní škola. Žáci se mohli 

dále vzdělávat na středních školách (na střední všeobecně vzdělávací, střední odborné 

nebo učňovské škole), přičemž se zapojovali do výrobní praxe podle potřeb národního 

hospodářství a kultury. Do zákona bylo zahrnuto i vzdělávání pracujících, což mělo zvýšit 

kvalifikovanost dělníků. (Zárybnický, 2010, s. 61, 62) 

Problémy ve školství přetrvávaly i po reformě. Usnesení ÚV KSČ Ke zvýšení úrovně 

komunistické výchovy na školách I. a II. cyklu a na školách vysokých se soustředilo na 

nedostatky ve výchově mládeže a žádalo využívat vyučování všech předmětů k vytváření 

komunistického uvědomění žáků. Ke zlepšení mohl podle některých názorů přispět 

individuálnější přístup k žákům. (Budarnyj, 1963, s. 21-33) 

Usnesení ÚV KSČ z 22. října 1964 K úkolům dalšího rozvoje školství a k výchově 

mládeže na školách doporučilo diferenciaci výuky na středních školách. Výzkumný ústav 

pedagogický zahrnul modernizaci a diferenciaci systému vzdělání do svého 

perspektivního plánu na léta 1966–1970. Za úkoly spojené s vyučováním mateřského 

jazyka byl zodpovědný Jaroslav Jelínek. Konkrétní změny se měly ověřovat na 

experimentálních školách. Uvolnění poměrů v šedesátých letech vedlo v lednu 1968 

k vydání zákona, který umožnil také znovuzavedení čtyřletých gymnázií. Na střední 
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všeobecně vzdělávací škole vznikla větev humanitní a větev přírodovědná. Byla omezena 

politická výchova. 

O podobě vyučování českého jazyka se vedly diskuse mezi odborníky a toto téma 

zajímalo také širokou veřejnost. (Šmejkalová, 2010, s. 324-326) Debatovalo se 

o rozdělení výuky českého jazyka na dva samostatné předměty (jazyk a literatura). 

Dalším tématem bylo výrazné zjednodušení pravopisu, které by podle názoru jeho 

zastánců umožnilo více se soustředit na vyjadřovací schopností žáků. Ani jedna reforma 

nakonec nebyla uskutečněna. 

Změna oproti tomu proběhla v systematizaci učiva. V učebních osnovách pro gymnázia 

z roku 1972 bylo učivo děleno na sloh a literaturu, přičemž výklad o jazykových 

prostředcích byl zapojen podle jejich slohového využití. Cílem vyučování mateřského 

jazyka byla péče o jazykovou kulturu. Žáci gymnázií měli možnost rozšiřovat své znalosti 

o jazyce na volitelném semináři českého jazyka. Prospěšnou změnou bylo rozšíření 

výuky cizích jazyků (což bylo možné díky omezení ruštiny a zrušení některých povinných 

předmětů). Na klasických větvích gymnázií se vyučovala latina. 

Na odborných školách byla hodinová dotace mateřského jazyka menší. Učivo 

v předepsaném rozsahu bylo nezvládnutelné, což vedlo k vypouštění jazykového učiva, 

aby bylo možné probrat učivo slohové, které se pokládalo za důležitější. Až na konci 

70. let byla jazyková složka opět posílena. (Šmejkalová, 2010, s. 405) 

V roce 1968 bylo přerušeno dosavadní politické uvolňování, což se projevilo také ve 

školství, v němž měl být kladen na výchovnou funkci a měl být posilován polytechnický 

charakter. (Smor, 1987, s. 312) V roce 1976 proběhl XV. sjezd KSČ, kde vznikl 

dokument Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který zdůrazňoval 

nutnost podpory polytechnické výuky, kritizoval nadměrné množství učiva a poukazoval 

na nutnost přepracování osnov pro jednotlivé předměty. Kromě toho mělo také dojít ke 

sblížení mezi různými typy středních škol a zrušila se diferenciace gymnázií. Gymnázia 

byla vnímána jako součást nespravedlivého buržoazního systému.4 Na tento dokument 

navazuje školský zákon z roku 1978. 

 
4 Somr (1987, s. 312): „V oblasti školství se jejich [protistranické, revizionistické a pravicově 

oportunistické živly] nenávist k principům jednotné školy plně odhalila v prosazení zákona o gymnáziích 

v roce 1968. Princip jednotné školy byl narušován pod rouškou tzv. „progresivních“ tendencí ke zvýšení 

úrovně našeho školství „soustředěnou péčí o vývoj talentů“, vrcholící v asociálním požadavku vnější 

diferenciace a snahou o obnovu bývalých gymnázií.“ 



 
15 

 

2.5. 1978‒1989 

Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol z roku 1978 opět změnil délku 

povinné školní docházky, a to na deset let, během kterých se žák osm let vzdělával na 

základní škole a další dva roky na škole střední. Středoškolské vzdělání mohlo být 

dvouleté, tříleté nebo čtyřleté a poskytovaly ho střední odborná učiliště, střední odborné 

školy, gymnázia, konzervatoře, střední školy pro pracující, odborné školy, odborná 

učiliště a učňovské školy.  

Některé tyto změny byly oficiálně zavedeny až v roce 1984, kdy byl vydán nový školský 

zákon (Zákon o soustavě základních a středních škol). V obou zákonech je zdůrazněna 

výchovná funkce vzdělávání. „Střední školy poskytují střední vzdělání nebo úplné střední 

vzdělání, výchovu k vědeckému světovému názoru, výchovu rozumovou, morální 

a politickou, výchovu k socialistickému vlastenectví a k proletářskému 

internacionalismu, výchovu pracovní, estetickou, tělesnou a výchovu brannou; připravují 

pro výkon povolání a k dalšímu vzdělávání.“ (Zákon o opatřeních v soustavě základních 

a středních škol, 1978, § 5)  

Vyučování českého jazyka bylo i v sedmdesátých a osmdesátých letech kritizováno. Stav 

výuky českého jazyka analyzoval výzkum vedený Janem Průchou v Pedagogickém 

ústavu JAK ČSAV, který rozpoznal přílišné zaměření na teorii a malou pozornost 

věnovanou užívání jazyka. Pro nápravu bylo podle něj třeba při přípravě osnov více 

vycházet z nových pedagogických a lingvistických poznatků. (Šmejkalová, 2010, s. 380) 

V sedmdesátých a osmdesátých letech vzniká nové pojetí výchovně-vzdělávací práce, 

které se snaží systém jazykové výuky založený na slohu nahradit systémem, který 

středoškolákům didakticky vhodně představuje mluvnici. Tento systém se měl lišit od 

základoškolského a jeho cílem bylo rozvíjet jazykovou praxi žáků. (Šmejkalová, 2010, 

s. 394) Návrhu nových osnov z roku 1981 však Ústav pro jazyk český vytkl nedostatečnou 

intelektuální náročnost. Problémem byla i nedostatečná hodinová dotace (na gymnáziích 

dostává stejný počet hodin mateřský jazyk, ruský jazyk a další cizí jazyk) (Šmejkalová, 

2010, s. 396) 
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3. UČEBNICE ČESKÉHO JAZYKA POUŽÍVANÉ V OBDOBÍ 1945-1989 

Učebnice je základní vyučovací pomůcka, se kterou se žáci setkávají při školním 

vyučování i domácí přípravě a učitelé z ní vycházejí při výkladu. Ačkoliv se předpokládá, 

že učitel bude s učebnicí dále pracovat a přizpůsobovat ji svým žákům, nemá právo 

odchylovat se v pojetí základního učiva. (Svoboda, 1977, s. 78, 79) Učebnice jsou 

zároveň tvořeny tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu dané vědecké disciplíny 

a didaktiky. Proto obsah učebnice vypovídá o obsahu školního vyučování a její analýza 

o něm poskytuje relevantní informace. 

3.1. 1945-1953 

Po roce 1945 se lingvisté snažili rychle vydat odborné publikace zaměřené na jazykovědu 

i didaktiku. V roce 1947 vyšla příručka Obecná didaktika mateřského jazyka Gustava 

Janáčka, která se věnovala didaktice spíše obecně. Konkrétnější poznatky obsahuje její 

druhý díl nazvaný Speciální methodika mluvnice a pravopisu. Českým jazykem a jeho 

vyučováním se zabývalo množství časopisů, například Zprávy pro češtináře, Naše řeč, 

Slovo a slovesnost a později také Český jazyk a literatura. Jazykovědní odborníci i učitelé 

si byli vědomi, že je třeba vytvořit také nové učebnice, a tak byly sestavovány velké 

autorské kolektivy, které je tvořily. Nevýhodou velkého počtu autorů, kteří se podíleli na 

řadě učebnic, byla nejednotnost výkladu a terminologie (v terminologii však docházelo 

pouze k menším odchylkám, protože jazykovědné termíny používané v učebnicích byly 

předepsány závaznou normou). 

Pro školní roky bezprostředně následující po válce byly znovu vydány učebnice ze 

třicátých let Cvičebnice jazyka českého pro I.-IV. třídu středních škol. Další učebnicí, 

která se v tomto období používala, byl Jazyk mateřský Jaroslava Jelínka a Jiřího Hallera, 

kteří ve výuce prosazovali tradiční pojetí. Učitelé oceňovali přehlednost a vyváženost 

výkladu a mnozí jí dávali přednost před Cvičebnicemi. (Šmejkalová, 2010, s. 243) 

Kritický postoj zaujal Alois Jedlička ve svém příspěvku Strohé brusičství v učebnici 

českého jazyka (1948, s. 251-252), kde upozorňuje na to, že učebnice žáky odrazuje od 

užívání nečeských slov a vazeb, a to bez ohledu na úzus.  

Na konci 40. let vrcholila diskuse o zavedení jednotné školy a požadavky jednoty se 

projevovaly také ve výuce češtiny. Učebnice měly být jednotné, pluralita byla nežádoucí, 

a proto byly schvalované pouze učebnice Státního nakladatelství (Šmejkalová, 2010, 
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s. 241). Ministerstvo školství výnosem ustanovilo také jednotné názvosloví, které bylo 

závazné pro tvůrce učebnic. V roce 1951 vydal ÚV KSČ usnesení O učebnicích pro 

národní a střední školy, které stanovovalo závazné učebnice. Tím byla ukončena také 

nejednotnost v chápání některých jazykových jevů, která se projevovala v předválečných 

letech, kdy byly i tak časté jevy jako doplněk nebo spona vykládány jednotlivými 

učebnicemi odlišně. (Šmejkalová, 2010, s. 54-57)  

Vyučování mluvnice dostalo na dnešních středních školách prostor až v tomto období. 

Cílem bylo porozumění jazyku včetně jeho společenské podmíněnosti, poznávání vztahu 

jazyka k myšlení a uvědomění si jazyka jako soustavy. (Jedlička, 1950, s. 41, 45) Učební 

osnovy předepisovaly českému jazyku poměrně vysokou hodinovou dotaci. Obsah hodin 

byl v učebním plánu předepsaný a odpovídal rozpisu učiva ve schválené řadě učebnic.  

Tou byly Cvičebnice/Učebnice jazyka českého pro I., II., III., IV. třídu gymnázií a Český 

jazyk. Cvičebnice/Učebnice českého jazyka pro I., II. třídu škol středních vytvořené 

kolektivem autorů pod vedením Bohuslava Havránka. Kvůli rychlosti, ve které musely 

tyto učebnice vzniknout, se v nich objevovaly chyby, a proto byly často znovu vydávány 

(názvy jednotlivých vydání se mírně liší). roce 1950 vznikla také Stručná mluvnice česká 

pro střední školu, která měla učebnice doplňovat. Tato příručka hodnocena jako vhodná 

pro použití ve škole, výklady byly přehledné a přístupné. Autoři se snažili představit živý 

jazyk, neomezovat se na tzv. školskou češtinu.  Stručná mluvnice používá některé 

neustálené termíny, jako jsou souvětí vylučovací (ne rozlučovací), věta oznamovací (ne 

vypovídací). U často užívaných termínů se uváděly také jejich latinské varianty. (Daneš, 

1950, s. 145-148) V roce 1951 byla vydána Česká mluvnice, která vznikla jako rozšíření 

Stručné mluvnice české pro střední školu. 

Učebnice byly zpracované v návaznosti na předválečné Havránkovy učebnice pro 

gymnázia a jazyk vykládaly s důrazem na pochopení mluvnických pravidel. V těchto 

učebnicích je poprvé propojena jazyková a slohová výchova, zaměřují se na účelné 

užívání jazyka a rozpoznání funkce mluvnických prostředků v komunikaci. Použitá 

terminologie odpovídá schválenému názvosloví, v některých termínech se však místo něj 

drží Trávníčkovy Mluvnice spisovné češtiny (například člen několikanásobný). (Kozlová, 

1950, s. 149-153) Latinské termíny byly omezeny. (Kozlová, 1950, s. 152) Už v době 

vydání bylo zřejmé, že rozsah učiva je vzhledem k hodinové dotaci příliš velký, výklad 

je místy příliš podrobný a ke zvládnutí látky musí žáci věnovat čas samostatné přípravě. 
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Učitelé pak často byli nuceni vybírat, která témata musí ve výuce vynechat. (Kozlová, 

1950) Podobně se ve svých článcích vyjadřovali Jaroslav Popela a Vladimír Ženatý. I tyto 

články jsou ale převážně pochvalné – Popelův článek oceňuje snahu aktivizovat žáky 

a výběr cvičení (1953, s. 160-167), Ženatý (1953, s. 240-247) vyzdvihuje zaměření na 

současný jazyk. 

Učitelé přesto tuto řadu nejprve odmítali a dávali přednost Jazyku mateřskému, který se 

držel tradičního pojetí, výklad byl přehledný a učivo vyvážené (Šmejkalová, 2010, 

s. 243). Tato učebnice znovu vyšla po školské reformě (Jazyk mateřský: Pracovní 

učebnice českého jazyka pro školy střední), v padesátých letech však bylo její vydávání 

v zájmu jednotnosti zastaveno. 

 

3.2. 1953-1960 

Výuka českého jazyka v padesátých letech byla negativně ovlivněna školskou reformou 

z roku 1953. Jak již bylo zmíněno, tato reforma byla nedostatečně připravená, a proto se 

učivo nejprve řídilo podle starých plánů a na středních školách byly v hodinách českého 

jazyka používány učebnice pro čtyřletá gymnázia z předchozího období. To znamenalo, 

že žáci museli v posledních třech ročnících jedenáctiletky zvládnout učivo, na které byly 

dříve vyhrazeny čtyři roky. 

Učebnice byly přepracovány a v letech 1954 a 1955 vydány pod názvem Český jazyk pro 

9.,10., 11. postupný ročník. Velký autorský kolektiv opět vedl Bohuslav Havránek. Oproti 

jazykovědcům dostali nyní při přípravě učebnic větší prostor učitelé, kteří se do učebnic 

pokoušeli prosazovat méně mluvnice a větší zřetel zaměření na praktické používání 

jazyka. (Šmejkalová, 2010, s. 305) Učebnice stále vycházely z učebnic pro gymnázia, 

a přestože proběhla určitá redukce učiva, byly stále nepřiměřeně náročné. Z hlediska 

lingvistiky je zajímavý menší podíl učiva o slohu.  Jahn (1956, s.) v Naší řeči uvádí, že 

učebnice se neomezují na popis jazykových jevů, ale snaží se je také vysvětlovat. Tím 

vedou žáky k přemýšlení o jazyce, jež je však časově i myšlenkově náročné a klade velké 

nároky na žáky i učitele. Nově bylo zařazeno důkladné zpracování sémantiky 

a lexikologie.  Vzhledem ke zrušení gymnázií a na nich probíhající výuky dalších cizích 

jazyků (kromě ruštiny) nebylo už pro žáky tolik důležité ovládat větný rozbor. Z toho 
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důvodu si tvůrci kapitol o syntaxi kladli za cíl spíše rozvoj myšlení a zdokonalení 

vyjadřovacích schopností žáků. (Šmejkalová, 2010, s. 302, 303) 

 

3.3. 1960–1978 

Od poloviny šedesátých do poloviny osmdesátých let se na středních školách používala 

učebnice Český jazyk pro všeobecně vzdělávací školy a pro střední odborné školy. Šlo 

o integrovanou učebnici, což znamená, že byla společná pro více typů škol. Od roku 1973 

nesla tato učebnice název Český jazyk pro střední školy.  

Obsahově se učebnice soustředí zejména na sloh. Jednotlivé kapitoly pojednávají 

o slohových útvarech, přičemž je na vhodná místa vloženo opakování gramatického učiva 

a v menší míře výklad nové látky. Učivo o jazyce příliš nepřesahuje základní školu. Cílem 

učebnice je naučit žáky správně používat jazykové prostředky, od teorie se opět upouští. 

Odborníci hodnotili učebnici celkově spíše kladně. Učivo bylo podle nich přiměřeně 

náročné vzhledem k možnostem středních škol. O podobě učebnic se vedly diskuse 

například v časopise Český jazyk a literatura. Některé příspěvky (zejména od učitelů) 

poukazují na nízkou hodinovou dotaci na odborných středních školách a na nedostatečné 

schopnosti žáků, kteří neovládají učivo základní školy. V příspěvku Stanislava Chalupy 

(1969, s. 170) je například o výuce slohu a výběru textů k rozboru řečeno: „S osnovami 

můžeme být spokojeni, ale učebnice zatím zastarala.“ Karel Svoboda ve své reakci 

některé námitky připouští, ačkoliv upozorňuje, že Stanislav Chalupa svá tvrzení 

nepodpořil konkrétními příklady. Navrhuje, aby sami učitelé vybírali aktuálnější texty, 

které budou lépe vyhovovat modernímu vyučování. (Svoboda, 1969, s. 173) 

3.4. 1978-1989 

V roce 1978 byly připraveny nové osnovy. Bylo požadováno, aby se při výuce jazyka 

kladl důraz nejen na lingvistiku, ale také na didaktické principy. Podle nové koncepce 

výchovně-vzdělávací práce vznikla v roce 1982 nová experimentální učebnice Český 

jazyk pro 1., 2., 3. a 4. ročník gymnázií autorů Karla Svobody, Františka Daneše, Karla 

Hausenblase a Vlastimila Styblíka. Ve stejném roce byla vydaná zjednodušená učebnice 

Český jazyk pro studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol 

(A. Tejnor, Z. Hlavsa, M. Sedláček, J. Uhlíř) – upravit učivo podle typu školy ji měli 

učitelé. (Šmejkalová, 2010, s. 422)  
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Jako základní učebnice 80. let sloužila integrovaná učebnice Český jazyk I-IV pro střední 

školy Antonína Tejnora a kolektivu autorů vydaná v roce 1984. (Šmejkalová, 2010 s. 402) 

Představené učivo bylo stejné pro všechny typy škol, předpokládalo se ale, že učitelé jej 

vhodně upravují, což dokládá například citace příručky didaktiky Čeština a její 

vyučování: „Učebnice nemůže individualizovat vyučovací proces, pouze nabízí možnosti, 

které učitelé využívají podle úrovně třídy i jednotlivců (učebnice obsahuje cvičení různě 

náročná.“ (Čechová; Styblík, 1998, s. 81)  

V učebnici Český jazyk I-IV pro střední školy bylo oproti dříve používané učebnici Karla 

Svobody méně slohového učiva, které bylo stále dostatečně zastoupeno, ale mluvnické 

učivo už na něm nebylo závislé. Výklad v učebnici byl více teoretický a předpokládal 

dobrou znalost učiva ze základní školy, což často kladlo velké nároky na domácí přípravu 

žáků. I kvůli tomu byla učebnice například pro žáky odborných škol nepřiměřeně 

náročná. (Šmejkalová, 2010, s. 404) 

Někteří učitelé využívali jiné učebnice, například Český jazyk (V. Styblík, J. Melichar), 

která byla určená pro základní školy, nebo příručky Všestranné jazykové rozbory 

(J. Jelínek) a Mluvnická a slohová cvičení k Stručné mluvnici české (M. Čechová, 

V. Styblík). (Šmejkalová, 2010, s. 404) 
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4. SITUACE V JAZYKOVĚDĚ 

Tato kapitola vychází z článků, které byly publikovány v časopisech Naše řeč nebo Slovo 

a slovesnost v letech 1945 až 1989. Tento způsob práce byl zvolen, protože nabízí pohled 

na lingvistiku v daném období z různých odborných pohledů a témata článků v takto 

hojně čtených časopisech vypovídají o zájmu odborné i širší jazykové veřejnosti. 

Zkoumané období je poměrně nedávné, a dobové články, názory a prohlášení odborníků 

jsou tedy snadno dostupné. 

 

4.1. Organizace, pracoviště, publikace 

Stejně jako v ostatních oblastech bylo i v jazykovědě po válce nutné obnovit základní 

vědecké struktury, zakládat nová pracoviště a vydávat potřebné publikace. Bylo třeba 

zavést nová pojmenování a reagovat na situaci, kdy na český jazyk přestal působit přímý 

vliv němčiny a zvýšil se počet aktivních uživatelů spisovného jazyka. (Jedlička, 1955, 

s. 146) Prvních několik let ovlivňovala jazykovědu nestálá situace, a to jak v organizaci 

práce, tak ve společnosti. V jazykovědném prostředí působili mnozí stejní odborníci jako 

v předválečném období, ale v zásadních jazykovědných příručkách se pojetí jazykovědy 

liší (Karlík, 2017) Bohuslav Havránek ve svém článku (1955, s. 209) píše: „V české 

jazykovědě vůbec a stejně i v české bohemistice můžeme proto zřetelně rozlišovat dvojí 

období: první tápající do poloviny roku 1950 a druhé nastupující jasnou novou cestu 

v druhé polovině našeho desetiletí.“ 

Z vědeckých pracovišť je zřejmě nejvýznamnější Ústav pro jazyk český, který vznikl 

v roce 1946 z Kanceláře Slovníku jazyka českého (ta fungovala od roku 1911 jako součást 

České akademie věd a umění). V roce 1952 byla založena Československá akademie věd, 

ke které poté ústav patřil (v té době pod vedením Bohuslava Havránka). Lingvistikou se 

zabývala i další oddělení, například Fonetický kabinet nebo Ústav ruského jazyka, 

literatury a dějin SSSR. Po vzniku ČSAV se častěji konaly lingvistické konference, 

pracovní porady a diskuze. (Tyl, 1955, s. 115) Ústav pro jazyk český měl na starost mimo 

jiné vydávání časopisů Naše řeč, Slovo a slovesnost, Listy filologické nebo Časopis pro 

moderní filologii a pracoval na Příručním slovníku jazyka českého. Kromě toho se podílel 

na přípravě školních osnov a učebnic a provozoval jazykovou poradnu. Mnozí odborníci 

působili také v oddělení českého jazyka Výzkumného ústavu pedagogického.  
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Po válce pokračovala činnost Kruhu přátel českého jazyka, jehož členové si ve svých 

stanovách z roku 1946 dali za cíl propojovat milovníky českého jazyka a pěstovat smysl 

pro správnost vyjadřování podle platné jazykové normy tak, aby jazyk podporoval 

národního ducha. Mezi významné členy patřili Jiří Haller, který byl ve třicátých letech 

obviňován z přepjatého purismu, Vladimír Šmilauer a Josef Václav Bečka, později také 

Karel Hausenblas. Kruh přátel českého jazyka vydal některé významné jazykovědné 

publikace, například v roce 1947 vyšla Novočeská skladba Vladimíra Šmilauera. Po 

převratu v roce 1948 byla činnost Kruhu značně omezena. Možnost přednášet dostávali 

také odborníci v konfliktu s režimem. V osmdesátých letech se Kruh začal zabývat také 

překlady. Přednášková činnost Kruhu přátel českého jazyka pokračovala i po roce 1989, 

kdy ho vedli například Alena Macurová nebo Alexandr Stich. Současným předsedou 

kolegia je Robert Dittmann. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, nedatováno, 

Kruh přítel českého jazyka)  

V roce 1956 byl sloučen Pražský lingvistický kroužek se Společností pro slovanský 

jazykozpyt, čímž vzniklo Jazykovědné sdružení, které mělo podporovat vědeckou činnost 

v oblasti péče o spisovný jazyk a propojovat ji s praxí. Sdružení se zabývalo českou 

a slovanskou jazykovědou a pod jeho záštitou se konaly přednášky, semináře a diskuze 

s mezinárodní účastí. (Jazykovědné sdružení, 1957, s. 63) V roce 1964 začalo Sdružení 

vydávat časopis Jazykovědné aktuality, kde informoval o své činnosti a přinášel záznamy 

z přednášek. Postupně vznikaly pobočky v Praze, Brně, Plzni a dalších městech a od roku 

1977 existovala sekce mladých jazykovědců Jazykovědného sdružení. (Jazykovědné 

sdružení ČR, 2020, Historie) 

Jazykovou výchovu a péči o normu spisovné češtiny měl podporovat Jazykovědný koutek 

Československého rozhlasu. Jednalo se o každodenní krátké vysílání, ve kterém odborníci 

z Ústavu pro jazyk český odpovídali na jazykové otázky posluchačů. Cílem bylo, aby se 

na péči o národní jazyk podílela také neodborná veřejnost. Z těchto relací vznikla knižní 

publikace, o kterou byl mezi veřejností velký zájem. (Zima, 1950, s. 25) Jazyková norma 

byla pojata funkčně – slovo, které plnilo svůj účel a běžně se užívalo, bylo odborníky 

přijato za správné. (Zima, 1950, s. 28) Oficiálním záměrem lingvistiky bylo 

demokratizovat spisovný jazyk tak, aby nadále nebyl vyhrazen pouze pro privilegovanou 

skupinu občanů. Spisovný jazyk měl být dostupný a užívaný ve všech společenských 

třídách, které se mohly zároveň podílet na jeho vývoji. 
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4.2. Myšlenky, směry 

Období mezi lety 1945 a 1950 hodnotí Havránek (1950, s. 210) negativně, protože se 

podle jeho názoru projevovaly přesvědčení o třídnosti jazyka, purismus, předválečný 

strukturalismus a pseudomarxistický marrismus. Tento stav napravil Josif Vissarionovič 

Stalin svou jazykovědnou statí O marxismu v jazykovědě z roku 1950. Stalin v ní psal 

o mluvnici, slovní zásobě a vývoji jazyka. Důležitou myšlenkou bylo i to, že jazyk není 

třídní, patří všem. Jazyk nemá podle Stalina význam pouze pro jazykovědu – je podstatný 

pro rozvoj myšlení. (Stalin, 1950) Díky této práci byl probuzen značný zájem o jazykové 

otázky. Zabývá se jimi (nebo na ně odkazuje) mnoho článků, studií a příspěvků předních 

jazykovědců. Jako příklad mohou sloužit například články Dva roky po Stalinově 

geniálním zásahu do vývoje jazykovědy (Havránek, 1952, s. 109-117) nebo Úkoly 

bohemistiky ve světle Stalinových prací (Naše řeč, 1951, s. 74-75). Věda byla kvůli 

silnému vlivu ideologie úzce propojena s marxismem. To dokládá například část projevu 

Františka Trávníčka (Trávníček; Havránek, 1954, s. 110) na valném shromáždění ČSAV: 

„Je proto nezbytné, abychom si všichni dokonale marxismus osvojili, naučili se 

marxisticky myslit a mohli tak plně vyzbrojeni vkročit do brány poznání, kterou nám 

marxismus dokořán otvírá.“ 

Protiněmecké nálady ve společnosti 40. let podporovaly rozvoj purismu a brusičství. 

Puristé se snažili očistit národní jazyk od nepůvodních prvků, což často nebylo v souladu 

s dorozumívací funkcí jazyka. (Hausenblas, 1951, s. 41, 42) Brusičství po první světové 

válce vnímá Karel Hausenblas (1951, s. 42) jako zpátečnickou obranu buržoazních 

hodnot, ačkoliv péči o spisovnou normu podporuje. Proti purismu se také již ve 30. letech 

postavili členové Pražského lingvistického kroužku, protože odporoval funkčnímu pojetí 

jazyka. Ve 40. letech byla myšlenka purismu v konfliktu s demokratizací spisovného 

jazyka, a proto byla většinou odborné veřejnosti odmítána. Brusičství kritizoval také 

ministr školství Zdeněk Nejedlý. Zároveň je však odmítán také kosmopolitismus, který 

může vést k tomu, že cizí vědecké práce (například německé) jsou přeceňovány na úkor 

slovanských prací. (Trávníček; Havránek, 1954, s. 113)  

V rozporu s marxismem byl také strukturalismus. Byl totiž považován za idealistický, 

například protože považoval jazyk za soustavu znaků, které nemají přímý vztah k realitě, 

ne za nástroj myšlení a dorozumění, který by byl spojen s lidskou činností a sloužil 

společnosti. V padesátých letech lze tedy sledovat snahu distancovat se od strukturalismu 
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i Pražského lingvistického kroužku. (Trávníček, 1954, s. 143) To se změnilo v průběhu 

60. let, kdy Jaroslav Machač (1970, s. 265) ve svém článku Spisovná čeština a jazyková 

kultura po čtyřiceti letech upozorňuje na lingvistickou konferenci, která se přímo hlásila 

ke tradici Pražského lingvistického kroužku. 

Hlavními oblastmi výzkumu pro jazykovědu 50. let byla otázka jazykové správnosti, 

demokratizace spisovného jazyka, vztah dialektů a hovorového jazyka ke spisovnému 

jazyku a historický vývoj jazyka (ve vztahu k dějinám národa). Jazykovou normu neměli 

uměle určovat vědci, měla se řídit podle úzu. V souladu s tím bylo nové vydání Pravidel 

českého pravopisu z roku 1957, kde byl pravopis zjednodušen. Spisovná norma se 

postupně přizpůsobovala hovorovému jazyku, zastaraly například infinitivy zakončené 

na -ti, kondicionál minulý a některé přechodníky. Důležitá byla i snaha o vytváření či 

přetváření odborného názvosloví. V návaznosti na Stalina zkoumali lingvisté jazyk jako 

nástroj myšlení.  

V šedesátých letech se vzhledem k vývoji jazyka a jeho demokratizaci objevovaly 

požadavky na další zjednodušení a racionalizaci mluvnické normy. Příznivci pravopisné 

reformy (například Petr Sgall nebo Josef Vachek) upozorňovali na velký prostor, který se 

při jazykovém vyučování musí věnovat osvojení složitých pravopisných pravidel místo 

zlepšování komunikačních schopností žáků, což vede ke špatným školním výsledkům. 

Argumentem byla také zvětšující se vzdálenost mezi teorií a praktickým užíváním jazyka. 

(Sedláček, 1964, s. 165, 166) V rámci reformy se navrhovalo mimo jiné zrušení ů nebo 

velké zjednodušení ve psaní i/y a mě/mně, přičemž existovaly radikálnější i umírněnější 

možnosti řešení (zastánci se snažili o co největší zjednodušení se zachováním 

jednoznačnosti psaného textu, odpůrci se odvolávali na tradici a technické komplikace, 

které by velké změny způsobily). (Sgall; Novák, 1964, s. 126, 134) Na výzkumu v této 

oblasti se podílela nově zřízená pravopisná komise ČSAV, Výzkumný ústav pedagogický 

a další organizace. (Sedláček, 1964, s. 167) K reformě nakonec nedošlo, k pravopisu 

ve školním vyučování se však dále vracel například Vlastimil Styblík v publikaci 

Problém reformy českého pravopisu z hlediska školy z roku 1966.  

Dalším diskutovaným tématem československé lingvistiky v 50. a 60. letech byla 

terminologie, jak v jazykovědě, tak v jiných vědeckých disciplínách. Velké množství 

článků lingvistických časopisech je věnováno hovorové mluvě nebo slangům a dialektům 
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různých skupin. Větší pozornost se postupně dostala také stylistika, vycházely stylistické 

příručky pro novináře a články o stylu mluvených projevů. 

V roce 1957 vydal N. Chomský knihu Syntactic Structures, která byla v roce 1966 

přeložena do češtiny, a spolu s dalšími lingvisty (Jakobskon, Tesnière) tím nabídl nové 

pojetí syntaxe. V českém prostředí se pak rozvíjely dvě teorie založené na valenci: 

dvourovinná valenční syntax, kterou zastupoval zejména František Daneš, a funkční 

generativní popis, který prosazoval Petr Sgall. Na dvourovinné valenční syntaxi byl 

založený syntaktický výklad v Mluvnici češtiny z roku 1987. (Karlík, 2017)  

Čeští lingvisté upozorňovali na důležitou roli vyučování syntaxe, a to s ohledem jak na 

jazykové kompetence žáků, tak na rozvoj jejich myšlení. Na konferenci Syntax a její 

vyučování, zorganizované na Slovensku v roce 1979 byly předneseny referáty zaměřené 

na syntaktické vyučování ve škole, přičemž se vedlo také několik diskuzí 

o terminologických problémech (jednočlennost/bezpodmětnost, polovětné konstrukce). 

(Hoffmannová-Jiřičková, 1980, s. 93) Na školách se vyučovala závislostní syntax, a to na 

základě příručky Novočeská skladba Vladimíra Šmilauera (Bartíková, 2014, s, 17) V roce 

1955 pak Šmilauer představil v Učebnici větného rozboru závislostní grafy, které 

popisovaly syntaktickou strukturu vět a souvětí. (Karlik, 2017) Valenční syntax se do 

výuky prosazovala ve vysokoškolské výuce.  

V průběhu šedesátých let a sedmdesátých letech začíná výsledky jazykovědy ovlivňovat 

také informatika, v níž byly zkoumány možnosti automatického zpracování informací. 

(Nebeský, 1977, s. 127) Marie Ludvíková a Ludmila Uhlířová (1978, s. 159) vnímají 

informatiku jako aplikaci lingvistiky, protože vědecká práce s informacemi, jejich třídění, 

ukládání a vyhledávání podle nich vyžaduje použití automatických informačních 

systémů, k jejichž zavádění je třeba důkladná lingvistická analýza příslušných textů. 

Informatice a automatizovaným rešeršním službám byla věnována úvodní kapitola 

v učebnici Český jazyk I-IV pro střední školy. 

Moderní výpočetní technika otevřela nové možnosti v kvantitativních analýzách.  

(Sedlačíková, 2010, s. 3) Rozvíjela se matematická lingvistika, kterou definuje Nový 

encyklopedický slovník češtiny jako „primárně lingvistickou disciplínu, jejíž předmětem 

je přirozený jazyk (mluvený a psaný) zkoumaný matematickými (formálními, exaktními) 

metodami. jako vědeckou disciplínu na pomezí matematiky a lingvistiky nebo disciplínu, 

jež využívá matematických metod ke zkoumání jazyka.“ (Petkevič, 2017) V roce 1961 
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vzniklo v Ústavu pro jazyk český Oddělení matematické a aplikované lingvistiky, se 

kterým jsou spojována jména jako Lubomír Doležel nebo Marie Těšitelová. Této 

disciplíně se věnuje například publikace Využití statistických jevů v gramatice z roku 

1980. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy fungovalo od roku 1957 Oddělení pro 

teorii strojového překladu, které vedl Petr Sgall. Probíhala spolupráce mezi Filozofickou 

a Matematicko-fyzikální fakultou. Vycházely odborné i populárně naučné příručky 

o matematické nebo strojové lingvistice.  

 Matematická lingvistika zahrnuje lingvistiku kvantitativní, algebraickou a počítačovou. 

Kvantitativní lingvistika, která se začala rozvíjet v rámci funkčního strukturalismu již na 

počátku 20. století, zkoumá kvantitativní vlastnosti přirozeného jazyka, k čemuž využívá 

statistické metody. (Uhlířová, 2017) Algebraická lingvistika je spojena se závislostní 

gramatikou, funkčním generativním popisem a dalšími disciplínami. (Sedlačíková, 2010, 

s. 7) Počítačová lingvistika již není teoretickou disciplínou, ale spíše praktickou aplikací 

kvantitativní a algebraické lingvistiky. Z důležitých disciplín lze zmínit například 

strojový překlad, automatické rozbory či funkční generativní popis. V devadesátých 

letech se rozvíjela korpusová lingvistika. (Sedlačíková, 2010, s. 10)  

 

4.3. Jazykovědné publikace a příručky pro školní vyučování 

Některé důležité příručky vzniklé v poválečném období byly zmíněné už v předchozích 

kapitolách. Často byly výsledkem dlouhodobé práce, která začínala už před druhou 

světovou válkou, což je podle Havránka (1955, s. 210) pozitivní, protože díky tomu 

nebyla ovlivněna metodickými zmatky poválečných let. To platí například pro Mluvnici 

spisovné češtiny Františka Trávníčka a Příruční slovník jazyka českého, jehož první díl 

vyšel už v roce 1935, ale během okupace vycházet nemohl. Vyšla také Novočeská skladba 

Vladimíra Šmilauera a Stručná mluvnice česká Bohuslava Havránka a Aloise Jedličky. 

Stručnou mluvnici českou doplňovala a rozšiřovala Česká mluvnice týchž autorů, kteří se 

zároveň podíleli na tvorbě středoškolských učebnic. Petr Karlík píše: „Tato mluvnice 

[Česká mluvnice] se pro laickou veřejnost stala etalonem toho, co je to mluvnice, jak je 

budována, co a kde v ní lze najít, a jako taková sloužila jako příručka pro školu 

a veřejnost (v podobě Stručné mluvnice české) a zčásti dosud slouží coby vzor pro školní 

učebnice a různé jazykové příručky.“ Příručka sice není určena pouze školám, pokud je 

to ale možné, výklady i jazykovědné termíny se v ní shodují se školními. Pokročilejší 
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výklady jsou graficky odděleny. Česká mluvnice vyšla poprvé v roce 1951 a přinesla 

kodifikaci normy soudobé spisovné češtiny, a to v oblasti hláskoví, správné výslovnosti, 

pravopisu, tvarosloví a skladby. (Jelínek, 1961, s. 224-226) Byla několikrát znovu 

vydána, významné změny přineslo rozsáhlejší druhé vydání z roku 1960. 

V roce 1948 vyšel první díl Mluvnice spisovné češtiny, která se věnovala zejména 

tehdejšímu spisovnému jazyku. Kniha podává srozumitelný výklad o hláskoví, 

slovotvorbě a tvarosloví, autor v ní ale představuje také svůj názor na mluvnické 

názvosloví a spisovnou normu. Mluvnice spisovné češtiny se v některých bodech 

(například vzory pro skloňování a časování) odchyluje od platné normy, podle které se 

mělo řídit jazykové vyučování. Jiří Haller (1948, s. 95-99) ve svém příspěvku 

s přihlédnutím k výbornému zpracování a odbornosti autora předpovídá, že Trávníčkovo 

dílo bude hrát roli při úpravě spisovné normy. Mluvnici spisovné češtiny věnuje článek 

i František Kopečný (1949, s. 178, 182). K odchylkám od Pravidel českého pravopisu 

uvádí, že jsou obyčejně spíše ku prospěchu a všímá si, že Trávníček oproti 

normalizujícím Pravidlům více přihlíží k úzu. Celkové hodnocení je kladné, Kopečný 

oceňuje mimo jiné odstranění cizích jazykovědných termínů, které napomáhá 

srozumitelnosti a přístupnosti výkladu.  

V roce 1957 dokončila pravopisná komise Ústavu pro jazyk český pod vedením 

Bohuslava Havránka a Františka Trávníčka práci na novém vydání Pravidel českého 

pravopisu. Do té doby se používal přetisk vydání Pravidel z roku 1941, který vyšel v roce 

1948, nevyhovoval však potřebám jazykové praxe.  Nové vydání bylo důslednější 

a vyřešilo nejednotné výklady některých pravopisných jevů a kolísání pravopisné normy. 

(Váhala, 1958, s. 43, 44) Pravopisná norma měla vycházet ze stavu jazyka a pokud byla 

v konfliktu starší varianta s novější nebo spisovná s mluvenou, připouštěly se často obě 

možnosti. Došlo například ke zjednodušení psaní předložek s/z nebo ke změně 

označování dlouhých samohlásek v základech slov tak, aby psaná podoba odpovídala 

mluvené. Diskuze vzbudilo psaní přejatých slov stejným způsobem jako domácích (nově 

se psalo například organizace místo organisace). Za účelem popularizace a vysvětlení 

některých pouček byly připraveny články, přednášky i knižní publikace. (Kuchař; 

Váhala, 1960, s. 42, 49, 50) Reakce na nové vydání byly většinou kladné, případná kritika 

přicházela od starších odborníků, kteří nesouhlasili se zaváděním změn. (Kuchař; Váhala, 

1960, s. 45) V roce 1958 vzniklo školní vydání Pravidel, v nichž byl výklad 

přizpůsobený pro školní vyučování. S použitím ve výuce měla učitelům pomoci příručka 
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Zavádění nových Pravidel českého pravopisu na školách. (Váhala, 1958, s. 44) V souladu 

s novými Pravidly byl v letech 1960-1971 tvořen Slovník spisovného jazyka českého. 

K dalším významnějším změnám v Pravidlech českého pravopisu pak došlo až 

v osmdesátých letech. 

4.4. Vztah jazykovědy a jazykového vyučování 

Jazykovědci si byli dobře vědomi, že péče o mateřský jazyk je úzce propojena se školním 

vyučováním, což dokládají např. slova Václava Křístka (1951, s. 7): „Je třeba stále budit 

úctu k tomuto velkému majetku našeho národa, provést do důsledků demokratisaci 

a socialisaci spisovného jazyka, prohloubit vyučování mateřskému jazyku na školách 

všech stupňů, zejména pak na jednotné střední škole, která je u většiny příslušníků našeho 

národa posledním stupněm obecně vzdělávací školské přípravy pro skutečný život.“ 

Jazykovědci se věnovali cílům, obsahu i metodám jazykového vyučování. Cíle odborné 

a školské mluvnice se liší, jak je zřejmé na příkladu syntaktického vyučování, který 

používá Jelínek (1957, s. 25). Ve škole není například větný rozbor cílem, ale 

prostředkem pro rozvoj myšlení a vyjadřovacích schopností žáků. Odborné poznatky 

a poučky by tedy měly být ve vyučování využívány, pouze pokud je to vhodné a přínosné 

a je třeba vyhnout se formalismu. Cílem jazykového vyučování se postupně kromě 

znalosti jazykové soustavy a schopnosti správně se vyjadřovat stal rozvoj myšlenkových 

schopností. Mateřský jazyk tak postupně přejímal úlohu, kterou dříve měla latina. Výuka 

měla také žákům pomáhat při učení se cizích jazyků. (Jelínek, 1957, s. 27) 

Změny a pokroky v jazykovědě se měly ve školním pojetí mluvnice odrážet. Marie 

Těšitelová (1959, s. 236, 237) v úvodu svého článku Ke vztahu jazykovědy a jazykového 

vyučování píše: „… jen nejtěsnější vztah jazykovědy a jazykového vyučování, tj. vztah 

teorie a praxe, může přinést užitek oběma stranám. S tím souvisí i druhá věc, kterou je 

třeba podle mého mínění v tomto referátě zvlášť uvítat, totiž potřeba, aby se výtěžky 

jazykovědy (ovšem obecně přijaté) dostaly i do vyučování českému jazyku.“ Jaroslav 

Jelínek ve svém článku (1957, s. 23) upozorňuje, že propojení úzký kontakt vyučování 

s odbornou lingvistikou může být užitečný i pro lingvistiku, protože umožňuje propojení 

teorie s praxí. 

V padesátých a šedesátých letech byly výsledky jazykového vzdělávání neuspokojivé, 

jak se uvádí také v usneseních ÚV KSČ, která požadovala odhalení příčin a nápravu. 

Z toho důvodu byly v padesátých letech kritizovány učebnice Český jazyk pro 9./10./11. 
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postupný ročník pro svou přetíženost. (Jelínek, 1957, s. 16) Odborníci se měli podílet na 

stanovení základního učiva, tedy znalostí a dovedností nezbytných pro zvládnutí 

předmětu. (Jelínek, 1957, s. 27) Ústav pro jazyk český ve své práci, kterou otiskla Naše 

řeč, upozornil, že stav vyučování mateřskému jazyku velmi negativně ovlivnilo omezení 

výuky cizích jazyků, zejména latiny. Ústav kritizoval také časté změny v přípravě učitelů 

a malou časovou dotaci věnovanou jazykové výuce. (Vyučování mateřskému jazyku na 

našich školách, 1967, s. 67)  

Mění se význam slohové složky vyučování mateřskému jazyku. V padesátých letech byla 

její role zatím neujasněná, diskutovalo se, jestli má být zařazena k literatuře, nebo 

k jazyku. Sloh byl nakonec zařazen do literárního učiva, což vyvolalo rozpaky části 

odborné veřejnosti. (Jelínek, 1957, s. 26) Jaroslav Jelínek (1957, s. 26, 27) píše: „Myslím, 

že dnešní pojetí slohu jako způsobu využití jazykových prostředků a jejich uspořádání 

v jazykovém projevu nutně vede k tomu, aby se uplatňoval stylistický zřetel a pěstoval 

smysl pro stylistické hodnocení všude tam, kde je to možné: jak při poznávání jazykových 

prostředků, lexikálních a mluvnických, a jejich užívání, tak při rozboru jazykových 

projevů. Tento zřetel k slohovým vlastnostem prostředků i projevů by měl vlastně prolínat 

celým jazykovým vyučováním. K tomu by ovšem přistupoval výcvik v konkretních 

slohových útvarech.“  

V šedesátých letech, kdy se používá učebnice Český jazyk pro všeobecně vzdělávací školy 

a pro střední odborné školy, byl sloh ze všech složek jazykového vyučování 

nejdůležitější. Při výuce mluvnice měl pak být kladen důraz na slohové využití 

probíraných jevů. V rámci slohu se měl věnovat největší prostor útvarům, které žák bude 

pravděpodobně v praxi využívat a žáci měli být vedeni k samostatným mluveným 

i psaným projevům. (Vyučování mateřskému jazyku na našich školách, 1967, s. 73, 75) 
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5. TERMINOLOGIE 

5.1. Definice termínu 

Pro účely této práce byly použity části definice termínu (odborného názvu) Olgy 

Martincové a Ivany Bozděchové z Nového encyklopedického slovníku češtiny, kde je 

termín definován jako „pojmenování pojmu v systému pojmů některého vědního 

n. technického oboru.“ 

Pro srovnání je uvedena také definice z Příručního slovníku jazyka českého, která 

vznikala v období, na něž se práce zaměřuje: „Termín (zast. terminus) název, zpr. 

odborný, pojmenování, zvl. s přesným významem a jednoznačné.“ 

K základním vlastnostem termínu řadí Nový encyklopedický slovník češtiny ustálenost, 

systémovost, přesnost, jednoznačnost, nosnost a ústrojnost. Termíny lze tvořit 

odvozováním, tvořením sousloví a sémantickým tvořením. Mohou ale vznikat také 

zkracováním, přejímáním cizích termínů nebo terminologizací. (Bozděchová, 

Martincová) Některé cizí termíny jsou zároveň internacionální a jsou používány i v 

domácích odborných textech. Tímto způsobem vznikají synonymní dvojice zavedených 

termínů, na které se bude soustředit praktická část této práce. 

5.2. Terminologie v jazykovědě, jazykovědná terminologie 

Jazykovědci si ve čtyřicátých a padesátých letech uvědomovali, že se společenskou 

změnou se pojí i značné množství nové terminologie a intenzivně se zajímali o vytváření 

nového standardizovaného názvosloví, případně úpravu starého, pokud bylo 

nevyhovující. Zájem o odborné názvosloví přetrval i v dalších desetiletích a v odborných 

časopisech vycházely články jako Otázky českého a slovenského odborného názvosloví 

(Sochor, 1956, s. 296-297), Sklářské názvosloví (Jedlička, 1950, s. 40) nebo Sborník 

referátů a příspěvků přednesených na semináři o otázkách pojmů a terminologie tělesné 

výchovy (Roudný, 1977, s. 40-41).  

Zájem o odborné názvosloví nebyl omezen pouze na československé prostředí. Miroslav 

Roudný (1955, s. 258) píše o Mezinárodní standardisační organizaci ISO, která vznikla 

v roce 1952 a jeden z jejích výborů se zabýval terminologií. Normalizace technického 

názvosloví měla usnadnit překlad odborných textů, mezinárodní spolupráci a výměnu 

zkušeností. Nežádoucí bylo však podle Antonína Tejnora přejímání termínů z angličtiny. 

Ve svém článku v Naší řeči (1976, s. 92) píše: „A pokud jde o užívání anglicismů, je 
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opravdu zapotřebí dobře si rozvážit, kam až je možno jít při uvádění takových výrazů do 

názvoslovných norem a do teoreticky odborné literatury.“ Například ve vyjadřování 

programátorů považuje anglicismy za profesionalismy, které budou v odborných textech 

postupně nahrazeny stabilní a systémovou českou terminologií. (Tejnor, 1976, s. 93) 

Vzrůstal zájem také o jazykovědné názvosloví, které bylo na programu lingvistického 

kongresu v Paříži v roce 1949. Pokroky v jazykovědě a odlišné přístupy lingvistických 

škol způsobily rychlý vývoj, ale kvůli nedůslednosti v zavádění nových termínů také 

nejednoznačnost jazykovědné terminologie. (Polák, 1949, s. 88) Již ve čtyřicátých letech 

proběhly pokusy o sestavení závazné mezinárodní terminologie, nebyly však úspěšné. 

(Polák, 1949, s. 89) V Československu i v zahraničí tedy vznikaly názvoslovné slovníky, 

například slovník jazykovědného názvosloví J. Marouzeaua nebo Slovník slovanské 

lingvistické terminologie. V roce 1989 zpracovaly Olga Martincová a Radoslava 

Brabcová slovník jazykovědné terminologie pro vysokoškolské studenty.  

Českým mluvnickým názvoslovím se v minulosti zabýval Václav Hanka, který v roce 

1949 vydal Mluvnici českého jazyka na základě soustavy Dobrovského nebo Jan Gebauer 

v Příruční mluvnici jazyka českého pro učitele a studium soukromé z roku 1900. Miroslav 

Roudný (1959, s. 142) si všímá, že v období od poloviny 19. století do 2. poloviny 

20. století došlo k výraznému sblížení českého a slovenského jazykovědného názvosloví. 

Podobná tendence se projevila i v jiných vědních oblastech, což souviselo s koordinací 

názvosloví v československých zákonech a se zřízením ústřední terminologické komise 

v roce 1962. Komise, sestavená v rámci Československé akademie věd, měla řídit české 

i slovenské terminologické práce. (Kuchař, 1962, s. 106) Členové této komise vedli 

jednotlivé oborové terminologické komise. Komise vydávala Čs. terminologický časopis. 

(Kuchař, 1962, s. 107) V některých oborech byly snahy komise velmi úspěšné, například 

v Česko-slovenském vojenském slovníku z roku 1962 se český a slovenský termín odlišují 

pouze v 5 až 8 % případů. (Kuchař, 1964, s. 2) Záměrem československé jazykovědy bylo 

podobně koordinovat veškerou slovanskou lingvistickou terminologii. (Vašek, 1964, 

s. 150) 

5.3. Školská jazykovědná terminologie 

Pojmenování jazykového jevu může být pro žáky při jeho osvojování matoucí 

i nápomocné, v každém případě však má velký význam. O vhodné terminologii se proto 

zmiňuje většina publikací věnujících se didaktice mateřského jazyka. Následující věty 
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jsou citovány ze studie Vyučování českému jazyku v naší škole. Některé problémy 

v jazykovém vyučování (Jelínek, 1964, s. 68): „Mluvnické pojmy, jako všechny, fixují se 

pojmenováním, které se stává termínem. Pro správné pochopení pojmů je důležité i jejich 

slovní vyjádření, pojmenování, a to především u pojmenování popisných.“  

Pro vyučování je vhodné, aby byla používaná terminologie jednotná, a umožnila tak 

studentům i učiteli vyjadřovat se jednoznačně a přesně. Nejednotnost by zároveň mohla 

mít nepříznivé důsledky pro žáka, který mění školu nebo přechází na vyšší stupeň. 

(Čechová, 2002, s. 13) Vzhledem k tomu, že školská terminologie se liší od terminologie 

vědecké, nemají na jednotnost školské jazykovědné terminologie zásadní vliv pokroky 

v lingvistice. Ty se mohou projevit odlišným pojetím učiva a z toho plynoucím zařazením 

odlišných termínů, jde ale o termíny, jejichž varianty se ve starších učebnicích vůbec 

neobjevovaly.  

Do druhé světové války nebyly terminologie ani pojetí učiva v učebnicích českého jazyka 

ustálené, lišily se i pro často používané pojmy. (Šmejkalová, 2010, s. 55) Na tvorbě 

jednotného názvosloví proto pracovali lingvisté jako Bohuslav Havránek nebo Vladimír 

Šmilauer, ale také středoškolští učitelé a autoři učebnic. Schválené termíny byly vydány 

v příručce Základní pojmy mluvnické při vyučování českému jazyku, která byla podle 

výnosu ministerstva školství z 20. 1. 1945 závazná pro školy i pro autory učebnic. 

Součástí druhého vydání Základních pojmů mluvnických je naléhavá výzva, aby je učitelé 

skutečně používali, protože tak do té doby nečinili (Šmilauer, 1947, s. 38) 

Učebnice, které vycházely od začátku padesátých let, byly podrobeny vysokému stupni 

kontroly a v zásadě se při výběru terminologie řídily závaznou normou. Díky tomu se 

objevují rozdíly pouze v původu termínů – Základní pojmy mluvnické uvádějí velmi často 

synonymní dvojici termínů, z nichž jeden je původu domácího a druhý cizího, a umožňují 

tak přizpůsobovat učebnice stupni a typu školy. Autoři učebnic většinou upřednostňovali 

české termíny, které lépe vyhovovaly požadavkům na zjednodušení učiva, jež byly od 

konce padesátých let vznášeny poměrně často. 

Výrazné omezení termínů cizího původu v učebnicích vedlo k nedostatečné připravenosti 

studentů, kteří nastupovali na vysoké školy neseznámení s mezinárodní lingvistickou 

terminologií. Z toho důvodu byla školská jazykovědná terminologie na počátku 80. let 

upravena a nová učebnice Český jazyk I-IV pro střední školy již obsahovala větší množství 

mezinárodních termínů. (Čechová, 2002, s. 13) Přesto se většina žáků na základních 
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a středních školách stále setkávala spíše s domácími termíny a problém do jisté míry 

přetrvával, což dokládá například část článku Věry Vlkové (1992, s. 44): „… na 

předchozích stupních vzdělání se posluchači vysokých škol setkávali v převážné míře 

s terminologií domácí, zatímco terminologie mezinárodní (vědecká) zůstávala poněkud 

stranou.“  

Dalším důležitým hlediskem při volbě mezi termíny různého původu je jejich popisnost 

a nosnost. Cizí termíny jsou zpravidla značkové, zatímco české termíny mohou být 

i popisné. Díky popisnosti žák získává představu o pojmenovaném pojmu, v některých 

případech je však popisný termín zavádějící, což je v konfliktu s jednoznačností (jako 

jeden z příkladů uvádí Jaroslav Jelínek ve své studii termín neurčitý způsob, díky kterému 

žák si žák správně představí něco neurčitého nebo neurčeného, zároveň ale může nabýt 

dojmu, že jde o tvar vyjadřující slovesný způsob). (Jelínek, 1964, s. 68) Se zřetelem 

k nosnosti termínu jsou vhodnější termíny jednoslovné, od kterých se snadněji tvoří 

odvozeniny a zároveň jsou lépe použitelné ve větě.  

Mezi lety 1945 a 1989, kdy bylo schváleno jen několik málo středoškolských učebnic 

českého jazyka, bylo jednotné mluvnické názvosloví snadněji kontrolovatelné. Po roce 

1989 bylo dostupné větší množství různých učebnic a prostředí v jazykovědě bylo 

svobodnější, což vedlo k pronikání nejednotné terminologie do učebnic a do výuky. Na 

vzniklou situaci reagovalo ministerstvo školství, které podpořilo zavedení jednotné 

školské jazykovědné terminologie. V letech 2001-2005 probíhaly v rámci 

Jazykovědného sdružení práce na heslářích jazykovědné terminologie pro první a druhý 

stupeň základní školy i pro střední školy. Autoři pod vedením Svatavy Machové se snažili 

navazovat na terminologickou tradici a vycházeli z dostupných učebnic a jiných příruček 

užívaných ve škole. V heslářích pro základní školy se jako základní uvádějí převážně 

české termíny, hesláře pro školy střední nicméně zavádějí i mezinárodní termíny, a to 

s přihlédnutím k typu školy. Tato příručka už nebyla závazně stanovená ministerstvem 

školství, tvůrci učebnic nicméně měli tyto hesláře v následujících letech k dispozici 

a pokud chtěli použít pojem, který heslář obsahoval, měli použít stejný termín. (Machová, 

preambule)  
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6. ANALÝZA 

6.1. Úvod 

Praktickým výstupem této bakalářské práce je analýza vybraných učebnic z druhé 

poloviny dvacátého století se zaměřením na původ termínů, které jejich autoři používají 

při výkladu vybraných jazykovědných pojmů. Celá analýza je zpracována v tabulce 

Termíny použité v učebnicích, která je k práci připojena jako Příloha 1. 

Získaná data jsou využita k charakteristice jednotlivých učebnic a jazykovědných 

příruček. Výsledky se liší v závislosti na typu školy a v průběhu let, čímž jsou potvrzena 

zjištění z kapitoly Školská jazykovědná terminologie.  

6.1.1. Výběr učebnic 

Učebnice byly voleny tak, aby jejich zkoumání podalo vypovídající představu 

o terminologii užívané na středních školách při vyučování českého jazyka v letech 1945-

1989. Vzhledem k důkladné kontrole učebních dokumentů byla nabídka učebnic, které 

mohly střední školy používat, značně omezená, a je tedy pravděpodobné, že se studenti 

setkávali s některou z následujících šesti řad učebnic, které byly vybrány k analýze.  

Na počátku padesátých let se používala řada Cvičebnice/Učebnice jazyka českého pro 

gymnázia. Z učebnic používaných od druhé poloviny padesátých let byly analyzovány 

učebnice Český jazyk pro 9.-11. postupný ročník a Učební text jazyka českého pro 

odborná učiliště a učňovské školy. V šedesátých letech byla poprvé vydána integrovaná 

učebnice Český jazyk pro střední školy. Ze sedmdesátých let byla zvolena učebnice Český 

jazyk pro odborná učiliště a učňovské školy. Poslední období, tedy osmdesátá léta, 

zastupuje integrovaná učebnice Český jazyk I-IV pro střední školy. Pokud to bylo možné, 

byla použita první vydání zvolených učebnic. 

Pro účely mluvnického vyučování byly kromě učebnic doporučené i další příručky, které 

mohly sloužit jak učitelům, tak studentům. Z toho důvodu byla do analýzy zařazena také 

dvě vydání Stručné mluvnice české, jež byla zvolena tak, aby byl mezi roky vydání co 

největší odstup, první je tedy z roku 1950 a druhé z roku 1989.  

Dalšími analyzovanými dokumenty jsou Základní pojmy mluvnické při vyučování 

českému jazyku z roku 1947 a heslář Školská jazykovědná terminologie, který vznikal 

v letech 2001-2005. Základní pojmy mluvnické obsahují terminologii, která byla podle 
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výnosu ministerstva školství závazná pro tvůrce učebnic, a proto může být porovnávána 

se všemi učebnicemi. Školská jazykovědná terminologie vznikla až po roce 1989 a na její 

tvorbě se podíleli jiní lingvisté, její srovnání se staršími učebnicemi je přesto zajímavé 

a nabízí možnost sledovat vývoj terminologie v dalších letech. 

6.1.2. Výběr pojmů a termínů 

Důležitá byla také volba jazykovědných pojmů, u nichž byl zkoumán především výběr ze 

synonymních dvojic termínů, přičemž pozornost byla zaměřena na výběr mezi cizím 

a českým termínem. 

Pro účely prováděné analýzy byly vybrány pouze některé lingvistické pojmy, které se 

v učebnicích vyskytovaly. Učebnice vycházely v průběhu téměř padesáti let, během nichž 

se vyvíjela lingvistika a proměňovalo se také pedagogické myšlení a didaktické principy. 

Z toho důvodu pojímají jednotlivé učebnice lingvistická témata různým způsobem 

(největší rozdíly jsou zřejmě v pojetí skladby) a věnují jim různý prostor. Pojetí učiva ani 

obsah výkladů nejsou tématem této práce a budou zmiňovány pouze v případech, kdy 

ovlivňují analýzu terminologie. 

Učebnice, které jsou určeny pro gymnázia nebo z takových učebnic vycházejí (Učebnice 

jazyka českého a Český jazyk pro 9.-11. postupný ročník), poskytují velmi podrobný 

výklad a obsahují značné množství termínů. Oproti nim obsahují malé množství termínů 

jak učebnice pro jiné typy škol, tak učebnice, které jsou v souladu s didaktikou češtiny 

70. let 20. století výrazně zaměřené na sloh a mluvnické učivo se v nich objevuje velmi 

málo. Některé termíny v učebnicích chyběly, ačkoliv lze předpokládat, že je žáci ovládali 

a dokázali je používat. K tomu docházelo pravděpodobně proto, že učebnice navazovaly 

na učebnice pro základní školy a některé učivo pouze připomínaly, výklad na dané téma 

se v nich vůbec neobjevil. 

Lingvistické termíny byly proto zařazovány do analýzy s ohledem na jejich zastoupení 

v maximálním počtu učebnic, tj. byly vybrány základní termíny, u kterých se dalo 

předpokládat zastoupení i v méně podrobném výkladu a byly natolik důležité, že se často 

objevovaly také jako názvy kapitol. Při výběru pojmů i termínů byly využity také příručky 

Základní pojmy mluvnické, Školská jazykovědná terminologie, Pravidla českého 

pravopisu a dokument ministerstva školství Vícejazyčná lingvistická terminologie. 
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6.1.3. Metody zpracování analýzy 

Analýza měla za cíl vytvořit přehlednou tabulku termínů využitých pro dané pojmy. Po 

sestavení seznamu pojmů byly z příslušných kapitol učebnic a příruček vypsány použité 

termíny. Aby byl termín zařazen do tabulky, musel být součástí výkladu (nebyly zařazeny 

termíny, které se objevily například v zadání cvičení, protože u nich nebylo zřejmé, jestli 

jsou považovány za základní termín pro daný pojem). Pokud to bylo možné, byly použity 

termíny, které byly typograficky zvýrazněny (například byly psány tučným písmem). 

V některých učebnicích byla za definicí pojmu uvedena také poznámka, která nabízela 

doplňující informace a zajímavosti k tématu. Pokud byla součástí takové poznámky jiná 

varianta termínu použitého při výkladu, nebyla do tabulky začleněna, a to ani v případě 

že byla také typograficky zvýrazněna. Tento postup byl zvolen proto, aby byly zachyceny 

pouze základní termíny, které byly vyžadovány po všech žácích. V situacích, kdy byl 

termín součástí výkladu v různých kapitolách učebnic (nebo v různých učebnicích z téže 

řady), byl preferován termín z kapitoly, která s pojmem více souvisela (pokud by 

například učebnice obsahovaly více termínů pro pojem slovesného vidu, byla by vybrána 

varianta použitá v kapitole o slovesech, ne v kapitole o slovotvorbě). 

Když byly nalezené termíny zaznamenány, byly rozčleněny do skupin podle původu. 

První skupina obsahovala termíny českého původu, druhá skupiny termíny cizího původu 

a třetí skupina termíny, které byly v definici nebo hlavní části výkladu uvedeny v obou 

variantách, přičemž se dalo předpokládat, že byla vyžadována alespoň pasivní znalost 

obou.  

 

6.2. Výsledky analýzy 

Analýza potvrdila fakt, že v učebnicích a příručkách ze sledovaného období byly 

preferovány domácí termíny. Nejvýrazněji se to projevuje v učebnicích pro odborné školy 

a učiliště, kde se termíny cizího původu nevyskytují téměř vůbec. Totéž platí pro učebnici 

Český jazyk pro střední školy, která byla poprvé vydaná v době, kdy byla výuka českého 

jazyka plánována se zřetelem k praxi a probíhaly snahy o zjednodušení učiva. 

Nejvyšší zastoupení termínů cizího původu bylo odhaleno v řadě učebnic 

Učebnice/Cvičebnice jazyka českého pro gymnázia. Je zřejmé, že autoři učebnic 

předpokládali dobrou pasivní znalost obou variant základních jazykovědných termínů, 
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a proto častěji uváděli obě varianty termínu a ve výkladu užívali termíny odvozené od 

cizích variant (substantivní, lexikální apod.) bez dalšího vysvětlení. Obě varianty byly 

uvedené přibližně u čtvrtiny zkoumaných pojmů. Z řady pro gymnázia vycházela 

Učebnice jazyka českého pro 9.-11. postupný ročník, v níž se výsledný počet termínů 

v jednotlivých skupinách příliš neliší.  

V poslední analyzované učebnici, Český jazyk I-IV pro střední školy, je zastoupení cizích 

termínů vyšší než v učebnicích ze sedmdesátých let, ale menší než v učebnicích pro 

gymnázia. Do této učebnice se vrací jazykové učivo, je však ovlivněno pokrokem 

v lingvistice, například v syntaxi a informatice. Tato učebnice poprvé používá například 

dnes běžný termín morfologické kategorie nebo pojem valence, který ostatní učebnice 

vůbec nezavedly. 

Obě příručky pro autory učebnic (Základní pojmy mluvnické i Školská jazykovědná 

terminologie) obsahují velký počet termínů uvedených v obou variantách, což vyplývá 

z charakteru příruček, které se tak snaží autorům, případně učitelům nabízet více 

možností, z nichž pak po zvážení konkrétní vyučovací situace mohou volit. V učebnici 

by mohlo takové množství synonymních dvojic termínů mohlo být pro žáky zatěžující. 

Terminologie v učebnicích se ve většině případů neliší od normy zaznamenané 

v Základních pojmech mluvnických. Z nalezených odchylek lze zmínit termín věta 

vylučovací, který se používá místo věty rozlučovací, nebo věta oznamovací, ne 

vypovídací. Odlišné termíny vycházely z Mluvnice spisovné češtiny Františka Trávníčka. 

Pouze Základní pojmy mluvnické a Stručná mluvnice česká používají termín bytost 

(v ostatních publikacích je použit termín životnost).  

Dvě vydání Stručné mluvnice české se liší zejména počtem termínů uvedených v obou 

variantách – ve starším vydání jsou takové termíny výrazně častější, zatímco v novějším 

vydáním jsou častěji uvedeny pouze české varianty, což je překvapivé, protože první 

vydání Stručné mluvnice české mělo být používáno spolu s řadou Učebnice jazyka 

českého, která obsahuje obě varianty termínů častěji. 

V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní počty výskytů a procentuální zastoupení 

termínů z jednotlivých skupin (počet procent je vždy zaokrouhlený na jedno desetinné 

místo). Stejná data jsou zpracována do grafu pod tabulkou. 
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počet 

naleze-

ných 

termínů 

počet termínů 

uvedených 

v české 

variantě 

počet 

termínů 

uvedených 

v cizí 

variantě 

počet termínů 

uvedených 

v obou 

variantách 

Učebnice jazyka českého pro I.-IV. 

třídu gymnasií 
201 141 70,1 % 11 5,5 % 49 24,4 % 

Učební text jazyka českého pro 

odborná učiliště a učňovské školy 
181 171 94,5 % 3 1,6 % 7 3,9 % 

Učebnice jazyka českého pro 9.-11. 

postupný ročník 
204 146 71,6 % 8 3,9 % 50 24,5 % 

Český jazyk pro odborná učiliště 

a učňovské školy 
187 179 95,7 % 2 1,1 % 6 3,2 % 

Český jazyk pro střední školy 181 169 93,4 % 3 1,6 % 9 5 % 

Český jazyk I-IV pro střední školy 190 163 85,8 % 8 4,2 % 19 10 % 

Stručná mluvnice česká (1. vydání) 180 139 77,2 % 5 2,8 % 36 20 % 

Stručná mluvnice česká (22. vydání) 197 185 93,9 % 2 1 % 10 5,1 % 

Základní pojmy mluvnické při 

vyučování českému jazyku 
182 94 51,6 % 12 6,6 % 76 41,8 % 

Školská jazykovědná terminologie 184 101 54,9 % 11 6 % 72 39,1 % 

Tabulka 1: Zastoupení různých skupin termínů v analyzovaných publikacích 

 

 

Graf 1: Procentuální zastoupení různých skupin termínů v analyzovaných publikacích 
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původu. Tyto informace shrnuje Tabulka 2, která pro každý analyzovaný pojem uvádí, 

kolik učebnic pro něj použilo termín českého, respektive cizího původu, případně kolik 

učebnic uvedlo obě varianty a v kolika učebnicích daný pojem úplně chybí. 

Z analýzy byla získána například informace, že žádná z učebnic neuvedla termín 

deklinace nebo konjugace, ačkoliv minimálně žáci gymnázií by tento termín měli znát 

z latiny. Časté je v učebnicích naopak uvedení obou variant u jednotlivých slovesných 

způsobů. V tomto případě může být značkový cizí termín vhodnější, protože české 

termíny (zejména způsob oznamovací a rozkazovací) jsou podobné termínům pro druhy 

vět podle postoje mluvčího, což může být pro žáky matoucí a vést je k přesvědčení 

o existenci „způsobu tázacího“. Pouze pro několik málo pojmů je v učebnicích uveden 

pouze termín cizího původu, patří mezi ně zejména metafora, metonymie, infinitiv 

a některé odchylky od pravidelné větné skladby (anakolut, atrakce atp.). Důvodem je 

pravděpodobně fakt, že není užíván dostatečně nosný český termín, který by tyto termíny 

nahradil (například pro anakolut sice existuje český termín vyšinutí z vazby, který ovšem 

není jednoslovný a je méně přesný, neboť pro žáky může být zavádějící a příliš se podobat 

jejich běžné slovní zásobě). 

Překvapivé se může zdát také časté uvedení termínu kvantita samohlásek, které oproti 

délce nebo trvání samohlásek není popisné ani nemá větší nosnost (ve všech variantách 

se jedná o dvouslovné pojmenování). Zvláštně působí rozdíl v počtu cizích pojmenování 

pro slovesné rody – zatímco termín aktivum byl použit pouze ve dvou učebnicích, termín 

pasivum se objevil celkem ve čtyřech. Důvodem je pravděpodobně potřeba odvozovat 

další termíny, která je u pasiva častější (vzniká tak například termín zvratné pasivum). 

Varianty termínů v Tabulce 2 jsou sestaveny pomocí Nového encyklopedického slovníku 

češtiny a fakt, že jsou do tabulky zařazeny, neznamená, že stejný termín byl použit 

v některé analyzované publikaci – nalezené termíny nejsou uváděny, protože pro některé 

pojmy byly použity různé varianty, které v nemusí být v souladu s dnešní terminologií 

(například termín perfektum pro čas minulý). Z toho důvodu je v Příloze 1 připojena celá 

zpracovaná analýza, kde jsou použité termíny zaznamenány. 
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počet 

výskytů 

varianty 

českého 

původu 

počet 

výskytů 

varianty 

cizího 

původu 

počet 

výskytů 

obou 

variant 

počet 

učebnic, 

kde se 

termín 

nevyskytuje 

tvarosloví/morfologie 5 0 1 0 

morfologické kategorie/mluvnické 

významy 
3 1 1 1 

ohýbání/flexe 2 0 2 2 

slova ohebná 6 0 0 0 

slova neohebná 5 0 0 1 

deklinace/skloňování 6 0 0 0 

konjugace/časování 6 0 0 0 

slovní druhy 6 0 0 0 

podstatné jméno/substantivum 5 0 1 0 

přídavné jméno/adjektivum 5 0 1 0 

zájmeno/pronomen 6 0 0 0 

číslovky/numeralia 6 0 0 0 

slovesa/verba 6 0 0 0 

příslovce/adverbia 5 0 1 0 

předložky/prepozice 6 0 0 0 

spojky/konjunkce 6 0 0 0 

částice/partikule 6 0 0 0 

citoslovce/interjekce 5 0 1 0 

pád 6 0 0 0 

nominativ/1. pád 4 0 2 0 

genitiv/2. pád 4 0 2 0 

dativ/3. pád 4 0 2 0 

akuzativ/4. pád 4 0 2 0 

vokativ/5. pád 4 0 2 0 

lokál/6. pád 4 0 2 0 

instrumentál/7. pád 4 0 2 0 

číslo 6 0 0 0 

singulár/jednotné číslo 4 0 2 0 

plurál/množné číslo 4 0 2 0 

duál/číslo dvojné 3 0 3 0 

jmenný rod 6 0 0 0 

podstatné jméno rodu 

mužského/maskulinum 
4 1 1 0 

podstatné jméno rodu 

ženského/femininum 
4 1 1 0 

podstatné jméno rodu 

středního/neutrum 
4 1 1 0 

životnost 6 0 0 0 
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rod životný 6 0 0 0 

rod neživotný 6 0 0 0 

stupňování/gradace 3 0 2 1 

první stupeň/pozitiv 2 0 2 2 

druhý stupeň/komparativ 2 0 2 2 

třetí stupeň/superlativ 2 0 2 2 

slovesná osoba 6 0 0 0 

slovesný způsob/modus 4 0 1 1 

indikativ/oznamovací způsob 3 0 2 1 

imperativ/rozkazovací způsob 4 0 2 0 

kondicionál/podmiňovací způsob 3 0 3 0 

slovesný čas 6 0 0 0 

prézens/přítomný čas 3 0 3 0 

préteritum/minulý čas 3 0 2 1 

futurum/budoucí čas 2 0 3 1 

slovesný rod 6 0 0 0 

činný rod/aktivum 4 0 2 0 

trpný rod/pasivum 2 0 4 0 

vid 5 0 0 1 

dokonavost/perfektivnost 6 0 0 0 

nedokonavost/imperfektivnost 6 0 0 0 

určitý slovesný tvar/verbum finitum 5 0 0 1 

neurčitý slovesný tvar/verbum 

infinitum 
5 0 0 1 

infinitiv/neurčitek 0 6 0 0 

přechodník/transgresiv 6 0 0 0 

přechodník minulý 6 0 0 0 

přechodník přítomný 6 0 0 0 

příčestí/participium 6 0 0 0 

příčestí přítomné 5 0 0 1 

příčestí minulé 5 0 0 1 

třída 5 0 0 1 

vzor (u časování) 5 0 0 1 

vzor (u skloňování) 6 0 0 0 

          

skladba/syntax 6 0 0 0 

věta 6 0 0 0 

druhy vět podle členitosti 3 0 0 3 

věta jednočlenná 6 0 0 0 

věta dvojčlenná 6 0 0 0 

věta jednočlenná neslovesná/větný 

ekvivalent 
6 0 0 0 

věta jednočlenná slovesná  6 0 0 0 
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druhy vět podle postoje mluvčího 5 0 0 1 

věta oznamovací 6 0 0 0 

věta tázací 6 0 0 0 

věta žádací 5 0 0 1 

věta rozkazovací 6 0 0 0 

věta přací 6 0 0 0 

věta zvolací 6 0 0 0 

syntaktické/větné vztahy 5 1 0 0 

syntaktické/skladební dvojice 5 0 1 0 

predikace/přisuzování 2 0 3 1 

determinace/určování 2 0 3 1 

koordinace/přiřazování 2 0 3 1 

kongruence/shoda 4 0 1 1 

rekce/řízenost 3 0 1 2 

věta jednoduchá 6 0 0 0 

větný člen 6 0 0 0 

několikanásobný větný člen 6 0 0 0 

přísudek/predikát 5 0 1 0 

slovesný přísudek 6 0 0 0 

jmenný přísudek 5 0 0 1 

spona 6 0 0 0 

přísudek jmenný se sponou 6 0 0 0 

podmět/subjekt 5 0 1 0 

podmět všeobecný 6 0 0 0 

podmět ne/vyjádřený 3 0 0 3 

předmět/objekt 5 0 1 0 

příslovečné určení/adverbiale 6 0 0 0 

příslovečné určení místa 6 0 0 0 

příslovečné určení času 5 0 0 1 

příslovečné určení způsobu a míry 6 0 0 0 

příslovečné určení míry 2 0 0 4 

příslovečné určení příčiny 5 0 0 1 

příslovečné určení podmínky 4 0 0 2 

příslovečné určení účelu 3 0 0 3 

příslovečné určení přípustky 4 0 0 2 

doplněk/predikativní atribut 6 0 0 0 

přívlastek/atribut 6 0 0 0 

přívlastek ne/shodný 6 0 0 0 

souvětí 6 0 0 0 

souřadné souvětí 6 0 0 0 

podřadné souvětí 6 0 0 0 

věta hlavní 6 0 0 0 

věta vedlejší 6 0 0 0 
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významový poměr mezi souřadně 

spojenými členy 
5 0 0 1 

slučovací 6 0 0 0 

stupňovací 5 0 0 1 

vylučovací 5 0 0 1 

odporovací 6 0 0 0 

 důsledkový 6 0 0 0 

příčinný 4 0 0 2 

slovosled 6 0 0 0 

aktuální členění větné 0 4 0 2 

réma/jádro 6 0 0 0 

téma/východisko 6 0 0 0 

odchylky od pravidelné větné stavby 4 0 0 2 

anakolut/vyšinutí z vazby 2 0 2 2 

kontaminace/směšování vazeb 0 0 2 4 

atrakce/větná spodoba 0 0 2 4 

parenteze/vsuvka 4 0 0 2 

elipsa/výpustka 0 2 1 3 

eliptická věta/neúplná věta 2 0 2 2 

samostatný větný člen 4 0 0 2 

přístavek/apozice 5 0 1 0 

          

lexikologie 4 0 2 0 

slovní zásoba 6 0 0 0 

slovo 6 0 0 0 

kmen 6 0 0 0 

kořen 6 0 0 0 

koncovka 6 0 0 0 

jednoslovné pojmenování 5 0 0 1 

sousloví 6 0 0 0 

význam věcný/lexikální 2 0 3 1 

význam mluvnický/gramatický 2 0 3 1 

slovo jednoznačné 5 0 0 1 

slovo mnohoznačné 5 0 0 1 

změny významu 4 0 0 2 

metafora 0 4 0 2 

metonymie 0 3 0 3 

homonyma/slova souzvučná 0 2 4 0 

synonyma/slova souznačná 0 1 4 1 

antonyma/slova protikladná 0 0 4 2 

slova neutrální/nezabarvená 0 2 1 3 

slova citově zabarvená 3 0 3 0 

tvoření slov 5 0 0 1 
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přejímání 5 0 0 1 

odvozování 6 0 0 0 

slova odvozená 6 0 0 0 

základ 6 0 0 0 

přípona/sufix 6 0 0 0 

předpona/prefix 6 0 0 0 

slova příbuzná 3 0 0 3 

skládání slov 6 0 0 0 

složeniny 6 0 0 0 

zkracování 4 0 0 2 

zkratky, zkratková slova 6 0 0 0 

nářečí 5 0 0 1 

slang 5 0 0 1 

slova hovorová 6 0 0 0 

obecná čeština 5 0 0 1 

slova knižní 6 0 0 0 

slova básnická/poetismy 4 0 1 1 

odborné názvy/termíny 1 0 5 0 

odborné názvosloví/terminologie 1 1 4 0 

          

pravopis 5 0 1 0 

mluvnice/gramatika 0  0  4 2 

spisovná výslovnost 3 0 3 0 

jazyk 6 0 0 0 

spisovný 6 0 0 0 

interpunkční/členící znaménka 3 0 3 0 

interpunkce 0 4 1 1 

vykřičník 6 0 0 0 

otazník 6 0 0 0 

tečka 5 0 0 1 

čárka 6 0 0 0 

středník 5 0 0 1 

dvojtečka 4 0 0 2 

závorka 4 0 0 2 

uvozovky 4 0 0 2 

pomlčka 5 0 0 1 

hláskoví 5 0 0 1 

hláska 5 0 1 0 

vokály/samohlásky 6 0 0 0 

konsonanty/souhlásky 6 0 0 0 

diftongy/dvojhlásky 6 0 0 0 

délka/kvantita samohlásek 2 1 3 0 

párové souhlásky 6 0 0 0 
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souhlásky znělé 6 0 0 0 

souhlásky neznělé 6 0 0 0 

slabika 6 0 0 0 

spodoba/asimilace znělosti 1 0 3 2 

písmeno 6 0 0 0 

velké písmeno 6 0 0 0 

malé písmeno 4 0 0 2 

tvrdé souhlásky 6 0 0 0 

měkké souhlásky 6 0 0 0 

obojetné souhlásky 3 0 0 3 

Tabulka 2: Různé varianty pojmenování vybraných jazykovědných pojmů 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zmapovat užívání termínů v učebnicích českého jazyka vydaných 

v období mezi lety 1945 a 1989 a odhalit, jak se termíny liší v závislosti na roku vydání 

učebnice a typu školy, pro který je určena. 

Výstupem práce je analýza, která zaznamenává termíny použité jako pojmenování 

vybraných jevů v jednotlivých učebnicích a příručkách využívaných při vyučování.   

Školská jazykovědná terminologie byla po druhé světové válce upravena závaznou 

normou vydanou ministerstvem školství, a proto se termíny v učebnicích příliš nelišily. 

Norma však často nabízela dvojici synonymních termínů, z nichž jeden byl domácího 

původu a druhý mezinárodní, přičemž ve většině případů bylo autorům učebnic 

doporučeno volit domácí termín. Právě na volbu mezi těmito dvěma variantami je analýza 

zaměřena.  

K interpretaci analýzy napomáhá teoretická část práce, jejíž první kapitola nabízí přehled 

organizace československého školství v obdobích, které vymezují školské reformy. 

Součástí této kapitoly jsou informace o hodinové dotaci věnované jazykovému vyučování 

a o jeho obsahu. Další kapitola nabízí přehled používaných řad učebnic, jejich stručnou 

charakteristiku a reakce odborníků na ně. Třetí kapitola se zabývá stavem jazykovědy 

v druhé polovině dvacátého století a vysvětluje tak různá pojetí učiva v jednotlivých 

učebnicích. Poslední kapitola teoretické části se věnuje terminologii, které byl v daném 

období v jazykovědě věnován velký prostor. Uvedená definice a základní vlastnosti 

termínu usnadňují analýzu učebnic.    

Výsledky analýzy jsou zpracované v přehledných tabulkách, z nichž první pro každou 

učebnici a příručku zaznamenává počet a procentuální zastoupení termínů, které byly 

uvedeny v české variantě, cizí variantě a v obou variantách. Z této tabulky je zřejmé, že 

autoři dvou zkoumaných učebnic pro odborné školy a učiliště z různých období používali 

téměř výhradně termíny českého původu.  

V učebních textech pro ostatní typy škol je terminologie rozmanitější. Publikace 

z počátku padesátých let a učebnice, jež z nich vycházely, mají vysoké zastoupení 

termínů uvedených v obou variantách a je zřejmé, že jejich autoři očekávali minimálně 

pasivní znalost některých termínů cizího původu, což bylo zřejmě oprávněné u žáků 

gymnázií, kteří prošli vyučováním latiny, po zavedení jednotné školy to však spolu 

s podrobným výkladem přispívalo k nepřiměřené náročnosti jazykového vyučování 
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a častému neprospívání žáků. Učivo bylo proto zjednodušeno, jazyková výuka byla do 

velké míry omezena a vyučování českého jazyka se zaměřovalo zejména na sloh. Z těchto 

nových principů vychází učebnice Český jazyk pro střední školy, kde je naprostá většina 

termínů uvedena pouze ve variantě českého původu. Do učebnice Český jazyk I-IV pro 

střední školy se v reakci na nedostatečnou obeznámenost absolventů středních škol 

s mezinárodní terminologií cizojazyčné termíny opět vrací. Pro srovnání je do tabulky 

začleněna také analýza dvou vydání Stručné mluvnice české a dvou příruček upravujících 

školskou jazykovědnou terminologii, z nichž jedna vyšla až ve dvacátém prvním století, 

nabízí však zajímavé srovnání tehdejší situace s dnešní. 

Druhá zpracovaná tabulka nabízí přehled jednotlivých termínů a počet učebnic, které je 

zahrnuly do výkladu ve variantě českého, respektive cizího původu a počet termínů 

uvedených v obou variantách. Zahrnuta je také informace o počtu učebnic, ve kterých se 

žádnou variantu termínu nepodařilo nalézt. 

Obě tabulky jsou shrnující, určité informace v nich tedy nemohou být obsaženy, a proto 

je jako Příloha 1 do práce začleněna tabulka, ve které jsou zapsány všechny zkoumané 

termíny ve variantách, v jakých byly představeny žákům středních škol. Tato tabulka 

může být užitečná pro další výzkum v této oblasti. 
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