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ABSTRAKT: 

Cílem této práce je hláskoslovná a morfologická analýza mluvených textů 

rozhlasové publicistiky. Při analýze jsme pracovali se třinácti 

zaznamenanými a přepsanými texty z let 2002-2005. Především jsme se 

zabývali otázkou, do jaké míry se v tomto typu projevů dodržuje spisovná 

norma, a výsledky jsme porovnali se závěry pěti dřívějších výzkumů 

mluvené češtiny. Zjistili jsme, že výskyt nespisovných prvků v našem 

vzorku je většinou nižší než v dřívějších výzkumech mluvené češtiny. 

Zároveň se však potvrdilo, že zejména některé nespisovné prvky mají 

tendenci pronikat i do projevů zřetelně tíhnoucích ke spisovnosti. 

Analyzované polopřipravené projevy proto hodnotíme jako projevy 

jazykově smíšené s převahou spisovných prvků. 
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je fonetická a morfologická analýza 

polopřipravených mluvených textů rozhlasové publicistiky. Především 

hodláme sledovat, do jaké míry mluvčí v těchto projevech dodržují 

spisovnou normu a do jaké míry zjištěné výsledky odpovídají výsledkům 

dřívějších výzkumů mluvené češtiny. 

Naše analýza má charakter čistě popisný. Nepracujeme proto s pojmy 

vhodnost či nevhodnost, funkčnost či nefunkčnost ani se nezabýváme 

otázkou, proč mluvčí použil v daném okamžiku takovou či jinou 

koncovku apod. Souhlasíme s názorem Olgy Miillerové, že „užívání 

spisovných a nespisovných tvarů nelze postihnout nějakými 

jednoznačnými pravidly a že se zřejmě nenechá ani dost dobře třídit, 

regulovat či předpovídat". (ŠRÁMEK 1996, 206) 

Charakteristika materiálu 

Pro analýzu jsme vybrali třináct textů z let 2002-2005. Tři z nich 

pocházejí z pořadu Nad věcí (Český rozhlas 1 Radiožurnál), deset 

z Interview BBC. Tento výběr samozřejmě není náhodný. V obou 

případech (byť Interview BBC může mít na první pohled formálnější 

charakter) se totiž jedná o pořady, v nichž hosté nemusejí opouštět své 

jazykové zvyklosti a mohou hovořit přirozeně (což se také ve všech 

sledovaných textech potvrdilo). Předpokládáme, že právě takové typy 

pořadů mohou poskytnout relativně objektivní informaci o mluvené 

češtině v rozhlasové publicistice. 

Kritérium přirozeného jazykového projevu jsme uplatnili také při 

výběru jednotlivých mluvčích. Bez výjimky se jedná o osoby veřejně 

známé, které však nesledují zištné cíle v podobě zlepšování svého 
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mediálního obrazu, přesvědčování potenciálních voličů apod. Z tohoto 

důvodu jsme se také důsledně vyhnuli všem hostům z politické sféry (u 

většiny z nich totiž shledáváme jasný záměr hovořit spisovně). Základní 

informace o jednotlivých textech uvádíme v tabulce: 

— 
Číslo textu Host/Místo 

narození 
Moderátor Pořad Datum 

1 Josef Rauvolf Pavlína 
Wolfová 

Nad věcí 13.11.2002 

2 Josef Klíma Pavlína 
Wolfová 

Nad věcí 15.11.2002 

3 Kateřina 
Englichová 

Pavlína 
Wolfová 

Nad věcí 29.11.2002 

4 Adolf Born Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

7.11.2003 

5 Boris Rósner Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

28.3.2005 

6 Daniela 
Kolářová 

Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

6.5.2005 

7 Dušan Třeštík Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

28.10.2003 

8 Jaroslava 
Adamová 

Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

18.3.2005 

9 Jiří Grygar Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

29.12.2003 

10 Olga 
Sommerová 

Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

30.12.2003 

11 Vojtěch Jasný Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

28.9.2004 

12 Zdeněk Mácal Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

4.2.2005 

13 Zdeněk 
Svěrák 

Václav 
Moravec 

Interview 
BBC 

11.3.2005 
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v 
Jistou roli při výběru osobností sehrál také geografický faktor. Sest 

mluvčích pochází z Prahy, dalších sedm z různých jiných regionů České 

republiky. Je však třeba dodat, že zcela evidentně si i sledované 

mimopražské osobnosti během své umělecké, vědecké či publicistické 

kariéry vytvořily velmi těsné pouto k hlavnímu městu, což se pochopitelně 

odráží i v jejich jazykovém projevu. Této skutečnosti přizpůsobujeme 

jednak výběr dřívějších výzkumů mluvené češtiny (nebereme v úvahu 

úzce regionální výzkumy), jednak výběr jevů, na něž se při porovnání 

soustřeďujeme (zajímají nás především obecněčeské prvky). 

Věková struktura mluvčích je do značné míry ovlivněna skutečností, že 

se jedná o vyzrálé osobnosti s řadou profesionálních úspěchů. Až na jednu 

výjimku (Kateřina Englichová) jsou to tedy příslušníci střední či starší 

věkové skupiny. Poměr mužů a žen činí přibližně 2:1 (9 mužů, 4 ženy), 

převažuje vysokoškolské vzdělání (pouze dva středoškoláci). Přehled 

uvádíme v tabulce: 

Mluvčí Místo narození Rok narození / 
Vzdělání 

Josef Rauvolf Praha 1953 /VŠ 
Josef Klíma Praha 1951 /VS 

____Kateřina Englichová Praha 1969 /SS 
Adolf Born 

v 
České Velenice 1930/VS 

_____ Boris Rósner Opava 1951 / VŠ 
Daniela Kolářová Cheb 1946/VŠ 

Dušan Třeštík Sobědruhy u Teplic 1933 /VŠ 
__Jaroslava Adamová Praha 1925 /SŠ 

Jiří Grygar Dziewi^tlice* 1936/VŠ 
____01ga Sommerová Praha 1949/VŠ 

Vojtěch Jasný Kelč u Vsetína 1925/VŠ 
_______Zdeněk Mácal Brno 1936/VŠ 

Zdeněk Svěrák Praha 1936/VS 
jjj - — 1 — — 

polská obec na česko-polském pomezí; v roce 1936 však ještě patřila Německu a 
nazývala se Heinersdorf (česky Pruský Jindřichov) 
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Metodologie práce 

Protože jsme zkoumali mluvený projev, museli jsme v první fázi práce 

pořídit zvukový záznam textů a posléze provést jejich přepis. Zásady 

přepisu jsme víceméně převzali z knihy Mluvená čeština v autentických 

textech (MŮLLEROVÁ - HOFFMANOVÁ - SCHNEIDEROVÁ 

1993), tzn. dodržovali jsme následující pravidla: 

1. Text je přepsán nikoli foneticky, nýbrž běžným pravopisem (cílem je 

učinit text „čitelným" a „čtivým" - viz tamtéž, s. 7); 

2. Nespisovné morfologické varianty (<dobrej, hezkýmu apod.) a výrazné 

odchylky od spisovné výslovnosti (Jesi, ňáký apod.) se v přepisu 

zachovávají. 

3. Používají se speciální značky, které „pomohou recipientovi představit 

si alespoň do určité míry skutečnou podobu projevu" (tamtéž, s. 7): 

pauza 

klesnutí melodie 

stoupnutí melodie 

otázka 

prodloužení samohlásky 

hezitační zvuk 

nesrozumitelné nebo nejasné slovo či úsek textu 

zdůraznění slabiky nebo slova 

okamžité, až překotné navázání na repliku partnera 

podtržená slova značí, že oba mluvčí hovoří současně 

I -

T -
© -

XY -
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Abychom mohli zachytit mluvený projev co nejvěrněji, přidáváme 

k těmto standardním značkám ještě některé další: 

Značka Označovaný jev 
á redukovaná výslovnost fonému [a] 
ě redukovaná výslovnost fonému [e] 
i redukovaná výslovnost fonému [i] 
o redukovaná výslovnost fonému [o] 
U redukovaná výslovnost fonému [u] 

ě otevřená výslovnost fonému [e] 
'í otevřená výslovnost fonému [i] 
o otevřená výslovnost fonému [o] 

8 zavřená výslovnost fonému [e] 
í zavřená výslovnost fonému [i] 

4. V cizích vlastních jménech i apelativech zachováváme původní 

grafickou podobu, aby byl text srozumitelnější, nap v. Patti Smith, 

Procter and Gamble apod. 

Ve druhé fázi jsme u všech textů provedli analýzu vybraných 

hláskoslovných a morfologických jevů. Protože však množství získaných 

dat vysoce překračovalo standardní rozsah diplomové práce, rozhodli jsme 

se prezentovat pouze jejich část. Vybrali jsme tedy tři reprezentativní texty 

(č. 1, č. 2 a č. 3) a zbylých deset textů jsme použili jako kontrolní vzorek 

k ověření výsledků (přepis reprezentativních textů je k dispozici v oddílu 

Příloha). 

Ve třetí fázi jsme pak provedli srovnání dat získaných rozborem tří 

reprezentativních textů a takto získané výsledky jsme uvedli do vztahu 

s dřívějšími výzkumy mluvené češtiny (viz dále). 

V závěrečné fázi jsme se zabývali otázkou, do jaké míry se námi 

získané údaje shodují s dřívějšími výzkumy mluvené češtiny. 
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Historie výzkumu mluvené češtiny 

První moderní popisy mluvené obecné češtiny (v rovině fonetické a 

morfologické) založené na terénních výzkumech, pocházejí poněkud 

paradoxně od zahraničních bohemistů (Francouze Marca Veye a 

Američana českého původu Henryho Kučery). Stranou našeho zájmu 

proto zůstávají starší práce folkloristické a dialektologické, např. 

Bartošovy, Hodurovy či Hallerovy, protože nám jde o výzkum 

interdialektu, nikoliv jazykových zvláštností menších regionů a 

regionálních útvarů. 

V roce 1946 publikuje Marc Vey (1899-1979) monografii o morfologii 

mluvené češtiny Morphologie du tchèque parlé (na základě jazykového 

materiálu z dvacátých letech). V roce 1955 vychází v časopise Slavic 

Word práce Henryho Kučery (1925) Phonemic Variations of Spoken 

Czech (viz S G ALL-HRONEK 1992, s. 102-107). Kučera zde předkládá 

výsledky dotazníkového výzkumu, jehož respondenty jsou mluvčí českého 

původu žijící několik let v zahraničí. Kučerova práce se důsledně 

zaměřuje na popis nejvýznamnějších obecněčeských hláskoslovných jevů 

(úžení é > í, diíltongizaci ý > ej, diftongizaci ú > ou a protetické v-) a 

vztahu mezi nimi (pro tento vztah zavádí označení formální hierarchie: 

Kučera tvrdí, že užití jednoho nespisovného prvku je vázáno užitím prvku 

jiného, a tedy že v rámci jedné věty připadají v úvahu pouze určité 

kombinace spisovných a nespisovných prvků). 

Počátky domácího novodobého výzkumu mluvené češtiny souvisejí 

s výzkumem městské mluvy. V roce 1962 publikuje Jaromír Bělič 

v časopise Slavica Pragensia článek s názvem Ke zkoumání městské 

mluvy. Hned v úvodu upozorňuje na to, že výzkum městské mluvy 

představuje jeden ze závažných dluhů české bohemistiky: „Studiu běžné 

mluvy ve městech nebyla dosud v české jazykovědě věnována potřebná 
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pozornost, neboť s výjimkou prací fonetických a dialektologických se 
o v v 

nevěnovala dostatečná pozornost mluvené češtině vůbec." (BĚLIC 1962, 

569) 

Běličova výzva navíc přichází v době, kdy na stránkách časopisu Slovo 

a slovesnost probíhá intenzivní diskuse o obecné češtině (podnětem k této 

diskusi je článek Petra Sgalla z roku 1960 Obichodno-razgovornyj češskij 

jazyk uveřejněný v časopise Voprosy jazykoznanija; v letech 1961-1963 

se k tomuto tématu opakovaně vyjadřují přední čeští lingvisté v čele 

s akademikem Bohuslavem Havránkem). Jaromír Bělič vyjadřuje názor, 

že systematické zkoumání městské mluvy může pro tuto diskusi znamenat 

velký přínos: „Jestliže se právem považuje za naléhavý úkol české 

jazykovědy zkoumání obecné a hovorové češtiny, pak nelze zanedbávat 

ani studium městské mluvy v celé šíři, neboť právě ono nám mimo jiné 

názorně ukáže postavení, krystalizaci a pohyb obou těchto útvarů 

v dnešním jazykovém vývoji celonárodním." (BĚLIČ, s. 574) 

Na Kučerovu práci metodicky navazuje výzkum mluvené češtiny 

provedený vletech 1962-1963 univerzitní skupinou matematické 

lingvistiky (metodický postup viz Sgall, P. - Trnková, A.: K metodám 

zkoumání běžně mluvené češtiny. In: Naše řeč, 46, 1963, s. 28-35, 

výsledky viz KRAVČIŠINOVÁ - BEDNÁŘOVÁ 1968), na rozdíl od 

práce amerického lingvisty se však neomezuje pouze na hláskoslovné 

jevy, ale přináší analýzu všech jazykových plánů i slovní zásoby. Také 

povaha jazykového materiálu je odlišná - zatímco Kučera předkládá 

mluvčím hotové texty a vyzývá je, aby tyto texty transformovali do 

spisovné, či obecněčeské podoby, pracuje skupina matematických 

lingvistů s magnetofonovými nahrávkami souvislých nepřipravených 

projevů (převážnou většinu tvoří nahrávky rozhlasových besed pro 

mládež, menší část nahrávky běžných každodenních rozhovorů). Tím lze 

vysvětlit, proč se výsledky obou výzkumů do značné míry liší. Důležitější 
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než samotné procentuální zastoupení jednotlivých nespisovných jevů je 

však skutečnost, že tento výzkum vyvrací Kučerův postulát formální 

hierarchie (z 52 vět, v nichž byla zaznamenána kombinace spisovných a 

nespisovných prvků, jich Kučerovu předpokladu vyhovuje pouze 25, tedy 

méně než polovina; viz KRAVČIŠINOVÁ - BEDNÁŘOVÁ 1968, s. 

310). 

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se objevují 

práce zaměřené na výzkum běžné mluvy v jednotlivých městech, např. 

Běžně mluvený jazyk nejmladší generace města Havířova (DAVIDOVÁ 

1971), Městská mluva v Brandýse nad Labem (BRABCOVÁ 1973), 

Frekvence hlavních hlás kos lovných znaků v mluvě pražské mládeže 

(JANČÁK 1974), Běžně mluvený jazyk (městská mluva) města Přelouče 

(DEJMEK 1976), Běžně mluvený jazyk v Brně (KRČMOVÁ 1981), Mluva 

nejstarší generace Hradce Králové (DEJMEK 1981), Colloquial Czech: A 

case study in code-switching (HAMMER 1985), Nářečí a běžná mluva na 

Příbramsku (JANČÁKOVÁ 1987) a další. 

Zvláštní zmínku zasluhuje publikace Mluvený jazyk v teorii a praxi 

(BRABCOVÁ 1987). Autorka zde předkládá výsledky výzkumu mluvené 

češtiny, který probíhal vletech 1984-1985 na základních školách ve 

Středočeském kraji a Praze. Jazykový materiál zahrnuje texty 

nepřipravené i připravené a autorka neprovádí pouze analýzu jazykových 

plánů a lexika, nýbrž věnuje pozornost i stylovým vrstvám. 

Od devadesátých letech se zájem o mluvený jazyk rozbíhá několika 

směry: 

1. pokračuje výzkum běžné mluvy v regionech, viz např. A 

description ofspoken Prague Czech (TOWNSEND 1990), Český 

jazyk na přelomu tisíciletí (DANEŠ (ed.) 1997, s. 173-257), 

2. objevují se souhrnné práce, viz např. Český jazykový atlas 

(BALHAR 1992-2005, 5 sv.), Muvená čeština na Moravě 
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(DAVIDOVÁ (ed.) 1997), Jazykový atlas jihozápadní Moravy 

(ČIŽMÁROVÁ 2000), 

3. věnuje se zvýšená pozornost obecné češtině a tzv. střídání kódů, 

viz např. Čeština bez příkras (SGALL - HRONEK 1992), 

Variation in Language: Code Switching in Czech as a Challenge 

for Sociolinguistics (SGALL - HRONEK - STICH -

HORECKÝ 1992), 

4. vznikají publikace analyzující mluvené projevy z hlediska 

textové lingvistiky, stylistiky, pragmatiky a teorie komunikace, 

viz např. Mluvená čeština v autentických textech (MŮLLEROVÁ 

(ed.) 1992), Mluvený text a jeho syntaktická výstavba 

(MŮLLEROVÁ 1994), Konverzace v češtině při rodinných a 

přátelských návštěvách (HOFFMANNOVÁ - MŮLLEROVÁ -

ZEMAN 1999). 

Na konci devadesátých let vstupuje do jazykového výzkumu nový, 

důležitý fenomén - Český národní korpus (ČNK). V jeho rámci vzniká od 

poloviny devadesátých také korpus současného mluveného jazyka 

(ORAL). Jeho nejvýznamnějšími částmi jsou Pražský mluvený korpus 

(dále jen PMK; přibližně 700 000 tvarů; jazykový materiál z let 1988-

1996) a Brněnský mluvený korpus (dále jen BMK; přibližně 500 000; 

jazykový materiál z let 1994-1999). V současné době už existuje několik 

dílčích výzkumů vycházejících právě z materiálů PMK a BMK, např. 
v r 

SONKOVÁ 2000; výzkum proběhl v přípravné fázi vzniku korpusu 

mluvené češtiny), KODÝTEK 2006, KODÝTEK 2007. Za pozornost stojí 

také výzkum Lenky Bayerové-Nerlichové (viz BAYEROVÁ-

NERLICHOVÁ 2004) z let 1998-1999 (projekt vznikl v Ústavu slavistiky 

na univerzitě Erlangen-Norimberk). Autorka nevěnuje pozornost pouze 
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hláskoslovným a morfologickým jevům, nýbrž i postojům Čechů ke 

spisovné a obecné češtině. 

Vybrané výzkumy mluvené češtiny 

V této části se zaměřujeme na bližší popis pěti výzkumů mluvené 

češtiny, jež hodláme využít ke srovnání se závěry našeho vlastního 

výzkumu. Výběr jsme podřídili těmto cílům: 

1. vybrat výzkumy z různých časových období (pokud možno po 

dekádách), a naznačit tak nejen vývoj jednotlivých jazykových 

jevů (nejstarší výzkum pochází z roku 1968, nejmladší z roku 

2007), ale také vývoj výzkumných metod; 

2. vybrat výzkumy, v nichž lze předpokládat výskyt obecněčeských 

prvků (v našem vlastním výzkumu mají převahu mluvčí, kteří 

prožili významnou část života v Praze); 

3. vybrat výzkumy, jichž se účastnilo nejméně deset mluvčích. 

Poté, co jsme se důkladně seznámili s důležitými výzkumy mluvené 

češtiny, zúžili jsme výběr na těchto pět výzkumů: 

Pořadové číslo 
výzkumu 

Autor (příp. 
autoři) 

Rok uveřejnění Počet 
mluvčích 

Regionální 
příslušnost 
mluvčích 

I. 
Kravčišinová, 

Květa -
Bednářová, 

Božena 

1968 79 různé části 
Čech 

II. Jančák, Pavel 1974 13 Praha 

III. Dej mek, 
Bohumír 

1987 113 Hradec 
Králové 
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IV. Sonková, 
Jitka 

2000 50 o r ruzna* 

V. Kodýtek, 
Vilém 

2007 >500** Praha, 
Brno 

* jedná se však o mluvčí, kteří prožili značnou část života v Praze 
** jazykový materiál pochází zPMK (304 nahrávek) a BMK (250 nahrávek); u 

BMK známe přesný počet mluvčích (294), u PMK se nám tuto informaci získat 
nepodařilo 

Uvědomujeme si samozřejmě, že z hlediska sledovaných jazykových 

jevů existují mezi naším výzkumem a výzkumy I - V odlišnosti. Znamená 

to tedy, že ne vždy můžeme výsledky našeho výzkumu porovnat 

s výsledky všech pěti dřívějších výzkumů. Tato skutečnost nás nutí 

postupovat případ od případu, tedy vybírat vždy ty výzkumy, které jsou 

v případě daného jazykového jevu relevantní. V některých případech 

uvádíme i výsledky jiných dílčích studií. 

Informace o jednotlivých výzkumech 

V této části uvádíme podrobnější informace o výzkumech II - V 

(informace o výzkumu I viz část Historie výzkumu mluvené češtiny). 

Výzkum II (Jančák 1974) 

Výzkum II se konal v roce 1973 se třinácti vybranými žáky 8. a 9. tříd 

základních škol na Starém Městě a Malé Straně, a to v rámci výzkumu 

mluvy mladé generace pro Český jazykový atlas. Jeho cílem bylo 

zmapovat aktuální stav nejdůležitějších obecněčeských hláskoslovných 

znaků v mluvě pražské mládeže. 
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Výběr mluvčích proběhl na základě dotazníku a řídil se následujícími 

dvěma kritérii: 1. mluvčí musí od narození žít v Praze, konkrétně ve 

vnitřním městě, 2. rodiče (a pokud možno i všichni prarodiče) mluvčího 

musejí pocházet z vnitřní Prahy. Důvodem takto přísných kritérií byla 

zvláštní jazyková situace v Praze: protože se zde vyskytuje vysoké 

procento přistěhovalého obyvatelstva z celé republiky, existuje nebezpečí, 

že se v běžně mluvených projevech objeví zbytky vlivů nářečí. Autor 

výzkumu komentuje výběr mluvčích takto: „...do reprezentačního vzorku 

zkoumaných osob je nutno vybírat jen takové mluvčí, kteří jsou typickými 

představiteli základních společenských vrstev městského prostředí a 

jejichž projev je prost individuálních výkyvů..." (JANČÁK 1974, 192). 

Po vyhodnocení dotazníku se ovšem ukázalo, že ze všech účastníků 

ankety (asi 300 žáků) vyhovuje těmto kritériím jediný, a proto byli 

následně vybráni ti žáci, kteří se daným kritériím alespoň blížili. Jazykový 

materiál tvořily přepisy tří skupinových nahrávek běžně mluvených 

projevů. 

Výzkum III. (Dejmek 1987) 

Výzkum Bohumíra Dejrnka (1928-2003), docenta českého jazyka na 

Pedagogické fakultě v Hradci Králové, probíhal na konci sedmdesátých a 

první polovině let osmdesátých let minulého století na základních a 

středních školách v Hradci Králové. Jeho materiálovou základnu tvořil 

soubor magnetofonových záznamů 113 mladých místních rodáků. 

Mluvená čeština severovýchodočeské nářeční oblasti stála v centru 

autorovy pozornosti přibližně patnáct let (připomeňme starší Dejmkovy 

práce Běžně mluvený jazyk (městská mluva) města Přelouče z roku 1976 a 

Mluva nejstarší generace Hradce Králové z roku 1981). Monografie 

Běžně mluvený jazyk nej mladší generace Hradce Králové tedy představuje 
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vyvrcholení autorova patnáctiletého badatelského úsilí. Dialektolog Pavel 

Jančák se o Dejmkově publikaci vyjadřuje takto: „Na rozdíl od nenápadné, 

skromné podoby obou knižních publikací o hradecké mluvě je jejich 

obsah a význam průkopnický. Svým komplexním výzkumem, uzavřeným 

shodou okolností téměř v době svého životního jubilea, věnoval Bohumír 

Dejmek české lingvistice užitečný dar a lingvistům v jiných oblastních 

střediscích dal zároveň příklad hodný následování." (JANČÁK 1991, s. 

30) 

Těžištěm Dejmkovy práce je procentuální zastoupení příznakových 

variant 14 charakteristických jevů, a to variant obecněčeských (ty nás 

samozřejmě zajímají především) i regionálních (Dejmek jasně dokazuje, 

že tyto varianty v mluvě hradecké mládeže ustupují). 

Důvod, proč jsme se rozhodli zařadit Dejmkův výzkum mezi pět 

reprezentativních výzkumů z dřívější doby, pojmenovává Pavel Jančák ve 

zmíněné recenzi v časopise Naše řeč: „...zvolené město leží v příznakové 

nářeční oblasti, takže významnou složku repertoáru jeho 

charakteristických jazykových znaků jsou vedle prvků obecně českých, 

užívaných běžně po celých Čechách, i rysy regionální." (JANČÁK 1991, 

s.27) 

Důležitým momentem Dejmkovy monografie je rozlišení tří vrstev 

běžně dorozumívací sféry: 1. vrstvy základní (neutrální), 2. vrstvy vyšší 

(směřující k opačnému pólu) a 3. vrstvy jádrové (podmnožina vrstvy 

základní zahrnující Jazykové prostředky užívané v naprosté intimitě mezi 

důvěrně známými komunikanty v uzavřené sociální skupině"; DEJMEK 

1987, 10). Zkoumané texty náležejí podle autorova názoru k vrstvě 

základní, u několika mluvčích inklinují k vrstvě vyšší. 
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Výzkum IV (Šonková 2000) 

v v 

Výzkum Jitky Sonkové úzce souvisí se vznikem Českého národního 

korpusu. Sama autorka označuje za cíl svého výzkumu „ověřit metody a 
• v r 

postupy počítačového zpracování jazyka v menším rozsahu" (SONKOVA 

2000, 191). Jazykový materiál tvoří přepis magnetofonových záznamů 70 

rozhovorů pořízených vletech 1989-1990. Vzorek mluvčích je 

homogenní - jedná se o osoby, které dlouhodobě žijí v Praze. 

Sociologická skladba mluvčích je naopak heterogenní - podle pohlaví, 

věku, vzdělání a mluvní situace tvoří 16 různých, vnitřně homogenních 

skupin. 

Základní metodou výzkumu je frekvenční analýza. Autorka analyzuje 

frekvenci slovních druhů, frekvenci gramatických kategorií a frekvenci 

jednotlivých slovních tvarů (tato třetí část je pro nás samozřejmě 

nejvýznamnější). Sama autorka hodnotí svůj výzkum takto: „V 

závěrečném shrnutí lze tedy mluvenou češtinu analyzovanou v této práci 

charakterizovat jako jazyk, v němž byly kombinovány prvky společné 

spisovnému i nespisovnému jazyku, prvky nespisovné a prvky spisovné 

v poměru 58% ku 38% ku 4%. Toto kvantitativní rozčlenění, dříve 

neznámým výsledkem našeho." (ŠONKOVÁ 2000, 199) 

Výzkum V (Kodýtek 2007) 

Výzkum V vychází z materiálů PMK a BMK (viz část Historie 

výzkumu mluvené češtiny) a zaměřuje se na typické hláskové a 

morfologické odlišnosti pražské a brněnské češtiny. Jsou to tyto znaky: 

protetické v-, pádové koncovky tvrdých adjektiv, 3. osoba plurálu 

prézentu sloves, osobní zájmeno já a pomocné sloveso jsem v tvarech 

minulého času. 
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Autor pracuje se čtyřmi sociolingvistickými proměnnými - formou 

promluvy, vzděláním, věkem a pohlavím - a uvádí srovnání s několika 

staršími výzkumy (také s Výzkumem III). 
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ODDÍL I. - FONOLOGIE 

V tomto oddílu si všímáme důležitých fonologických rysů češtiny a 

jejich aplikace v konkrétních mluvených projevech. Pořadí sledovaných 

rysů vypadá v přehledu takto: 

I. vokály - A) kvantita - 1. krácení 

2. dloužení 

B) kvalita - 1. redukce 

2. otevřená výslovnost 

3. zavřená výslovnost 

4. samohláskové změny - a) [í] > [ej] 

b) [é] > [í] 

5. elize vokálů 

C) protetické v-

II. konsonanty - A) elize konsonantů v násloví 

B) elize konsonantů v konsonantickych skupinách uvnitř 

slov 

C) elize konsonantů v koncovém postavení 

D) chybná výslovnost konsonantickych skupin 

III. haplologie 

IV. deformovaná výslovnost 

V. mluvní tempo 
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Každý sledovaný jev nejprve popíšeme a poté podložíme výsledky 

získanými analýzou tří reprezentativních textů našeho výzkumu. Potom 

zjistíme, zdali se tyto výsledky shodují či neshodují s výsledky deseti 

kontrolních textů našeho výzkumu. Nakonec souhrnné výsledky srovnáme 

s výsledky Výzkumů I - V a vyslovíme závěrečné hodnocení. 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem Výzkumů I - V je zjišťovat 

zastoupení obecněčeských jevů v běžně mluvených projevech, jsou v nich 

hláskoslovné jevy systematicky probírány pouze tehdy, pokud souvisejí 

s morfologií, např. difitongizace [í] > [ej], úžení [é] > [í], distribuce 

koncovek -u/-i v 1. osobě indikativu prézentu sloves 3. třídy apod. (této 

charakteristice se vymyká pouze protetické v-, jemuž se věnuje pozornost 

jednak proto, že výrazně ovlivňuje pozici zkoumaného textu na ose 

spisovnost-nespisovnost, jednak proto, že u něj lze konstatovat významné 

vývojové tendence). V případech, kdy nám Výzkumy I - V neposkytnou 

materiál ke srovnání, soustředíme se ve větší míře na teoretický výklad. 

I. VOKÁLY 

Vokalický systém současné spisovné češtiny není nikterak složitý. 

Spisovná čeština disponuje 10 vokalickými fonémy /a, á, e, é, i, í, o, ó, u, 

ú/. K nim se přiřazuje dvojhláska /ou/, chápaná buď monofonematicky, 

nebo bifonematicky (viz PÁLKOVÁ 1997, 196-198 ; VACHEK 1968, 

34-36). 

Jednotlivé vokalické fonémy však nejsou v češtině využívány stejnou 

měrou. Periferní je zejména foném /6/, který má fonologickou 

funkci pouze v přejatých slovech (domu - dómu) nebo se objevuje 

v citoslovcích (bóže) či při emfatickém dloužení (móře). Na periferii se 

ovšem dostává i /é/, které je často nahrazováno lil. Tato skutečnost vede 
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prof. Marii Krčmovou k tvrzení, že vokalický systém obecné češtiny se od 

vokalického systému češtiny spisovné odlišuje. Obecná čeština má podle 

jejího názoru pět krátkých samohlásek (jako čeština spisovná), pouze tři 

samohlásky dlouhé: /á/, lil, /úl a dva diftongy: loul a lei/ (KRČMOVÁ 

1992, 87). Autoři knihy Čeština bez příkras Petr Sgall a Jiří Hronek tento 

názor nesdílejí: „Repertoár hlásek (přesněji: fonémů) spisovné a obecné 

češtiny je shodný. Rozdíly se týkají jen jejich užívání v jednotlivých 

pozicích a kombinacích." (SGALL - HRONEK 1992, 30) 

Náležitá výslovnost samohlásek je nezbytným předpokladem 

kultivovaného mluveného projevu. Ovlivňuje srozumitelnost nejen 

samohlásek samých, ale přispívá i ke správnému rozpoznání sousedních 

souhlásek. Kromě toho výrazně charakterizuje stylovou hodnotu 

mluveného projevu (viz PÁLKOVÁ 1997, s. 323). 

V následující části se proto věnujeme důležitým jevům souvisejícím 

s výslovností vokálů. Postupně si všimneme, zda mluvčí 

v polopřipravených mluvených projevech dodržují opozici kvantity a zda 

dbají na správnou kvalitu samohlásek. Shledáme-li prohřešky proti 

ortoepii, pokusíme se nalézt typické případy, v nichž k těmto prohřeškům 

dochází. Vzhledem ktomu, že projevy analyzujeme pouze na základě 

sluchového dojmu, tj. nemáme k dispozici žádné přístrojové vybavení, 

zaznamenáváme pouze ty odchylky od výslovnostního standardu, které 

jsou i při pouhém poslechu evidentní. 

A) KVANTITA 

Samohlásková kvantita má v češtině fonologickou funkci, je tedy 

schopna rozlišovat významy (rada - ráda aj.). Proto je zde ortoepická 

kodifikace zcela striktní - žádá dodržení základní podoby slova, a všechny 

druhy odchylek jsou tedy nesprávné (PÁLKOVÁ 1997, 
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323). V následující části si všimneme nespisovného krácení a 

nespisovného dloužení v reprezentativních a kontrolních textech. 

1. Krácení 

Krácení vokálů se v češtině objevuje častěji v koncovkách (-ého, -ému, 

-ího atd.) než v kmeni slova a spíše u slov frekventovaných než méně 

frekventovaných. Nejčastěji postihuje samohlásky ú {půjdu = [pudu]) a í 

(prosím), což je patrně způsobeno tím, že výslovnost vysokých 
w 

samohlásek vyžaduje značnou artikulační námahu. V knize Čeština bez 

příkras charakterizují autoři krácení českých vokálů takto: „Krátí se 

především samohlásky v poslední slabice, a to zejména i a ú (často ovšem 

psané ů). Mluví se tu o tzv. polodélkách, které zpravidla nejsou dostatečně 

zvukově odlišeny od krátkých samohlásek, aby je bylo možné 

jednoznačně určit např. při diktování." (SGALL HRONEK 1992, 34). 

Krácení vokálů snižuje stylovou úroveň projevu, zvláště je-li časté 

(PÁLKOVÁ 1997, 323). 

Krácení vokálů může souviset jednak se stylem a tempem projevu, 

jednak je projevem nářečí. U některých slov či tvarů je krácení do jisté 

míry lexikalizované (nevím, můžeš aj.), protože se však týká pouze 

fonetické realizace daného fonému (nemění tedy fonologickou strukturu 

jazyka), označujeme je jako fonetické krácení (KRČMOVÁ 1992, 95). O 

této skutečnosti se zmiňuje také Bohuslav Hála: „Vzhledem k tomu, že řeč 

přejímáme v dětství od svého okolí, v němž už krácení í, ú bývá větší nebo 

menší měrou provedeno, učíme se slovům v této jejich podobě. Není 

pravděpodobné, že by se proces krácení v každé nové generaci znova 

vyvíjel..., nýbrž mnohem pravděpodobnější je, že se samohlásky í, ú 

mohou tradovat ve zkrácené formě už po delší dobu, ovšem ne v obecném 

rozšíření." (HÁLA 1962, 187) 
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Výzkumy I - V se touto problematikou nezabývají, krátkou zmínku o 

ní nalézáme pouze u Dejmka: „Jev nebyl soustavně sledován, protože 

nelze vždy jednoznačně rozhodnout, kdy jde o krátkost lexikalizovanou či 

morfologizovanou a kdy o tzv. fonetickou realizaci." (DEJMEK 1987, 25) 

V následujících přehledech uvádím všechny výskyty krácení dlouhých 

vokálů v reprezentativních textech. Cílem je zjistit, u kterých slovních 

tvarů ke krácení dochází a srovnat četnost krácení dlouhých vokálů 

v jednotlivých textech. 

1) vokál fál 

Vokál [á] se krátí zřídka, příklady jsme nalezli u Hály: Já varn to 
r w 

vjéřim a Já mam hlad (HALA 1962, 187) a také v knize Čeština bez 

příkras: „Samohlásky á a é se v obč. zkracují jen v jednotlivých slovech 

jako pomahat, dešť, meno, lékárna; ale i v obč. existuje taky nezkrácené 

měno." (SGALL - HRONEK 1992, 35) Předpokládali jsme tedy, že 

výskyt kráceného [á] je ve všech textech spíše ojedinělý, očekávali jsme 

však, že v 1. os. indikativu prézentu sloves typu dělá se /á/ krátí důsledně. 

Text č. 1 

V případě vokálu [á] se krácení vyskytuje u jediného slovního tvaru, a 

sice v osobní koncovce 1. os. sg. indikativu prézenta slovesa mít. 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet krácení krácení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

kráceným 
[ál 

(ne)mám 14 5 35,71% 
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Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů krácení krácení 
vokálu |a] 

242 5 2,07% 

Text č. 2 

Ke krácení dochází především u sloves, a to převážně v osobní 

koncovce -ám. V případě slovesného tvaru pomáhá se krácení týká 

kmenové samohlásky (příčinou krácení tu může být výskyt dvou dlouhých 

/á/ve dvou následujících slabikách). 

Krácení vokálu v zájmenném tvaru vám je patrně způsobeno i 

vysokým mluvním tempem v tomto úseku textu (průměr 5,4 slabik za 

sekundu). 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet krácení krácení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

kráceným 
- [ál 

mám 9 2 22,22% 
dostávám 2 1 50% 
vam 2 1 50% 
dělám 1 1 100% 
pomáhá 1 1 100% 

Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů krácení krácení 
vokálu [á] 

L 286 6 2,10% 
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Text č. 3 

Krácení se vyskytuje pouze v jediném případě, a sice v osobní 

koncovce -ám. 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet krácení krácení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

kráceným 
íál 

nestýkám* 1 1 100% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet všech procento 
výskytů krácení krácení 

vokálu [á] 
275 1 0,36% 

* celkem se osobní koncovka -ám vyskytuje v textu jedenáctkrát a pouze jednou 
dochází ke krácení 

2) vokál [él 

Vokál [é] se krátí především v koncovkách složené adjektivní 

deklinace. Pálková uvádí příklady loňského a slovenskemu (PÁLKOVÁ 

1997, 323), Sgall s Hronkem slova dešť, meno, lékárna. 

Text č. 1 

V případě vokálu [é] ke krácení nedochází. Je to způsobeno tím, že 

v koncovkách složené adjektivní deklinace provádí mluvčí důsledně úžení 

[é] > [í]. 
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Celkový počet 
výskytů vokálu 

íél 

Celkový počet 
všech krácení 

Celkové procento 
krácení 

12 0 0% 

Text č. 2 

Ani v textu č. 2 k žádnému krácení nedochází. Důvody jsou stejné jako 

v textu č. 1. 

Celkový počet 
výskytů vokálu 

- íél 

Celkový počet 
všech krácení 

Celkové procento 
krácení 

15 0 0% 

Text č. 3 

V tomto textu dává mluvčí přednost spisovným variantám, teoreticky 

zde tedy může docházet ke krácení. Krácení se však vyskytuje pouze u 

dvou zájmenných tvarů s koncovkou -ém. Tento výsledek je zřejmě 

způsoben jednak zřetelnou snahou o kultivovaný projev, jednak také 

poměrně nízkým mluvním tempem (4,3 slabiky za sekundu; o mluvním 

tempu viz dále). 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet krácení krácení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

kráceným 
_ íél 

takovém* 1 1 100% 
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nějakém 2 1 50% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet všech procento 
výskytů krácení krácení 

vokálu [é] 
93 2 2,15% 

*celkem se koncovka -ém (ať už u adjektiv nebo zájmen) vyskytuje desetkrát a 
k jejímu krácení dochází ve dvou uvedených případech 

3) vokál Kl 

Vokál [í] podléhá krácení relativně nejčastěji (spolu s vokálem [ú]). 

Všechny publikace o fonologii češtiny, s nimiž jsme pracovali, se o této 

skutečnosti zmiňují (HÁLA 1962, 185; KRČMOVÁ 1992, 85; 

PÁLKOVÁ 1997, 323; ROMPORTL 1981, 57; SGALL - HRONEK 

1992, 34). Procentuální údaje by tedy měly být výrazně vyšší než u 

předcházejících dvou samohlásek. 

Text č. 1 

Výskyt vokálu [í] je v textu velmi bohatý. V následující tabulce 

předkládám počet všech výskytů i jednotlivá slova či tvary (při shodném 

počtu výskytů více slov či slovních tvarů rozhoduje abecední pořadí), u 

nichž se krácení vyskytuje a na konci také souhrnnou statistiku. V tabulce 

uvádím všechny slovní tvary, které se v textu vyskytují nejméně dvakrát. 

Zvláštní pozornost pak věnuji určení pozic, v nichž ke krácení dochází. 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet krácení krácení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

kráceným 
lil 
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(ne)myslím 13 8 61,54% 
——^—i j 

(ne)řík-
(tvary) 

11 11 100% 

(před)tím 10 10 100% 
zajímavý 7 4 57,14% 
není 5 5 100% 
(ne)vím 5 3 60% 
mluvím 4 3 75% 
kterým 3 3 100% 
ním 3 3 100% 
chodím 2 2 100% 
(ně)čím 2 2 100% 

__přednáším 2 2 100% 
zatímco 2 1 50% 

Celkový 
počet 

výskytů 
vokálu lil 

Celkový 
počet všech 

krácení 

Celkové 
procento 
krácení 

298 71 23,83% 

Pozice krácení u 
slov s alespoň 

jedním kráceným 
- m 

Výskyt / Krácení Procento krácení 

slovesná koncovka 32 /24 75%* 

koncovka -ím u 
. ^zá jmen 

20 /20 100%** 

kmenová 
.^samohláska 

20 /17 85% 

slovesný tvar není 5 / 5 100% 
adjektivní 

__koncovka -ím 
4 / 4 100%*** 

- spojka zatímco 2 / 1 100% 
* zbývajících 25% připadá na redukce (viz dále); z toho vyplývá, že ani jedna slovesná 

koncovka -ím nebyla v textu vyslovena správně! 
**také zájmenné tvary na -ím nebyly ani jednou vysloveny správně 
***také v tomto případě byl vokál [í] vždy krácen 
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Text č. 3 

Všechna 
slova 

s alespoň 
jedním 

kráceným 
[í] 

Celkový 
počet 

výskytů 
slova 

Počet 
krácení 

Procento 
krácení 

Lil 
není 7 4 57,14% 

(ne)říkám 6 6 100% 

tím 6 5 83,33% 

kterým 4 4 100% 

(ne)myslím 4 4 100% 
—•—-i—i í = 

musím 3 2 66,67% 

(ne)vím 3 3 100% 

jakým 2 2 100% 
J-

mluvím 2 2 100% 

(ne)vědí 2 2 100% 

___ním 2 2 100% 

____Jpčím 2 2 100% 

_ (vy)spím 2 2 100% 
i—j ' 

Celkový 
počet 

výskytů 
vokálu [íl 

Celkový 
počet všech 

krácení 

Celkové 
procento 
krácení 

359 56 15,60% 

Pozice krácení u 
slov s alespoň 

jedním kráceným 
[íl 

Výskyt / Krácení Procento krácení 

— LU 
slovesná koncovka 

-ím 
26 /25 96,15% 

koncovka -ím 
-^Jizájmen 

18/17 94,44% 

^slovesný tvar není 7 / 4 57,14% 

kmenová 
-^samohláska 

6 / 6 100% 

L__adjektivní 2 / 2 100% 
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_ koncovka-ím 
koncovka -í 

_ (nevědí) 
2 / 2 100% 

Protože ke krácení docházelo nejčastěji v koncovce -ím (osobní 

koncovka u sloves, adjektivní koncovka, zájmenné tvary), uvádím ještě 

přehled celkového výskytu této koncovky a procento jejího krácení. 

Typ koncovky Celkový výskyt / 
Krácení 

Procento krácení 

slovesná koncovka 26 /25 96,15% 

koncovka -ím u 
„zájmen 

18/17 94,44% 

adjektivní 
-__koncovka -ím 

3 / 2 66,67% 

l e x t č . 3 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet krácení krácení 

s alespoň 
jedním 

kráceným 
- — J í L 

výskytů 
slova 

——. ÍÍ2L_ 16 6 37,50% 
^-jnysllm 15 8 53,33% 

(ne)řík- 9 8 88,89% 

8 2 25% 
7 2 28,57% 

-^Ínejvím 5 3 60% 
--^nějakým 5 1 20% 

2 1 50% 
Celkový 

počet 
výskytů 

vokálu [í] 

Celkový 
počet všech 

krácení 

Celkové 
procento 
krácení 

406 35 8,62% 
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Pozice krácení u 
slov s alespoň 

jedním kráceným 
Ifl 

Výskyt / Krácení Procento krácení 

slovesná koncovka 
-ím 

30 /15 50% 

koncovka -ím u 
___zájmen 

2 2 / 8 36,36% 

kmenová 
__samohláska 

1 0 / 9 90% 

___slovesný tvar není 8 / 2 25% 
__ příslovce zatím 1 / 1 100% 

Protože také v textu č. 2 docházelo ke krácení nejčastěji v koncovce -

ím (osobní koncovka u sloves či zájmenné tvary), uvádíme ještě přehled 

celkového výskytu této koncovky a procento jejího krácení. 

Typ koncovky Celkový výskyt / 
Krácení 

Procento krácení 

slovesná koncovka 3 5 / 1 5 42,86% 

koncovka -ím u 
^J^ájmen 

2 7 / 8 29,63% 

4) vokál [61 

Foném /6 / je v češtině zcela okrajový, fonologickou funkci plní pouze 

v podsystému přejatých slov (jako hláska je ovšem [ó] plnoprávnou 

složkou zvukové realizace češtiny; viz KRČMOVÁ 1992, 96). Očekávali 

jsme proto, že výskyt tohoto vokálu je v našich textech minimální a ke 

krácení tu zřejmě nedochází. 
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Text č. 3 

Tento vokál se v textu vyskytuje celkem třikrát, ve všech případech 

v cizích slovech (Rimbaud, póvl, prózy). Ke krácení v nich nedochází. 

Celkový počet 
výskytů vokálu 

[61 

Celkový počet 
všech krácení 

Celkové procento 
krácení 

3 0 0% 

Textč.2 

Vokál [ó] se v textu nevyskytuje. 

Text Č.3 

Tento vokál se v textu vyskytuje celkem osmkrát, z toho sedmkrát ve 

slově sólo (včetně příbuzných slov) a jednou při vyslovení zkratky PKO. 

Ke krácení v nich nedochází. 

Celkový počet 
výskytů vokálu 

[61 

Celkový počet 
všech krácení 

Celkové procento 
krácení 

_ 8 0 0% 

5) vokál [úl 

Spolu s fonémem lil podléhá foném /ú/ krácení nejčastěji, zejména 

Před koncovým -m {dům, domům, mužum), ale i jinde (muj, luj, stuj, 

dolu). Předpokládali jsme proto, že krácené podoby se v textech vyskytují, 

°niezují se však zřejmě jen na několik málo slov či slovních tvarů. 
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Text č. 3 

Ke krácení vokálu [ú] dochází pouze u dvou slovních tvarů. 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet krácení krácení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

kráceným 
— _ íú] 

2 2 100% 
2 2 100% 

Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů krácení krácení 
. — vokálu [ú] 

37 4 10,81% 
* kromě krácení přistupuje v obou případech výskytu ještě zjednodušení souhláskové 

skupiny z -jd- na -d-, takže celková výslovnost je [pude] 

Textč.2 

Krácení tohoto vokálu se objevuje u dvou slovních tvarů. 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet krácení krácení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

kráceným 

^ine)můžu 4 4 100% 
^ m ů ž e š _ 1 1 100% 

Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů krácení krácení 
vokálu [ú] 

58 5 8,62% 
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Text č. 3 

Ke krácení vokálu [ú] dochází v textu pouze v jediném případě. 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet krácení krácení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

kráceným 
fúl 

1 1 100% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet všech procento 
výskytů krácení krácení 

_______ vokálu [ú] 
56 1 1,79% 

Celkový přehled krácení dlouhých vokálů - shrnutí 

Dlouhý Procento Procento Procento 
vokál krácení- krácení - krácení -

text č. 1 text č. 2 text č. 3 
- J S L 2,07% 2% 0,36% 

0% 0% 2,15% 
U L 23,83% 15,60% 8,62% 

0% 0% 
L j u L 10,81% 8,62% 1,79% 

v textu č. 2 se vokál [ó] nevyskytuje 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že krácení dlouhých vokálů je 

nejvýrazněji zastoupeno v textu č. 1, a to především u vokálu [í]. Ve 

zbylých dvou textech se krácení vyskytuje méně často, u textu č. 3 je 

rozdíl velmi výrazný (skutečnost, že v textu č. 3 se na rozdíl od zbylých 
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dvou textů vyskytuje krácené [é], je způsobena tím, že mluvčí č. 1 a č. 2 

důsledně provádějí úžení [é] > [í]). 

Celkově můžeme říci, že zjištěné výsledky odpovídají našim 

předpokladům (kromě fonému /a/, kde jsme krácení očekávali ve vyšší 

míře). Nejvyšší podíl krácení vykazuje vokál [í] (ve všech třech textech 

má zároveň nejvyšší početní zastoupení). Krácené [í] se nejčastěji 

objevuje v koncovce -ím (u sloves, zájmen a přídavných jmen - seřazeno 

sestupně podle frekvence krácení), ve slovním základu jsme zaznamenali 

nejvyšší frekvenci u tvarů slovesa říkat. 

Krácené [ú] obsadilo v četnosti krácení druhé místo, procentuální 

podíly však byly výrazně nižší než u kráceného [í]. Podle předpokladů se 

krácené [ú] objevilo u menšího množství tvarů než krácené [í] (nalezli 

jsme pouze podoby (mužu, muj,pudu a dolu). 

Krácené [á] se vyskytovalo zřídka, nejvýrazněji u slovesného tvaru 

mam (popř. nemam). Krácení zde ovšem nebylo tak důsledné, jak jsme 

Předpokládali. 

Krácené [é] bylo ojedinělé (z důvodu úžení), potvrdilo se periferní 

postavení fonému /0/. 

V kontrolních textech byla situace identická. Nejvýraznější zastoupení 

mělo krácení fonémů lil a /ú/ (nikde však nebylo vyšší než v textu č. 1). 

2. Dloužení 

Dloužení vokálů je v češtině méně časté než krácení (viz SGALL -

HRONEK 1992, 34) a jeho příčinou není snižování artikulační námahy. 

Brabcová rozeznává tři případy, v nichž dochází ke dloužení vokálů: 1. 
unifikační tendence ve skloňování zájmen (mluvčí nerozlišují 2., 3. a 6. 
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pád zájmen ona od 4. pádu a používají jediný tvar jí / ní); stejná situace je 

v ženských tvarech přivlastňovacích zájmen můj, tvůj, svůj, a to u delších 

variant mojí, tvojí, svojí, 2. dloužení nářečního původu, 3. vyjádření 

citového zaujetí. (BRABCOVÁ 1987, 44) Z hlediska průběhu komunikace 

má nejzávažnější následky případ č. 1, protože unifikované tvary mohou 

snižovat porozumění textu. 

Kromě uvedených tří případů dochází k dloužení vokálů často na konci 

slova před pauzou, tedy na konci promluvového úseku. (např. PÁLKOVÁ 

1997, 324) V přepisech se toto dloužení označuje dvojtečkou za dotyčnou 

samohláskou. 

Dloužení se někdy vyskytuje i v cizích slovech typu kultura, 

výslovnostní kodifikace však dlouhou výslovnost připouští (někdy se 

hovoří o tzv. polodélce). 

Celkově můžeme říci, že dloužení vokálů většinou nezpůsobuje 

komunikační potíže, v každém případě však snižuje jazykovou kulturu 

Projevu. 

Výzkumy I - V se dloužením vokálů nezabývají, porovnáváme tedy 

reprezentativní texty našeho výzkumu (dloužení se vyskytuje pouze 

v textech č. 1 a č. 3) a výsledky srovnáme s texty kontrolními. Protože o 

dloužení jednotlivých vokálů se odborná literatura nezmiňuje, 

komentujeme pouze údaje v tabulkách. Předpokládali jsme, že se dloužení 

objeví zejména na konci promluvových úseků, v menší míře (vzhledem 

k oficiálnějšímu charakteru textů) se může vyskytnout emfatické dloužení. 
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1) vokál fal 

Text č. 1 

Všechna 
slova 

s alespoň 
jedním 

dlouženým 
- [a] " 

Celkový 
počet 

výskytů 
slova 

Počet 
dloužení 

Procento 
dloužení 

a 73 1 1,37% 
_ J é t a _ 1 1 100% 

Celkový 
počet 

výskytů 
vokálu fa] 

Celkový 
počet všech 

dloužení 

Celkové 
procento 
dloužení 

__ 812 2 0,25% 

Ke dloužení dochází na konci promluvového úseku. Procentuální podíl 

je ovšem zanedbatelný. 

Textč.3 

Všechna 
slova 

s alespoň 
jedním 

dlouženým 
— — J a l 

Celkový 
počet 

výskytů 
slova 

Počet 
dloužení 

Procento 
dloužení 

1 i 
a 111 4 3,60% 

Celkový 
počet 

výskytů 
vokálu [a] 

Celkový 
počet všech 

dloužení 

Celkové 
procento 
dloužení 

878 4 0,46% 
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Také v textu č. 3 dochází ke dloužení na konci promluvového úseku. 

Také zde se ale jedná o jev zcela okrajový. 

2) vokál [el 

Text č. 1 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet dloužení dloužení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

dlouženým 
. [e] 

58 3 5,17% 
v 

56 1 1,79% 
-~__takže 23 1 4,35% 

1 1 100% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet všech procento 
výskytů dloužení dloužení 

vokálu fe] 
1139 6 0,53% 

Ke dloužení dochází na konci promluvového úseku. Případy 
enifatického dloužení jsme nezaznamenali. 

Texte. 3 

Všechna 
slova 

s alespoň 
jedním 

dlouženým 

Celkový 
počet 

výskytů 
slova 

Počet 
dloužení 

Procento 
dloužení 

56 1 1,79% 
^£rotože__ 27 1 3,70% 
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samozřejmě 16 2 12,50% 
ne 3 1 33,33% 

__Jilavně 2 1 50% 
___světě__ 2 1 50% 

nedostane 1 1 100% 
__škole_ 1 1 100% 

Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů dloužení dloužení 
vokálu [e] 

1298 9 0,69% 

Dloužení se vyskytuje na konci promluvových úseků, v situacích, kdy 

mluvčí váhá (zvratné zájmeno se) a ojediněle u částice ne. 

3) vokál fil 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet dloužení dloužení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

dlouženým 

^JestH_ 6 1 16,67% 
^hrabalem 1 1 100% 

1 1 100% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet všech procento 
výskytů dloužení dloužení 

vokálu fil ^—_ 567 3 0,53% 

dloužení se vyskytuje pouze na konci promluvového úseku. 
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Text č. 3 

Všechna slova Celkový Počet Procento 
s alespoň počet dloužení dloužení 
jedním výskytů 

dlouženým fi] slova 
- opotřebovanosti 1 1 100% 

1 1 100% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet procento 
výskytů všech dloužení 

- vokálu [i] dloužení 
— 633 2 0,32% 

Dloužení se vyskytuje na konci promluvového úseku. 

4) vokál fol 

Text č. 1 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet dloužení dloužení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

dlouženým 

35 4 11,42% 
25 4 16% 
25 1 4% 

Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů dloužení dloužení 
vokálu [o] 

932 9 0,97% 

Dloužení se objevuje v situaci, kdy mluvčí váhá (voj, vyskytuje se i 

dloužení emfatické (nójo). 
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Text č. 3 

V textu k dloužení tohoto vokálu nedochází. 

5) vokál ful 

Text č. 1 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet dloužení dloužení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

dlouženým 
— 1«1 
-_vopravdu 4 1 25% 
-^kultura 1 1 100% 

Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů dloužení dloužení 
vokálu [u] 

221 2 0,90% 

Také zde se dloužení vyskytuje tam, kde mluvčí váhá (vopravdu), 

dlouhé [ú] ve slově kultura výslovnostní kodifikace připouští. 

Texte, 3 

Všechna Celkový Počet Procento 
slova počet dloužení dloužení 

s alespoň výskytů 
jedním slova 

dlouženým 
^ [uj 

1 1 100% 
1 1 100% 

Celkový Celkový Celkové 
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počet počet všech procento 
výskytů dloužení dloužení 

vokálu fuj 
233 2 0,86% 

Dloužení se vyskytuje na konci promluvového úseku, dlouhé [u] ve 

slově agentury je v souladu s výslovnostní normou. 

Celkový přehled dloužení krátkých vokálů - shrnutí 

Krátký Procento Procento Procento 
vokál dloužení - dloužení - dloužení -

— text č. 1 text č. 2 text č. 3 
[a| 0,25% 0% 0,46% 

0,53% 0% 0,69% 
— E L 0,53% 0% 0,32% 
—loj . . . " 0,97% 0% 0% 
U u L 1 0,90% 0% 0,86% 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že dloužení krátkých vokálů je jevem 

skutečně okrajovým. Potvrdil se náš předpoklad, že k němu dochází ve 

většině případů na konci promluvového úseku, někdy také v situaci, kdy 

mluvčí hledá vhodné slovo. Případů emfatického dloužení jsme nalezli jen 

několik. V kontrolních textech byl výskyt dloužení ještě řidší, ani jediná 

hodnota v nich nebyla vyšší než 0,5%. 
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B) VOKÁLY - KVALITA 

České samohlásky jsou z hlediska otevřenosti a zavřenosti v zásadě 

neutrální (mají střední stupeň otevřenosti) a jejich kvalita by měla být 

zachovávána bez ohledu na délku slova, souhláskové okolí i umístění ve 

slově. Kvalita samohlásek závisí na zřetelnosti artikulace, na tempu 

projevu a též na nářečí. Výslovnostní norma připouští pouze mírné rozdíly 

mezi variantou českou a moravskou. Pálková uvádí čtyři typy porušování 

kvality - redukci, otevřenou výslovnost, zavřenou výslovnost a výslovnost 

„tvrdého" [Y] po některých souhláskách. (PÁLKOVÁ 1997, 324n.) 

V následující části se zaměříme na rozbor první tří typů (čtvrtý se 

v našich textech nevyskytuje). 

1. Redukce 

Při redukci se oslabuje kvalitativní a kvantitativní charakteristika 

samohlásky, případně obojí. Spisovná čeština tento druh _redukce 

neprovádí. Redukce se objevuje v nespisovné vrstvě jazyka jako výsledek 

nedbalé výslovnosti, většinou při rychlém tempu. Objevuje se zejména 

tehdy, stojí-li samohláska mezi souhláskami tvořenými přibližně na 

stejném místě, zejména u delších slov. (PÁLKOVÁ 1997, 325) 

Na základě uvedené charakteristiky jsme předpokládali, že redukce je 
v našich textech jevem spíše občasným. Ani jeden ze sledovaných 

mluvčích nevyniká mimořádně rychlým mluvním tempem a žánr 
r°zhlasového interview navíc mluvčí zřejmě přinutí k pečlivější 

výslovnosti. 

V následujících přehledech uvádím souhrn redukcí jednotlivých 
v°kálů. V tabulkách jsou všechna slova, která se v textu vyskytují 
nejméně pětkrát. 
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1) vokál fal 

Text č. 1 

Redukované [a] (v přepisech označeno á), se v textu vyskytuje celkem 

osmkrát, a to u pěti slovních tvarů. 

Slovo Celkový Počet Procento 
počet redukcí redukce 

výskytů 
slova 

(nejméně 
5x) 
56 3 5,36% 

^jMsnička 5 1 20% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet všech procento 
výskytů redukcí redukce 
vokálu 

íal 
812 8 0,99% 

Text č .2 

Redukované [a], se v textu vyskytuje celkem devětadvacetkrát, a to u 

dvaceti čtyř slovních tvarů. Protože ani jeden slovní tvar se v textu 
nevyskytuje víc než třikrát, uvádím pouze celkové procento redukcí (4%). 

Redukované [a] se v textu vyskytuje celkem sedmkrát, a to u šesti 

slovních tvarů. Procentuální podíl je nižší než jedno procento. 
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Slovo Celkový Počet Procento 
počet redukcí redukce 

výskytů 
slova 

(nejméně 
5x) 

—Jak_ 67 2 2,99% 
-___taková 18 1 5,56% 
-___takže 10 1 10% 
—Jak_ 8 1 12,50% 

Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů redukcí redukce 
vokálu 

— 1*1 
878 7 0,79% 

2) vokál [el 

T e x t i l 

Co se týče absolutního počtu, je redukce vokálu [e] (v přepisech 

označeno ě) v textu nejčastější. Vyskytuje se ve třiceti sedmi případech, a 

to u devatenácti slovních tvarů. 

___ 
Slovo Celkový Počet Procento 

počet redukcí redukce 
výskytů 

slova 
(nejméně 

5x) 
je 56 3 5,36% 

55 1 1,82% 
-\ isern_ 47 5 10,64% 

38 2 5,26% 
- ^ a k ž ^ 21 2 9,52% 
-^ale 17 2 11,76% 

16 1 6,25% 
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zase 9 1 11,11% 
__ menuje 8 8 100% ! 

Člověk 7 1 14,29% 
7 2 28,57% 

__Jievím 5 1 20% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet všech procento 
výskytů redukcí redukce 
vokálu 

íel 
1139 37 3,25% 

Texte. 2 

Redukce vokálu [e] dosahuje nejvyšší absolutní hodnoty. Vyskytuje se 

ve sto třiceti třech případech, a to u šedesáti dvou slovních tvarů. 

Slovo Celkový Počet Procento 
počet redukcí redukce 

výskytů 
slova 

(nejméně 
5x) 

v 
64 16 25% 
63 10 15,87% 
46 10 21,74% 

^ině )který 43 11 25,58% 
- ^ j s e r n ^ 19 8 42,11% 

Celkový 
počet 

výskytů 
vokálu 

Celkový 
počet všech 

redukcí 

Celkové 
procento 
redukce 

íel 
1211 133 10,98% 
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Text č. 3 

Redukce vokálu [e] dosahuje nejvyšších hodnot absolutních i 

relativních. Vyskytuje se ve čtyřiceti dvou případech, a to u dvaceti dvou 

slovních tvarů. 

Slovo Celkový Počet Procento 
počet redukcí redukce 

výskytů 
slova 

(nejméně 
5x) 
87 8 9,20% 

v ze 66 1 1,52% 
59 1 1,69% 

—jsem__ 33 8 24,24% 
^ a l e 25 1 4% 

19 3 15,79% 
—samozřej mě 16 1 6,25% 

12 2 16,67% 
10 1 10% 
10 1 10% 

—-Anierice 6 1 16,67% 
5 1 20% 

Celkový Celkový Celkové 
počet 

výskytů 
vokálu 

počet všech 
redukcí 

procento 
redukce 

íel 
1298 42 3,24% 
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Text č. 1 

3) vokál |i| 

Redukce vokálu [i] (v přepisech označeno T) se v textu vyskytuje 

nejčastěji, co se týče relativních hodnot, tzn. procentuálního zastoupení. 

Zasahuje devět slovních tvarů. 

Slovo Celkový Počet Procento 
počet redukcí redukce 

výskytů 
slova 

(nejméně 
-- 5x) 

byl-* 42 10 23,81% 
^ j n y s l í m 13 5 38,46% 

10 1 10% 
^yoni__ 8 1 12,50% 
-^nev í in_ 5 2 40% 

Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů redukcí redukce 
vokálu 

lil 
567 24 4,23% 

*V — 
radím sem všechny tvary minulého příčestí 

Redukce vokálu [i] se v textu vyskytuje celkem dvaaosmdesátkrát, a to 
u čtyřiceti tří slovních tvarů. 

Slovo Celkový Počet Procento 
počet redukcí redukce 

výskytů 
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slova 
(nejméně 

5x) 
30 10 33,33% 

_ většinou 10 5 50% 
8 5 62,50% 

__£ísničky 5 5 100% 
Celkový 

počet 
výskytů 
vokálu 

ni 

Celkový 
počet všech 

redukcí 

Celkové 
procento 
redukce 

656 82 12,50% 

Textč.3 

Redukce vokálu [i] se v textu vyskytuje celkem třináctkrát, a to u šesti 

slovních tvarů. 

Slovo Celkový Počet Procento 
počet redukcí redukce 

výskytů 
slova 

(nejméně 

16 5 31,25% 
11 2 18,18% 
9 1 11,11% 

^skladby_ 5 1 20% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet všech procento 
výskytů redukcí redukce 
vokálu 

m 
633 13 2,05% 
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1) vokál fal 

Text č. 1 

Redukce tohoto vokálu (v přepisech označeno o) se týká pouze sedmi 

slovních tvarů. Celkové procento redukce mírně překračuje jedno 

procento. 

Slovo Celkový Počet Procento 
počet redukcí redukce 

výskytů 
slova 

(nejméně 
— 5x) 

173 7 4,05% 
20 1 5% 

Celkový Celkový Celkové 
počet počet všech procento 

výskytů redukcí redukce 
vokálu 

fol 
932 13 1,39% 

Redukce tohoto vokálu se vyskytuje devětadevadesátkrát a týká se 

čtyřiceti slovních tvarů. 

Slovo Celkový Počet Procento 
počet redukcí redukce 

výskytů 
slova 

(nejméně 
5x) 

^ t o 84 16 19,05% 
\ ^ o t o ž e _ 30 24 80% 
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__takový 13 5 38,46% 
Celkový Celkový Celkové 

počet počet všech procento 
výskytů redukcí redukce 
vokálu 

[ol 
814 99 12,16% 

Text č. 3 

Redukce tohoto vokálu se týká pouze sedmi slovních tvarů. 

Slovo Celkový 
počet 

výskytů 
slova 

(nejméně 
5x) 

Počet 
redukcí 

Procento 
redukce 

173 7 4,05% 
—Hotože 26 2 7,69% 

18 2 11,11% 
—_čloyěk_ 12 1 8,33% 
-—samozřejmě 16 2 12,50% 
^ s ó l o ^ 5 1 20% 

Celkový 
počet 

výskytů 
vokálu 

M 

Celkový 
počet všech 

redukcí 

Celkové 
procento 
redukce 

856 17 1,99% 

48 



1) vokál fal 

Text č. 1 

Redukce vokálu [u] (v přepisech označeno u) se v textu vyskytuje 

celkem pětkrát, a to u tří slovních tvarů. Ani jeden z nich se však v textu 

nevyskytuje více než třikrát. Celkové procento redukce činí dvě procenta. 

Text č. 2 

Redukce vokálu [u] se v textu vyskytuje devatenáctkrát, a to u 

sedmnácti slovních tvarů. Ani jeden z těchto slovních tvarů se nevyskytuje 

více než dvakrát. Celkové procento redukce činí osm procent. 

Text Č.3 

Redukce vokálu [u] se v textu vyskytuje pouze jednou a má zároveň i 

nejnižší procentuální podíl redukce ze všech vokálů. 

Slovo Celkový 
počet 

výskytů 
slova 

(nejméně 
5x) 

Počet 
redukcí 

Procento 
redukce 

^Hrčité_ 9 1 11,11% 
Celkový 

počet 
výskytů 
vokálu 

[ul 

Celkový 
počet všech 

redukcí 

Celkové 
procento 
redukce 

233 1 0,43% 
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Celkový přehled redukcí vokálů - shrnutí 

Vokál Procento Procento Procento 
redukce - redukce - redukce -
text č. 1 text č. 2 text č. 3 

— i & L 0,99% 4% 0,79% 
—-Je] 3,25% 10,98% 3,24% 
- J i L 4,23% 12,50% 2,05% 

[o]_ 1,39% 12,16% 1,99% 
L Í H L 2% 8% 0,43% 

Z uvedenéhojjextu^ vyplývá, že naše předpoklady se naplnily pouze 

zčásti. V textu č. 1 a 3 je redukce skutečně okrajovým jevem, zato v textu 

č. 2 dosahuje poměrně výrazných procentuálních hodnot, a to celkem u sto 

osmdesáti šesti slovních tvarů (víc než u dvou dalších textů dohromady). 

Nepotvrdil se ani náš předpoklad, že nižší mluvní tempo znamená méně 

redukcí - mluvčí č. 2 mluví v průměru pomaleji než mluvčí č. 2, a přesto 

je u něj redukce vokálů výrazně vyšší. Zároveň je však třeba poznamenat, 

že redukce vokálů v našich textech nebrání porozumění. 

V kontrolních textech se zjištěné hodnoty podobají hodnotám v textech 

ě- 1 a 3. Jedinou výjimku představuje text č. 5 (Boris Rósner), kde se 

Procentuální podíl redukce blíží textu č. 2 a v případě redukovaného [i] jej 

dokonce přesahuje. V tomto případě si dovolíme tvrdit, že příčinou je 

Poměrně vysoké mluvní tempo (průměr 5,7 slabiky za sekundu). 

2. Otevřená výslovnost 

Otevřená (též „široká") výslovnost zmenšuje rozdíl mezi samohlásky, 

takže se v různém stupni blíží i —> e\ u —> o; e —> a; o —> a. Otevřené 

samohlásky vznikají jednak při nedbalé výslovnosti, jednak se objevují 
vlivem nářečí (zvláště v tzv. „pražštině", ale i v oblasti středních Čech). 
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V nedbalé výslovnost se otevřená výslovnost projevuje zejména u 

samohlásek e, i, u. Častěji ji nalézáme u samohlásek krátkých než 

dlouhých a na její vznik může mít i předcházející souhláska (např./?, b, m, 

v aj.). Otevřená výslovnost snižuje stylovou úroveň projevu a někdy může 

snižovat srozumitelnost. (PÁLKOVÁ 1997, 324) 

Výzkumy I - V se problematikou otevřené výslovnosti nezabývají, 

takže uvádíme pouze údaje z reprezentativních textů a jejich srovnání 

s texty kontrolními. Předpokládáme, že otevřená výslovnost se může 

objevit u kteréhokoli z mluvčích, kteří pocházejí z Prahy nebo v ní 

dlouhodobě žijí, vzhledem k typu projevu a vzdělání mluvčích se však 

domníváme, že půjde spíš o jev občasný. U moravských mluvčích (text č. 

11 - Vojtěch Jasný, text č. 12 — Zdeněk Mácal) otevřenou výslovnost 

nečekáme. 

Otevřená výslovnost vokálů se vyskytuje pouze v textech č. 2 a č. 3 (v 

Přepisech označeno ě, i', o). V následujících tabulkách uvádím přehled 

otevřené výslovnosti vokálů, přičemž do tabulek zařazuji ty slovní tvary, u 

nichž se šíření vyskytuje více než dvakrát. Z pochopitelných důvodů 

vynecháváme fonémy /a/ a /á/ coby nejotevřenější vokály v českém 

samohláskovém podsystému. 

1) vokály lel/íél 

V případě vokálů [e]/[é] existují ve spisovné češtině dvě varianty 

výslovnosti - širší („česká") a užší („moravská"). Nedosahuj í-li vyloženě 

extrémní podoby („česká", přesněji středočeská podoba se pak blíží 

N/fá]), považují se obě varianty za spisovné. (KRČMOVÁ 1992, 94) 
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Texte. 2 

Vokál [e] podléhá otevřené výslovnosti nejčastěji, a to třiačtyřicetkrát. 

Vyskytuje se u dvaatřiceti slovních tvarů, a to v drtivé většině případů u 

vokálu v koncovém postavení (svědčí o tom i slovní tvary v tabulce). 

Celkový podíl otevřené výslovnosti činí 4%. 

Slovo Celkový Počet Procento 
výskyt výskytů výskytu 

otevřené otevřené 
výslovnosti výslovnosti 

31 2 6,45% 
-^protože 30 6 20% 
^ £ ř í b ě h _ 4 3 75% 
^ r e a l i t ě _ 4 2 50% 
—^způsobem 4 2 50% 
^vys tupu je 2 2 100% 

U tohoto vokálů se otevřená výslovnost vyskytuje nejčastěji, a to 

šestkrát, dvakrát u dlouhého [é] a čtyřikrát u krátkého [e]. Vyskytuje se u 

Pěti slovních tvarů (megalomanské, velké, městech, máme, určité). 
2 tohoto výčtu vyplývá, že otevřená výslovnost se objevuje výhradně u 
vokálu v koncovém postavení. Celkový podíl otevřené výslovnosti činí 
0,5%. 

2) vokál íil 

Také u hlásek i-ových se připouštějí dvě výslovnostní realizace - užší 
a širší, přičemž v základní podobě se obě považují za ortofonické. Při 
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extrémně otevřené výslovnosti se [i] velmi blíží [e] (typické pro pražský 

argot, podobná výslovnost se však vyskytuje i v jižních Čechách). 

Existence této výslovnosti využívá historická fonetika pro interpretaci 

vývoje, který vedl k výslovnostnímjjbnologickému sjednocení původně 

rozlišených fonémů [i] a [y]. (KRČMOVÁ 1992, 95) 

Jext č. 2 

Případů otevřené výslovnosti [i] jsme nalezli celkem sedmkrát, a to u 

šesti slovních tvarů. Dochází k němu výhradně u vokálu v koncovém 

postavení. 

Slovo Celkový Počet Procento 
výskyt výskytů výskytu 

otevřené otevřené 
_ výslovnosti výslovnosti 

písničky 5 2 40% 

Otevřenou výslovnost [i] jsme nalezli pouze jednou {prosadit). Také 
zde jde o vokál v koncovém postavení. 

3) vokál fo] 

Ortofonická realizace tohoto vokálu má rovněž dvě podoby. Silně 

°tevřená výslovnost způsobuje, že se [o] velmi přibližuje [a]. 
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Text č. 2 

V textu jsme našli celkem čtyři případy otevřené výslovnosti, a to u tří 

slovních tvarů. Až na jednu výjimku (poselství) se tento jev vyskytoval u 

vokálu v koncovém postavení. 

Slovo Celkový Počet Procento 
výskyt výskytů výskytu výskyt 

otevřené otevřené 
výslovnosti výslovnosti 

_ n o _ 7 2 28,57% 

Text č. 3 

U tohoto vokálu se v textu č. 3 otevřená výslovnost nevyskytuje. 

4) vokál rul 

U-ové hlásky jsou po fonetické stránce poměrně stabilní. Pouze ve 

středních Čechách se objevuje realizace s omezením činnosti rtů a zvuk se 

Pak podobá hlásce [a]. 

U tohoto vokálu jsme žádný případ otevřené výslovnosti 

nezaznamenali. 

L 
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Text č. 3 

Také u tohoto vokálu jsme žádný případ otevřené výslovnosti 

nenalezli. 

Celkový přehled výskytu otevřené výslovnosti - souhrn 

Vokál Procento Procento Procento 
výskytu výskytu výskytu 
otevřené otevřené otevřené 

výslovnosti výslovnosti výslovnosti 

text č. 1 text č. 2* text č. 3** 
0% 4% 0,5% 

- J i L 0% 1% 0,2% 
0% 0,5% 0% 

U H L 0% 0% 0% 
celkový počet výskytů otevřené výslovnosti je padesát čtyři 

celkový počet výskytů otevřené výslovnosti je sedm 

Celkově můžeme říci, že výsledky odpovídají našim předpokladům. 

Otevřená výslovnost vokálů je ve všech třech textech okrajovým jevem. 

Relativně nejčastěji se vyskytuje v textu č. 2, ale ani zde nedosahují 

Procentuální podíly významných hodnot. Otevřená výslovnost se 

vyskytuje téměř výlučně u vokálů v koncovém postavení. 

V kontrolních textech je míra krácení ještě nižší (snad k tomu přispívá 

vyšší prestižnost daného rozhlasového pořadu), jedinou výjimku 

Představuje text č. 4 (Adolf Born), kde se otevřená výslovnost vokálu [e]. 

Pohybovala kolem 5%. U moravských mluvčích se podle našich 

°Čekávání otevřená výslovnost nevyskytuje. 
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3. Zavřená výslovnost 

Zavřená výslovnost je nápadná zejména u krátkých samohlásek i,e au 

dlouhého é. Objevuje se na části moravského území, a proto není nikterak 

překvapivé, že ani v jednom z reprezentativních textů jsme žádný případ 

zavřené výslovnosti nenalezli. 

V kontrolních textech jsme zaznamenali bohatý výskyt zavřených 

vokálů u mluvčího č. 13 (Zdeněk Mácal, narozen v Brně). Nejvýrazněji se 

zavřená výslovnost projevovala u vokálu [e] (bezmála 18%), a to zejména 

v koncovém postavení. Výskyt zavřeného [é] a [i] byl méně hojný (3% a 

1,5%). 

4. Samohláskové změny 

V této části zjišťujeme, kolikrát v jednotlivých textech dochází ke 

dvěma důležitým samohláskovým změnám - diftongizaci [í] > [ej] a úžení 

[é] > [í]. Pozornost jim věnujeme především proto, že výrazně ovlivňují 

morfologickou stránku projevu, a tedy jeho zařazení na ose spisovnost-

nespisovnost. Na rozdíl od předcházejících částí, kde jsme se museli 

spolehnout pouze na srovnání reprezentativních textů s texty kontrolními, 

nabízí se nám v této části možnost porovnat výsledky našeho výzkumu 
s dřívějšími výzkumy mluvené češtiny (výzkumy I-V). 

a) Diftongizace ííl > feil 

Diftongizace [í] > [ej] se objevuje v literárních památkách na konci 14. 

století a v průběhu 15. století se dále rozšiřuje. Zasahuje nářečí v Čechách 

(zpočátku patrně bez jihozápadního okraje), nářečí středomoravská 

(hanácká) a přechodné pásmo mezi nářečími středomoravskými a 
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východomoravskými. Změna patrně proběhla přes mezistupeň, jimž bylo 

artikulačně snížené a povolené y. (LAMPRECHT - ŠLOSAR - BAUER 

1986, 106n.) 

V následující části rozebereme výskyt diftongizace [í] > [ej] v základu 

slov, v absolutním konci slova a v koncovce před souhláskou (tento 

postup není samoúčelný - už Henry Kučera dospívá ve svém výzkumu k 

závěru, že výskyt diftongizace [í] > [ej] záleží na pozici vokálu /í/ v rámci 

daného slova, a další výzkumy tento postup víceméně přebírají). Nejprve 

předložíme výsledky našeho výzkumu a pak je formou tabulky porovnáme 

s výsledky výzkumů dřívějších. 

Předpokládali jsme, že výskyt diftongizace [í] > [ej] je poměrně častý, 

protože většina sledovaných mluvčích se buď narodila v Praze nebo v ní 

prožila významnou část života. Kromě toho má diftongizace [í] > [ej] 

tendenci pronikat i do projevů spisovných. Častější výskyt očekáváme 

spíše v koncovkách (absolutním konci a před souhláskou) než v základu 

slov. 

Zajímavá je situace u moravských mluvčích, Vojtěcha Jasného (text č. 
11) a Zdeňka Mácala (text č. 12). Vojtěch Jasný se narodil v Kelči (jižně 

°d Hranic), přičemž právě v kelečském nářečí byla diftongizace [í] > [ej] 

Provedena, a to v maximální míře (LAMPRECHT - ŠLOSAR - BAUER 

1986, 108). Zdeněk Mácal pochází z Brna, kde dochází k významným 

vývojovým tendencím: diftongizace [í] > [ej] se stále silněji projevuje v 

absolutním konci slova (starší výzkumy udávají 60%, novější už 77%), ale 

na konci slova před souhláskou naopak ustupuje (starší výzkumy cca 33%, 

novější jen 15%). V kmenech slov se -ej lexikalizuje (zejtra apod.) 

(uvedené hodnoty citujeme ze stati Marie Krčmové Proměny brněnské 

městské mluvy in DANEŠ a kol. 1997, 225-230). U Zdeňka Mácala je 

však třeba vzít v úvahu skutečnost, že po roce 1968 opustil tehdejší 
v 

Československo a do své vlasti znovu přijel až v polovině devadesátých 
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let. Předpokládali jsme tedy, že jeho mluva odpovídá staršímu 

vývojovému stavu, a diftongizace [í] > [ej] není častá. 

1) v základu slova 

V následujících tabulkách uvádíme všechny příklady výskytu vokálu [í] 

v základu slov a procento diftongizace [í] > [ej]. 

Text č. 1 

Slovní tvar Výskyt 
tvaru 

Změna [í] > 

[ej] 

Procento 
změny 

[í] > [ej] 

7 7 100% 
3 2* 66,67% 

^netopýr 1 1 100% 
1 1 100% 

-^ozýva l i 1 1 100% 
Součet 

výskytů 
Součet změn 

ÍH > [ej] 

Celkové 
procento 

změny 
13 12 92,30% . —-

jednou se objevuje spisovná výslovnost [cítí] 

Z přehledu je patrné, že mluvčí provádí diftongizaci [í] > [ej] v základu 

slov velmi důsledně. 

l ex tč . 2 

Slovní tvar Výskyt Změna [í] > Procento 
tvaru [ej] změny 

— _ __ ffl > íej]_ 
2 1 50% 

^-Jiden^ 2 1 50% 
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cítit 1 0 0% 
- při lí vat 1 1 100% 

vymýšlet 1 1 100% 
_ zabývají 1 1 100% 
_ zítra 1 1 100% 

Součet Součet změn Celkové 
výskytů 

[í] > [ej] 
procento 
změny 

- — 9 6 66,67% 

Také v tomto textu má diftongizace [í] > [ej] převahu, diftongizace 

však není tak důsledná jako v textu č. 1. 

Textč.3 

Slovní tvar Výskyt Změna [í] > Procento 
tvaru [ej] změny 

ffl > kil 
2 0 0% 
1 0 0% 
1 0 0% 

Součet Součet změn Celkové 
výskytů 

[il > [ej] 
procento 
změny 

4 0 0% 

Mluvčí neprovádí diftongizaci [í] > [ej] ani v jednom případě. 

Shrnutí a srovnání 

V reprezentativních textech výskyt diftongizace [í] > [ej] v základu 
slov silně kolísá (krajní hodnoty 0% a 92,30%). V kontrolních textech byl 

celkový výskyt 36%, celkový výskyt ve všech třinácti textech činil 39%. 

Zvláštní postavení má dvojice být - bejt, neboť zde je podíl spisovné a 
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spisovné varianty poměrně vyrovnaný: spisovná varianta 53,57%, 

nespisovná 46,43%. Ve výzkumech I - V vypadá situace takto: 

Výzkum Výzkum Výzkum Výzkum Výzkum 
I II III IV V 

45,15% 89,04%* 88,70%** — 
*** 

** 

Jančák uvádí také výskyt diftongizace v předponě vý-; výskyt diftongizace byl 37,50%, 
v našem výzkumu se ovšem vyskytuje jediný doklad, a to v textu č. 10 (vejmysly) 
v předponách uvádí Dej mek podíl diftongizace 25,4% 

*** Kodýtek mapuje situaci pouze u tvaru být. V PMK je nespisovné bejt zastoupeno 88,52%, 
v BMK pouze 13,57% 

Z přehledu vyplývá, že procentuální výskyt diftongizace [í] > [ej] je 

v našem vzorku nižší než ve výzkumech I - V. Je to zřejmě způsobeno 

tím, že několik textů tíhne spíše k nespisovnosti (č. 1, 2, 5, 10, 13), více 

jich však tíhne spíše ke spisovnosti č. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12), což je patrně 

způsobeno oficiálnějším charakterem textů. Poměr kolísání spisovnosti a 

nespisovnosti v jednotlivých textech je ovšem dost individuální. U 

moravských mluvčích byla situace následující: u Vojtěcha Jasného se 

vyskytly tvary brejle, brejličky (tyto tvary jsou ovšem spisovné) a jediný 

nespisovný tvar vymejšlej', u Zdeňka Mácala se diftongizace [í] > [ej] 

v základu slov neobjevila vůbec. 

2) v koncovce (absolutní konec) 

V následujících tabulkách uvádíme přehled výskytu vokálu [í] v 

absolutním konci tvarů přídavných jmen, zájmen a číslovek. V tabulkách 

jsou zařazeny všechny slovní tvary, které se v textech objevují nejméně 

dvakrát. 
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Text č. 1 

Slovní tvar Výskyt 
tvaru 

Změna [í] > 
[ej] 

Procento 
změny [í] 

> [ej] 

_ k t e r ý 12 10 83,33% 

[sf
 

3 3 100% 
2 1 50% 
2 2 100% 

-__úžasný 2 0 100% 
Součet 

výskytů 
Součet změn 

[í] > [ej] 

Celkové 
procento 
změny 

36 32 88,89% 

Domníváme se, že počet výskytů vokálů [í] v absolutním konci slova 

dovoluje usuzovat, že diftongizace [í] > [ej] je pro tohoto mluvčího 

typická. 

Textč .2 

Slovní tvar Výskyt Změna [í] > Procento 

_ 
tvaru [ej] změny [í] 

> feil 
10 10 100% 

-^takový 4 4 100% 
3 2 66,67% 
2 2 100% 
2 2 100% 
2 1 50% 

Součet Součet změn Celkové 
výskytů 

[í] > [ej] 
procento 
změny 

43 37 86,05% 
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Také u tohoto mluvčího lze diftongizaci [í] > [ej] v absolutním konci 

slova považovat za typický rys jeho mluveného projevu. 

Text č. 3 

Slovní tvar Výskyt Změna [í] > Procento 
tvaru [ej] změny [í] 

> [ej] 
který 7 0 0% 

_ velký 3 0 0% 
^ u r č i t ý 2 0 0% 
—Jádný 2 0 0% 

Součet Součet změn Celkové 
výskytů 

[í] > [ej] 
procento 
změny 

- - 36 1 2,78% 

Mluvčí diftongizaci [í] > [ej] neprovádí ani v absolutním konci slova. 

Jediným diftongizovaným tvarem je tvar úžasne[. 

Shrnutí a srovnání 

Diftongizace [í] > [ej] v absolutním konci slova je výrazná v textech č. 

1 a 2, v textu č. 3 mají jasnou převahu varianty spisovné. V kontrolních 

textech činil procentuální podíl diftongizace 52% (celkový podíl ve všech 

třinácti textech je 55%). Znamená to tedy, že diftongizace v absolutním 

konci slova proniká i do textů, které tíhnou spíše ke spisovnosti. Zároveň 
se potvrzuje i předpoklad, že diftongizace je častější v koncovkách než 
v základu slov. Ve výzkumech I - V vypadá situace takto: 
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Výzkum 
I 

Výzkum 
II 

Výzkum 
III 

Výzkum 
IV 

Výzkum 
V 

69,43% 99,59% 98,96% 89% ±85% 
(PMK)/ 
±65% * 

* číselné úc aje odhadujeme z grafu 

Nižší hodnoty v našem výzkumu jsou zřejmě způsobeny oficiálnějším 

charakterem projevů, který vyvolává větší tlak na spisovnost. V projevech 

moravských mluvčích vypadá situace takto: u Vojtěcha Jasného je poměr 

mezi diftongizovanou a nediftongizovanou podobou zhruba 1:6, u Zdeňka 

Mácala je převaha spisovných variant ještě výraznější, přibližně 1:8. 

3) v koncovce před souhláskou 

V následujících tabulkách uvádíme přehled výskytů vokálu [í] 
v adjektivních koncovkách (i u zájmen a číslovek) před souhláskou. Do 

tabulky zařazujeme všechny tvary, které se v textu objevují nejméně 

dvakrát. Předpokládali jsme, že diftongizace [í] > [ej] v koncovce před 

souhláskou je méně častá než v absolutním konci slova. 

Texte, i 

Slovní tvar Výskyt Změna [í] > Procento 
tvaru [ej] změny 

lil > feil 
3 3 100% 

-—sedmdesátých 2 2 100% 
^--Nakazovaných o 

Ám! 2 100% 
Součet Součet Celkové 

výskytů změn 

[í] > re.il 

procento 
změny 

17 15 88,24% 
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Mluvčí provádí diftongizaci [í] > [ej] důsledně. Spisovná podoba se 

objevuje jen dvakrát (kterým, jinými). 

Text č. 2 

Slovní tvar Výskyt Změna [í] > Procento 
tvaru [ej] změny 

— _ m > [cíi 
ňákych 2 2 100% 

j i n a k ý m a ) 
-^devadesátých 2 1 50% 

Součet Součet Celkové 
výskytů změn procento 

změny 
m > fej] 

12 7 58,33% 

V koncovce před souhláskou je difitongizace [í] > [ej] u tohoto 

mluvčího nejméně výrazná. 

Textč.3 

Slovní tvar Výskyt Změna [í] > Procento 
tvaru [ej] změny 

[íl > kil 
2 0 0% 
2 0 0% 

Součet Součet změn Celkové 
výskytů 

[í] > [ej] procento 
změny 

17 0 0% 

Diftongizace [í] > [ej] se nevyskytuje ani v jednom případě. Mluvčí dává 
Ve všech případech přednost spisovným variantám. 
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Shrnutí a srovnání 

Předpokládali jsme, že v koncovce před souhláskou je diftongizace 

méně častá než v absolutním konci slova. Tento předpoklad se potvrdil 

(relativně nejvyrovnanější poměr jsme nalezli v textu č. 1). Procentuální 

podíl v textech č. 1 - 1 3 činí 44%. Ve výzkumech I - V vypadá situace 

takto: 

Výzkum 
I 

Výzkum 
II 

Výzkum 
III 

Výzkum 
IV 

Výzkum 
V 

35,92% 94,44% 93,35% 78,44% 
(PMK)/ 
32,17% 
(BMK)* 

* autor rozepisuje údaje pro jednot ivé pády, k údajům v tabulce jsme dospěli sečtením 
všech výskytů a srovnáním s celkovým počtem nespisovných variant 

Procentuální podíl byl v našem výzkumu nižší než u výzkumů II, III a 

V. Přičítáme to oficiálnějšímu charakteru projevů. Zajímavá situace byla u 

moravských mluvčích: ani u jednoho z nich jsme žádný případ 

diftongizace [í] > [ej] v koncovce před souhláskou nezaznamenali. 

Celkový přehled diftongizace fíl > [eil 

Text 
č. 1 

Text 
č. 2 

Text 
č. 3 

Texty 
č. 1-13 

U] > [ej] 
^jvzákladu slova 

92,30% 66,67% 0% 39% 

[í] > [ej] 
v koncovce 
(absolutní 

---konec) 

88,89% 86,05% 2,78% 55% 

U] > [ej] 
v koncovce před 

^souhláskou 

88,24% 58,33% 0% 44% 
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U textů č. 1 a č. 2 je patrný výrazný příklon k nespisovným variantám, 

u textu č. 3 naopak příklon k variantám spisovným. Celkové srovnání 

našich třinácti textů s vybranými dřívějšími výzkumy vypadá takto: 

[í] > [ej] 
v základu 

slova 

[í] > [ej] 
v koncovce 
(absolutní 

konec) 

[í] > [ej] 
v koncovce před 

souhláskou 

Texty č. 1-13 39% 55% 44% 

Výzkum I 45,15% 69,43% 35,92% 

-____Výzkum II 89,04% 99,59% 94,44% 
-~___yýzkum ni 88,70% 98,96% 93,35% 
-__Výzkum IV — 89% — 

Výzkum V ±85% 
(PMK) 
±65% 

(BMK) 

78,44% (PMK) 
32,17% (BMK) 

Skutečnost, že procentuální podíl diftongizace [í] > [ej] je v našich 

textech nižší než v ostatních výzkumech (kromě výzkumu č. 1), je vcelku 

logická, protože ostatní výzkumy se zaměřovaly na texty spontánní, nikoli 

polopřipravené. Důležitější než jednotlivé číselné údaje a rozdíly mezi 

jednotlivými texty je podle našeho názoru skutečnost, že náš výzkum 

potvrzuje závislost výskytu diftongizace na pozici vokálu [í] ve slově: 1. v 

absolutním konci slova, 2. v koncovce před souhláskou, 3. základ slova 

(řazeno sestupně podle frekvence). 

b) Úžení [él > [íl 

Větší množství dokladů úžení [é] > [í] pochází ze 16. století, do 

spisovného jazyka však změna pronikala velmi pomalu. Dnešní spisovný 

stav se ustálil až na rozhraní 16. a 17. století. V lidovém jazyce se změna 
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provedla důsledně v Čechách a na Moravě v nářečích středomoravských 

(hanáckých), vyhnula se nářečím moravskoslovenským a 

moravskoslezským (s výjimkou okrajových úseků na Ostravsku). Změnu 

patrně vyvolala zavřená výslovnost dlouhého é\ toto dlouhé é se změnilo 

v neměkčící i a to se pak ve výslovnosti ztotožnilo s původním í nebo s í 

ze staršího ie. (LAMPRECHT - ŠLOSAR - BAUER 1986, 114n.) 

Obě samohláskové změny, kterými se zde zabýváme, tedy diftongizaci 

a úžení uvádí do vzájemné souvislosti Josef Vachek. K úžení [é] > [í] 

dochází podle jeho názoru proto, že foném [é] je v češtině značně izolován 

(nemá korespondující zadní vokál, protože vokál [ó] je v češtině zcela 

periferní). Úžení sice zároveň způsobuje vyšší míru zatížení 

interdialektického [í], toto zatížení se však snižuje existencí 

interdialektického /ej/ vzniklého diftongizaci. Na tomto příkladu Vachek 

dokládá citlivost středočeského interdialektu v oblasti strukturně funkční 

adekvátnosti. (VACHEK 1977, 85n.) 

V následující části se zaměříme na výskyt úžení [é] > [í] 

v reprezentativních textech a na srovnání našich výsledků s výsledky 

výzkumů I-V. Oproti diftongizaci je tu však situace poněkud odlišná. 

Zatímco v případě diftongizace autoři obvykle oddělují diftongizaci v 

absolutním konci slova a diftongizaci v koncovce před souhláskou, 

v případě úžení tyto dvě situace leckdy splývají (explicitně je odděluje 

pouze výzkum I, výzkumy II, III a IV uvádějí jedno číslo pro obě situace, 

výzkum V prezentuje výsledky v podobě grafu, takže lze stanovit pouze 

přibližný výsledek) Pro analýzu našeho výzkumu však rozlišujeme stejné 

situace jako u diftongizace, tedy 1. úžení v základu slova, 2. úžení v 

absolutním konci a 3. úžení v koncovce před souhláskou. 
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1) v základu slov 

V základech slov není úžení tak běžným jevem jako v koncovkách a u 

různých slov nalézáme různou míru jeho četnosti. Předpokládáme ovšem, 

že úžení se v reprezentativních textech objeví, neboť mluvčí pocházejí 

z Prahy. Doklady jsme ovšem nalezli pouze v textech č. 1 a č. 3. 

Text č. 1 

V celém textu jsme našli pouze jeden doklad, a sice slovesný tvar 

převlíkám. Úžení [é] > [í] zde tedy je provedeno. 

Text č. 3 

V tomto textu jsme našli dva doklady - tvary lépe a míň. Úžení [é] > 

[í] je tedy v jednom případě provedeno. 

Shrnutí a srovnání 

Protože ani v jednom z textů nemáme k dispozici více než dvě slova, 

v jejichž základu může docházet k úžení, nemůžeme vyslovit obecnější 

závěr. Vzhledem k tématům rozhovorů se ostatně ani nedá předpokládat, 

že by se v nich objevila typická slova, v nichž se úžení vyskytuje {mlíko, 

kamínek, polívka apod.). Tatáž situace nastala i v textech kontrolních. 

Celkový počet úžení sice činil 35% (celkový procentuální podíl v textech 

1 - 1 3 činí rovněž 35%), výskytů však bylo tak málo, že nelze vyvodit 

konkrétní závěr). Ve výzkumech I - V vypadá situace takto: 
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Výzkum Výzkum Výzkum Výzkum Výzkum 
I II III IV V 

38,60% 100% 81,60% — — 

Značný rozdíl mezi výzkumem I najedná straně a výzkumy II a III na 

straně druhé lze podle našeho názoru vysvětlit tím, že výzkum I pracuje 

s mluvčími z různých územních částí, kdežto výzkumy II a III jsou 

zaměřeny na oblasti s bohatým výskytem obecněčeských prvků. 

2) v koncovce (absolutní konec slova) 

r 

Úžení [é] > [í] se vyskytuje v adjektivní deklinaci (u adjektiv, zájmen a 

číslovek). Do následujících tabulek zařazujeme všechny slovní tvary, které 

se v textu objevují nejméně třikrát. Předpokládali jsme, že výskyt úžení je 

zde bohatší než v základu slova. 

Text č. 1 

Slovní tvar Výskyt Změna [é] > Procento 
tvaru [í] změny [é] 

> m 
11 11 100% 

-^takové 8 8 100% 
7 7 100% 

-^zajímavé 6 6 100% 
5 5 100% 

Součet Součet změn Celkové 
výskytů [é] > [í] procento 

změny 
84 84 100% 

Počet výskytů dovoluje usuzovat, že úžení [é] > [í] v absolutním konci 

slovních tvarů je pro tohoto mluvčího typické. 
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Text č. 1 

Slovní tvar Výskyt Změna [é] > Procento 
tvaru [í] změny [é] 

> m 
(ně)které 18 18 100% 

17 15 88,24% 
takové 5 5 100% 

Součet Součet změn Celkové 
výskytů [é] > [í] procento 

změny 
67 64 95,52% 

Mluvčí provádí úžení [é] > [í] velmi důsledně. 

Text č. 3 

Slovní tvar Výskyt Změna [é] > Procento 
tvaru [í] změny [é] 

> m 
^_(ně)které 13 2 15,38% 

7 0 0% 
Součet Součet změn Celkové 

výskytů [é] > [í] procento 
změny 

89 22 24,72% 

K úžení [é] > [í] dochází přibližně ve čtvrtině případů. Oproti 

předcházejícím textům je ovšem podíl spisovných variant výrazně vyšší. 

Shrnutí a srovnání 

Výskyt úžení byl skutečně vyšší než v případě slovních základů. 

V kontrolních textech se úžení vyskytlo v 65% případů, celkový 

Procentuální podíl v textech 1 - 1 3 činí 63%. Znamená to tedy, že také 

uzení [é] > [í] proniká i do textů, které tíhnou spíše ke spisovnosti 
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(takových je v našem výzkumu více než polovina). Ve výzkumech I -

V vypadá situace takto: 

Výzkum 
I 

Výzkum 
II 

Výzkum 
III 

Výzkum 
IV 

Výzkum 
V 

61,07% 

* j . . : : 

99,16% 99,60% >80% ±80% 
(PMK)/ 
±50% 

(BMK)* 
* •a'- 1 

údaje jsme odečetli z grafu, jsou tedy spíše jen orientační 

3) v koncovce před souhláskou 

Na rozdíl od výzkumů I - V tuto situaci vydělujeme zvlášť, neboť 

chceme sledovat, zdali jsou výsledky obdobné jako v případě úžení v 

absolutním konci slova. Do následujících tabulek zařazujeme všechny 

slovní tvary, které se v textu vyskytují nejméně třikrát. 

Text č. 1 

Ani jeden slovní tvar se v textu nevyskytuje více než jednou. Ve všech 

devíti tvarech se vyskytuje úžení [é] > [í] (např. čtvrtýho, jinýho, ňákýho, 

Pražským). Podíl změny je tedy 100%. 

l e x t č . 2 

Slovní tvar Výskyt Změna [é] > Procento 
tvaru [í] změny [é] 

> m 
3 3 100% 

jiném 3 3 100% 
\Xl iného)_ 
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Součet 
výskytů 

Součet změn 
[é] > [í] 

Celkové 
procento 

změny 
22 22 100% 

Podíl úžení [é] > [í] je v tomto textu stoprocentní. 

Text č. 3 

Slovní tvar Výskyt 
tvaru 

Změna [é] > 
[il 

Procento 
změny [é] 

> m 
celého 

-^icelém) 
4 1 25% 

-^j iného 4 1 25% 
Součet 

výskytů 
Součet 
změn 

[éi > m 

Celkové 
procento 
změny 

20 4 20% 

r 
Úžení [é] > [í] mluvčí neprovádí důsledně, převahu mají spisovné 

varianty. 

Shrnutí a srovnání 

Zatímco v textech č. 1 a 2 je úžení stoprocentní, v textu č. 3 k němu 

dochází pouze ve 20% případů. Celkový procentuální podíl v textech 1 -

13 činí 59%. Úžení v koncovce před souhláskou je tedy téměř stejně 

frekventované jako úžení v absolutním konci slova. Ve výzkumech I -

^ vypadá situace takto: 
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Výzkum 
I 

Výzkum 
II 

Výzkum 
III 

Výzkum 
IV 

Výzkum 
V 

57,94% 99,16% 99,60% >80% ±75% 
(PMK)/ 
±55% 

(BMK)* 
* také v tomto případě jsme údaje odečítali z grafu 

Kromě celkového procentuálního podílu jsme si všímali také výskytu 

úžení v koncovce před souhláskou v projevech obou moravských 

mluvčích. Ukázalo se, že úžení je tu jevem zcela okrajovým (u Vojtěcha 

Jasného jsme našli jediný výskyt, u Zdeňka Mácala výskyty tři). 

Celkový přehled úžení [él > ííl 

[é] > [il fé) > [í] [é] > [í] 
v základu v koncovce v koncovce před 

slova (absolutní souhláskou 
konec) 

Texty č. 1-13 35% 63% 59% 

-

Výzkum I 38,60% 61,07% 57,94% 

-—_Výzkum II 100% 99,16% 99,16% 
-^JVýzkum III 81,60% 99,60% 99,60% 
^ ^ V ý z k u m IV — >80 >80% 

Výzkum V — ±80% ±75% (PMK) 
(PMK) ±55% (BMK) 
±50% 

(BMK) 

Co se týče procentuálních podílů jednotlivých pozičních typů úžení, 

byly námi zjištěné hodnoty většinou nižší než hodnoty ve výzkumech I—III 

(opět to můžeme vysvětlit odlišným typem projevů). V případě úžení 
v základu slov nemůžeme vyslovit obecný soud, protože doklady v textech 
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jsou velmi sporadické; snad to lze vysvětlit tím, že tento poziční typ úžení 

se vyskytuje u slov náležejících k běžnému, každodennímu výrazivu 

(polívka, nýst, vísť) a to se v našich textech vzhledem k tematickému 

zaměření neobjevuje. 

Co se týče úžení v koncovkách, potvrdilo se, že v případě tohoto 

pozičního typu úžení nehraje zásadní roli, jedná-li se o vokál v absolutním 

konci slova nebo v koncovce před souhláskou. 

5. Elize vokálů 

Kromě kvantitativních a kvalitativních změn vokálů se v textech 

vyskytuje i jejich úplné vypuštění. Elizi zařazujeme do oddílu Fonetika, 

neboť primárně se jedná o jev fonetický, v oddílu Morfologie pak 

zkoumáme situaci u jednotlivých slovesných typů a přidáváme srovnávací 

tabulky (výzkumy I - V jsou orientovány spíše morfologicky). 

Elize se objevuje ve třetí osobě množného čísla sloves IV. a V. 

slovesné třídy a u nepravidelného slovesa chtít. Tento typ elize je v obecné 

češtině poměrně častý, a proto lze jeho výskyt očekávat i v našich textech. 

Text č. 1 

K elizi vokálů dochází v osobní koncovce třetí osoby množného čísla 

oznamovacího způsobu přítomného času sloves páté slovesné třídy (podle 

Prézentního kmene, tedy vzor dělá). Tato osobní koncovka se v textu 

vyskytuje celkem osmkrát a pokaždé v ní dochází k elizi koncového 

vokálu. Konkrétně se jedná o tvary bejvaj, dělaj, dívaj (dvakrát), maj, 

Poslouchaj, poznaj a řikaj. 
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Text č. 2 

V textu č. 2 je elize vokálů bohatší. Dochází k ní v osobní koncovce 

třetí osoby množného čísla oznamovacího způsobu přítomného času 

sloves páté slovesné třídy (podle prézentního kmene, tedy vzor dělá), 

sloves čtvrté třídy vzoru sází a u nepravidelného slovesa chtít. 

Osobní 
koncovka 

3.os.sg.ind. 
préz. 

Tvary Výskyt 
tvaru / 

Výskyt elizí 

Procento 
elize 

ají > aj 
Jdělá) 

(ne)mají 5 / 5 100% 

znají 1 / 1 100% 
4, zabejvají 1 / 1 100% 

ejí > e j 
{šázi) 

přicházejí 2 / 2 100% 

docházejí 1 / 1 100% 
__ 

v* r v • r pnnaseji 1 / 1 100% 
__ vracejí 1 / 1 100% 

ejí > e j 
^Schtít) 

chtějí 1 / 1 100% 

Celkový 
výskyt 
obou 

osobních 
koncovek 

Celkový 
výskyt elizí 

Celkové 
procento 

elize 

14 13 92,86% 

Z tabulky je patrné, že mluvčí provádí tuto elizi velmi důsledně. Pouze 

v jediném případě vyslovuje tuto koncovku náležitě, a to ve tvaru 

prožívají. 
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Text č. 1 

Elize vokálů je v tomto textu pouze okrajovým jevem. Vyskytuje se 

totiž pouze dvakrát, a to v osobní koncovce -ají sloves vzoru dělá (maj, 

řikaj). 

Osobní 
koncovka 

3.os.sg.ind. 
préz. 

Tvary Výskyt 
tvaru / 

Výskyt elizí 

Procento 
elize 

ají > aj 
^ J y d ě l á ) 

mají 10 /1 10% 

VM • r nkaji 2 / 1 50% 
Celkový 
výskyt 
osobní 

koncovky -
ají 

Celkový 
výskyt elizí 

Celkové 
procento 

elize 

27 2 7,41% 

Osobní koncovka -ejí u sloves typu sází se v textu vyskytuje celkem 

třikrát (musejí, nabízejí, přicházejí) a vždy je vyslovena náležitě. 

Shrnutí 

V textech 1 a 2 je elize vokálů v koncovkách třetí osoby plurálu sloves 

IV. a V. třídy pravidelným jevem. Domníváme se, že větší textový vzorek 

těchto mluvčích by tento předpoklad potvrdil. V textu č. 3 naopak výrazně 

převažuje plná výslovnost, což je dalším potvrzením, že tento text tíhne ke 

spisovnosti. Na druhou stranu si však dovolujeme tvrdit, že větší textový 

vzorek by potvrdil občasný výskyt nespisovných variant. 

Také v kontrolních textech situace kolísala podle toho, zda text tíhl ke 

spisovnosti či k nespisovnosti. Navzdory tomu, že v našem výzkumu mají 
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převahu texty tíhnoucí ke spisovnosti, činí celkový procentuální podíl 

elize 42,27%. Můžeme tedy konstatovat, že elize vokálů ve slovesných 

koncovkách -ají a -ejí může proniknout i do textů tíhnoucích ke 

spisovnosti. 

C) PROTETICKÉ V-

Protetické v- zařazujeme do oddílu VOKÁLY, protože jeho výskyt je 

vázán na náslovné [o]. V nespisovných projevech se protetické v- objevuje 

v pozici striktury (tj. sevřením mluvních orgánů), ale na rozdíl od rázu, 

který funkci striktury rovněž plní, se stává stálou součástí výrazu. 

Vyskytuje se zejména u slov běžné slovní zásoby. (KRČMOVÁ 1992, 

127) 

Protetické v- se objevuje ve 14. století a v následujících stoletích 

zvyšuje své územní rozšíření (dnešní územní rozsah pochází přibližně ze 

16. století). Vyskytuje se v nářečích v Čechách (kromě jižního okraje 

doudlebského) a v západní polovině Moravy. (LAMPRECHT - ŠLOSAR 

-BAUER 1986, 98n.) 

U protetického v- lze zaznamenat určité vývojové tendence. Například 

v brněnské městské mluvě je protetické v- ústupovým prvkem: „Starší 

fáze výzkumu ještě protetické v- zaznamenala v nadpolovičním počtu 

odpovědí, nový výzkum již zůstal u hranice 20%, a to přesto, že podoby 
s v- mají ustálenou psanou podobu a jsou běžné i v dialozích krásné 

literatury. Vývoj v tom odpovídá tendencím kultivovanější podoby obecné 

češtiny, kde je také protetické v- ústupovým prvkem." (DANEŠ a kol. 

1997, 229; o starším stavu protetického v- v brněnské mluvě viz též 

KRČMOVÁ 1974) Vývojové pohyby v distribuci protetického v-
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zachycuje také Korpus mluvené češtiny, a to v obou částech (PMK, 

BMK). 

V následujících tabulkách uvádíme přehled výskytu protetického v-

v textech. Výchozím číslem je pro nás počet všech slov v textu, která mají 

v násloví samohlásku [o]. Slova v levém sloupci řadíme podle sestupného 

počtu výskytů. V případě rovnosti počtu výskytů rozhoduje abecední 

pořadí. Do tabulky zařazujeme všechny slovní tvary, které se vyskytují 

nejméně dvakrát. Vzhledem k původu mluvčích (Praha) jsme očekávali, 

že výskyt protetického v-je hojný. 

Text č. 1 

Slovo Celkem Varianta s Varianta Procento 
výskytů protetickým bez protetického výskytu 

V - V- protetického 
V-

0 30 22 8 73,33% 
8 7 1 87,50% 
7 4 3 57,14% 

- 5 2 £ a v d u 5 5 0 100% 
4 4 0 100% 
2 2 0 100% 

- O d n ě k u d 2 2 0 100% 
2 2 0 100% 

- o z v a l i ^ 2 2 0 100% 
Součet Celkový Celkový Celkové 

výskytů počet počet výskytů procento 
všech slov výskytů s v- bez v- výskytu 

protetického 
V -

76 61 15 80,26% 

Proteze má sice v textu převahu, ale nikoli tak výraznou, jak jsme 

vzhledem k převažující nespisovnosti tohoto projevu očekávali. 
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Text č. 1 

Slovo Celkem Varianta s Varianta Procento 
výskytů protetickým bez protetického výskytu 

V- V - protetického 
V-

0 17 10 /7 10 41,18% 
on 11 2 9 18,18% 
oba 4 1 3 25% 

.opravdu 4 2 2 50% 
od 3 3 0 100% 

.odsouzen(ý) 3 1 2 33,33% 
_ona_ 3 2 1 66,67% 
.občan 2 0 2 0% 
.otázka 2 0 2 0% 
.otevřít 2 0 2 0% 

Součet Celkový Celkový Celkové 
výskytů počet počet výskytů procento 

všech slov výskytů s v- bez v- výskytu 
protetického 

V-

___ 72 25 47 34,72% 

Nízký výskyt protetického v- v tomto textu je pro nás překvapivým 

zjištěním (o to překvapivějším, že náslovné [ó] se zde vyskytuje u 

běžných slov), protože jsme téměř s jistotou očekávali hodnoty vyšší než 

50%. Bezesporu největším překvapením je nízký podíl proteze u zájmen 

on a ona, kde je protetická podoba v podstatě lexikalizovaná - pouhých 

28,57%! 

Text č. 3 

Náslovné [ó] se vyskytuje u slov domácího i cizího původu. Protože u 

slov cizího původu se proteze vyskytuje méně často než u slov domácího 

původu, považujeme za správné oba případy oddělit. 
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Slovo Celkem Varianta s Varianta Procento 
výskytů protetickým bez protetického výskytu 

V- V- protetického 
V-

.opravdu 18 5 13 27,78% 
0 11 0 11 0% 
ono 7 1 6 14,29% 
oni 5 0 5 0% 

^otázka 3 0 3 0% 
od 2 0 2 0% 

Součet Celkový Celkový Celkové 
výskytů počet výskytů počet výskytů procento 

všech slov s V- bez v- výskytu 
protetického 

V-

69 6 63 8,70% 

V textu č. 3 jsme sice vysoký podíl proteze neočekávali, hodnota 

8,70% je přesto překvapivě nízká, zvláště pokud uvážíme, že u všech slov 

uvedených v tabulce (s výjimkou slova otázka, to však má jen tři výskyty) 

je proteze zcela běžná. 

Slovo Celkem 
výskytů 

Varianta s 
protetickým 

V-

Varianta 
bez protetického 

V-

Procento 
výskytu 

protetického 
V -

-Orchestr 7 0 1 0% 
1 0 1 0% 

-Rentovat se 1 0 1 0% 
Součet 

výskytů 
všech slov 

Celkový 
počet 

výskytů s v-

Celkový 
počet výskytů 

bez v-

Celkové 
procento 
výskytu 

protetického 
V-

9 0 9 0% 
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V případě cizích slov (celkem 9 výskytů, z toho sedmkrát orchestr, 

jednou opera a jednou orientovat se) se protetické v- nevyskytlo ani 

jednou. V tomto případě nás výsledek nepřekvapil. 

Shrnutí a srovnání 

Podíl proteze je v našich textech rozhodně nižší, než jsme očekávali, a 

to zejména v případě textů č. 2 a 3. Ovšem i v textu č. 1, kde je 

procentuální hodnota zdaleka nejvyšší, jsme předpokládali výskyt 

nejméně 90% (jedná se o projev s výrazným sklonem k nespisovnosti a 

mluvčí navíc sám zdůrazňuje, že interview chápe jako „povídání"). 

Celkový podíl proteze v textech 1 - 1 3 činí 34% (ve všech textech 

s výjimkou textu č. 11 se protetické v- alespoň jednou objevilo). Ve 

výzkumech I - V vypadá situace takto: 

Výzkum 
I 

Výzkum 
II 

Výzkum 
III 

Výzkum 
IV 

Výzkum 
V 

58,60% 93,06% 86% ±65% 
(PMK)/ 
±30%** 

T autorka uvádí výskyt proteze pouze u zájmen on, ona, ono (98%) 
** číselné údaje jsme odečetli z grafů, jsou tedy spíše informativní 

Tabulka ukazuje, že počínaje výzkumem II hodnoty klesají. Nižší podíl 

proteze v našem výzkumu (34%) je tedy možná překvapivý jenom zčásti, 

uvážíme-li, že zkoumáme polopřipravené projevy s jistým stupněm 

oficiálnosti. Můžeme tedy konstatovat, že protetické v- se uplatňuje i 

v polopřipravených projevech, a to i tehdy, pokud projev tíhne ke 

spisovnosti. 

81 
L 



II. KONSONANTY 

V této části se zaměřujeme na elize konsonantů v násloví, uprostřed 

slova, na konci slova a na chybnou výslovnost některých souhláskových 

skupin, v nichž dochází k nesprávné náhradě jedné souhlásky souhláskou 

jinou. Protože výzkumy I - V se touto problematikou nezabývají, 

porovnáváme reprezentativní texty s texty kontrolními. 

A) Elize konsonantů v násloví 

Elize konsonantů v násloví se týká jednak samostatných konsonantů, 

jednak konsonantických skupin. Elize samostatných konsonantů není 

příliš častá, v obecné češtině se týká především slov ještě a jestli (eště, 

esli), v jiných slovech ale zůstává j- před následujícím -e- zachováno, 

např. jeden, jeho, jenom apod. (SGALL - HRONEK 1992, 36) 

Elize v konsonantických skupinách je podstatně významnější, a to 

početně i frekvenčně. V obecné češtině se běžně vyskytují podoby 

(k)dyby, (vž)dycky, (j)du, k(t)erej, (j)méno, podoby (d)neska či č(l)ověk 

jsou podle našeho názoru méně časté. 

Předpokládali jsme, že elize v násloví se v textech objeví. Vyšší 

frekvenci jsme očekávali v projevech tíhnoucích k nespisovnosti, u textů 

tíhnoucích ke spisovností jsme očekávali frekvenci nižší, nikoli však 

úplnou absenci. Elize samostatných konsonantů na úrovni slova ještě, 
výskyt podoby (j)es(t)li (či dokonce (j)es(tl)í) jsme neočekávali. 
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1. samostatné konsonantv 

K elizi samostatného konsonantu v násloví dochází ve všech třech 

textech pouze u jediného slovního tvaru, a to u příslovce ještě (má tedy 

podobu [eště]). Podoba esli či esi se nevyskytuje. 

Text č. 1 

Náležitá podoba ještě se v textu objevuje jen v jednom případě ze čtyř, 

podíl elize je tedy 75%. 

Text č. 2 

Náležitá výslovnost se v textu nevyskytuje ani v jednom ze čtyř 

výskytů, podíl elize je tedy 100%. 

Text č. 3 

Náležitá podoba ještě se v textu objevuje jen v jednom případě ze čtyř, 

podíl elize je tedy 75%. 

Shrnutí a srovnání 

Naše předpoklady se potvrdily jen částečně. Elize se skutečně vyskytla 

Pouze u slova ještě, nepotvrdila se však závislost na míře spisovnosti či 

nespisovnosti projevu (např. v textu č. 3, tíhnoucím ke spisovnosti, se 

elize objevuje častěji než v textu č. 1, tíhnoucím k nespisovnosti). 

Podobná situace byla i v textech kontrolních. Téměř ve všech textech měla 

Převahu varianta eště, a to bez ohledu na původ mluvčího (např. u Zdeňka 
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Mácala byl podíl elize téměř stoprocentní a rovněž u Vojtěcha Jasného 

elize převažovala). Podle našeho názoru to svědčí o tom, že podoba eště je 

do značné míry lexikalizovaná. 

2. Konsonantické skupiny 

Elize vokálů v konsonantických skupinách je v obecněčeských 

projevech poměrně běžná, a proto jsme očekávali, že se v našich textech 

objeví, a to i v projevech tíhnoucích ke spisovnosti. Především jsme ji 

očekávali u skupin kd-, kt-, jm-, vžd- a jd-. V textech č. 1 a 2 jsme 

předpokládali procentuální podíl pravděpodobně vyšší než v textu č. 3. 

Text č. 1 

Zjednodušená výslovnost se v textu vyskytuje u pěti souhláskových 

skupin. Jejich výčet uvádíme v tabulce. 

Skupina>zjednodušení Slovo Výskyt 
slova / 
Počet 

zjednodu-
šení 

Procento 
zjednoduš 

ení 

^ k d - - > d - když 24 /24 100% 
kdyby 3 / 2 66,67% 
jmenuje 8 / 8 100% 
člověk 8 / 2 25% 
(pů)jde 4 / 4 100% 
vždycky 1 / 1 100% 
Celkový 
výskyt 

skupiny 

Celkový 
počet 

zjednoduš 
ení 

Celkové 
procento 

zjednodu-
šení 

27 26 96,30% 
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jm- > m - 8 8 100% 
č l - > č - 8 2 25% 
j d - > d - 4 4 100% 
vžd- > d - 1 1 100% 

Mluvčí zjednodušuje souhláskové skupiny velmi důsledně (celkové 

procento všech zjednodušení je 85,42%). 

Text č. 2 

Zjednodušená výslovnost se v textu vyskytuje u šesti souhláskových 

skupin. Jejich výčet uvádíme v tabulce. 

Skupina>zjednodušení Slovo Výskyt 
slova / 
Počet 

zjednodu-
šení 

Procento 
zjednod 
u-šení 

^ J c t - > k - který 4 1 / 4 9,76% 
^ k d - > d - když 14 /2 14,29% 

d - (při)jde 11 /11 100% 
^ v ž d - > d - vždvcky 4 / 4 100% 

n - dneska 3 / 1 33,33% 
(po)jmenovat 1 / 1 100% 

Celkový 
výskyt 

skupiny 

Celkový 
počet 

zjednoduš 
ení 

Celkové 
procento 
zjednod 
u-šení 

41 4 9,76% 
14 2 14,29% 
11 11 100% 
4 4 100% 
3 1 33,33% 

^ j m ^ m - 1 1 100% 
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Z tabulky je patrné, že zjednodušování konsonantických skupin je 

v textu spíše kolísavé (celkový podíl elize je 31,08%). Pouze u elize jd > d 

a vžd > d snad lze usuzovat na jejich pravidelný výskyt v projevu tohoto 

mluvčího. 

Text č. 3 

Zjednodušená výslovnost se v textu vyskytuje u pěti souhláskových 

skupin. Jejich výčet uvádíme v tabulce. 

Skupina>zjednodušení Slovo Výskyt 
slova / 
Počet 

zjednodu-
šení 

Procento 
zjednoduš 

ení 

když 12 /1 8,33% 
— J d > d - (při)jdu 5 / 5 100% 
- d n > n - dneska 3 / 2 66,67% 
- _ v ž d > d - vždycky 2 / 1 50% 
^J l IL^ m - jména 1 / 1 100% 

Celkový 
výskyt 

skupiny 

Celkový 
počet 

zjednoduš 
ení 

Celkové 
procento 

zjednodu-
šení 

12 1 8,33% 
d - 5 5 100% 

3 2 66,67% 
^ v ž d - > d - 2 1 50% 

1 1 100% 

Z tabulky je patrné, že zjednodušování konsonantických skupin je 
v textu spíše kolísavé (celkový podíl elize je 43,48%). Pouze u elize jd > d 

snad lze usuzovat na její pravidelný výskyt v projevu tohoto mluvčího. U 

dalších slovních tvarů není v textu pro takové tvrzení dostatečná opora. 
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Shrnutí 

Co se týče počtu a typu souhláskových skupin podléhajících 

zjednodušené výslovnosti, nejsou mezi texty téměř žádné rozdíly. V čem 

se od sebe jednotlivé texty liší, je především její procentuální výskyt 

(rozdíl je zejména mezi textem č. 1 na jedné straně a texty č. 2 a 3 na 

straně druhé). 

Nejdůslednějšího zjednodušování se dopouští mluvčí v textu č. 1 

(celkově 85,42%). U zbylých dvou textů zjednodušování kolísá (31,08% a 

43,48%). Nejčastěji se elize objevuje u skupin jd- a jm- (ve všech textech 

100%), což lze patrně vysvětlit artikulační námahou, kterou plná 

výslovnost těchto skupin vyžaduje. 

V kontrolních textech byla situace obdobná - také zde se nejčastěji 

zjednodušují skupiny jd-Jm- a poměrně často také kd-. Zjednodušování se 

objevovalo i v textech tíhnoucích ke spisovnosti, proto je pokládáme za 

důležitý znak našich textů. 

B) Elize konsonantů 

v konsonantickych skupinách uvnitř slov 

Předpokládali jsme, že výčet skupin podléhajících elizi je stejný jako 

na začátku slov. Spíše nás zajímá, jaký poměr mezi těmito případy 

nalezneme. 

Toto zjednodušování se týká celkem čtyř konsonantických skupin. 
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Skupina>zjednodušení Slovo Výskyt 
slova / 
Počet 

zjednodu-
šení 

Procento 
zjednodu-

šení 

_ -sl(0- > -s-(i) myslím 10/10 100% 
-stl- > -sl- jestli 6 / 3 50% 
-stl- > -s- jestli 6 / 1 16,67% 

_ -zm- > -m- vezmu 1 / 1 100% 
> -kl- takhle 1 / 1 100% 

Celkový 
výskyt 

skupiny 

Celkový 
počet 

zjednoduš 
ení 

Celkové 
procento 

zjednoduš 
ení 

—=sl(í)- > -s-(i) myslím 10/10 100% 
> -sl- jestli 6 / 3 50% 

- ;Stl- > -S- jestli 6 / 1 16,67% 
> -m- vezmu 1 / 1 100% 

L ^ k h l - > -kl- takhle 1 / 1 100% 

Zjednodušování je tu velmi důsledné (celkový podíl činí 88,89%). Je to 

tedy nepatrně více než v případě elize konsonantických skupin na začátku 

slov. 

Text č. 2 

Toto zjednodušování se týká celkem tří konsonantických skupin. 

Skupina>zjednodušení Slovo Výskyt 
slova / 
Počet 

zjednodu-
šení 

Procento 
zjednodu-

šení 

jestli 9 / 9 100% 
-s-(i) myslím 4 / 2 50% 

-kl- takhle 2 / 2 100% 
Celkový 
výskyt 

Celkový 
počet 

Celkové 
procento 
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skupiny zjednoduš 
ení 

zjednoduš 
ení 

-stl- > -s- 9 9 100% 
_ -sl(0- > -s-(i) 4 2 50% 

-khl- > -kl- 2 2 100% 
*ve všech případech je výslovnost [jesi], zjednodušení stl>sl se nevyskytuje 

Na rozdíl od elize konsonantických skupin na začátku slov provádí 

mluvčí toto zjednodušování velmi důsledně (celkový podíl činí 86,67%). 

Zejména elize -stl- > -s-je pro tohoto mluvčího pravděpodobně typická. 

Text č. 3 

Zjednodušování se týká celkem sedmi konsonantických skupin. 

Skupina>zjednodušení Slovo Výskyt Procento 
slova / zjednoduš 
Počet ení 

zjednoduš 
ení 

^ z ř - > -ř- samozřejmě 16/4 25% 
^ s l - ( í ) > -s-(i) myslím 15 /2 13,33% 
^ - s t l - > -sl-* jestli 3 / 1 33,33% 
^ ^ m h l - > -ml- támhle- 3 / 3 100% 
- ^ k h l - > -kl- (jednou -gl-) takhle 2 / 2 100% 

> -vč- předvčírem 1 / 1 100% 
> -m- vezmete 1 / 1 100% 

Celkový Celkový Celkové 
výskyt počet procento 

skupiny zjednodu- zjednodu-
šení šení 

^ z ř - > -ř- 16 4 25% 
^ S l - ( í ) > -s-(i) 15 2 13,33% 
^ s U - > -sl- 3 1 33,33% 
- ^ m h l - > -ml- 3 3 100% 

> -kl- (jednou -gl-) 2 2 100% 
^ ^ d v č - > -vč- 1 1 100% 
^ z m - > -m- 1 1 100% 

^ • 
ve všech případech je výslovnost [jesli], zjednodušení stl>s se nevyskytuje 
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Z tabulky je zřejmé, že výskyt elize v textu kolísá (celkový podíl je 

34,15% - 14 elizí / 41 výskytů). Podíl elize je tu o něco nižší než u elize 

konsonantických skupin na začátku slov, z poměrně malého absolutního 

výskytu daných souhláskových skupin však nelze usuzovat, zdali se v nich 

mluvčí dopouští elize pravidelně. Pouze u skupin -zř- a -sl- se můžeme 

domnívat, že elize je jevem spíše občasným. 

Shrnutí 

Počet konsonantických skupin podléhajících zjednodušení se v 

jednotlivých textech liší (čtyři, tři, sedm). Tři souhláskové skupiny se však 

vyskytují ve všech textech. 

stí > si s t l > s sl > s khl > 
- - - kl 

% elize % elize % elize -

% 
elize 

Text 50% 16,67% 100% 100% 

Text 0% 100% 50% 100% 

Text 33% 0% 13,33% 100% 

Zjednodušování je nejvyšší v textu č. 1. Domnívám se, že u skupiny 

sl>s lze soudit, že její zjednodušování patří mezi typické znaky mluvčího. 

V textu č. 2 je zase typické zjednodušování stl > s ([jesi]). U zbylých 

dvou skupin však tento závěr vzhledem k nízkému počtu výskytů vyslovit 

nelze. 

V textu č. 3 se sice vyskytuje sedm skupin podléhajících zjednodušení, 
ale procento zjednodušení tady výrazně kolísá. 
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Podíl elize v konsonantických skupinách uvnitř slova je v příkladových 

textech o něco vyšší než ve skupinách na začátku slova. Kontrolní texty 

tuto skutečnost potvrzují, rozdíl však není nijak výrazný (celkový podíl 

elize činí 39,%). 

C) Elize konsonantů v koncovém postavení 

Text č. 1 

Tento početně okrajový případ elize se týká vypouštění koncového -/ 

v minulém příčestí sloves, jejichž minulý kmen je zakončen souhláskou 

0k, s, ť). Takové slovesné tvary se v textu vyskytují celkem třikrát a ve 

všech třech případech dochází k elizi koncového -/ (přečet, přines, řek). 

Text č. 2 

Vypouštění -/ v příčestí se v textu objevuje celkem třináctkrát, a to u 

tvarů (ne)moh (třikrát), natáh, proved, rozhod, řek (pětkrát), ukrad, utek. 

Celkový podíl tohoto typu elize je v textu stoprocentní. 

Kromě vypouštění koncového -/ v minulém příčestí sloves, jejichž 

minulý kmen je zakončen souhláskou (d, h, k), se objevuje i vypouštění 

koncového -t u infinitivů zakončených na -ct. Vypouštění -t u infinitivu na 

-ct se vyskytuje pouze dvakrát, a to u infinitivu říct (výslovnost je tedy 

[říc]. Také zde je elize stoprocentní. 

V textu dochází k vypouštění koncového -t u infinitivů zakončených na 

~ct. Jednou se také objevuje vypuštění koncového -t v infinitivu hrát (to je 
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však jev vyloženě okrajový, protože v dalších čtrnácti případech je 

výslovnost náležitá). 

Vypouštění u infinitivu na -ct se vyskytuje celkem šestkrát, a to u 

infinitivu říct (výslovnost je tedy [říc]. Celkový podíl elize je tu 

stoprocentní. 

Shrnutí 

Tento typ elize je sice ve všech textech početně okrajový (Text č. 1 - 3 

výskyty, Text č. 2 - 15 výskytů, Text č. 3 - 6 výskytů), mluvčí se jej ale 

dopouštějí zcela důsledně. 

Nejčastější výskyt jsme zaznamenali v textu č. 2. Domníváme se, že 

vypouštění koncového -/ v minulém příčestí sloves je pro tohoto mluvčího 

typické (všech třináct výskytů). 

r̂—_____ 
-kl, -sl, -ti > -k, -s, -t 

% elize 

-ct > -c 

% elize 
^_Texlč. 1 3 / 3 = 100% -

^ T e x t č . 2 13/13 = 100% 2 / 2 = 100% 
^ T e x t č. 3 - 6 / 6 = 100% n 

Shrnutí 

Elize konsonantů (především ve skupinách na začátku a uvnitř slov) se 
ukázala být stabilní součástí našich textů. Nedosahovala sice výrazných 

Procentuálních hodnot, na druhé straně se vyskytovala i v textech 

tíhnoucích ke spisovnosti. Některé skupiny podléhají elizi zřetelně častěji, 
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např. -stl->-sl~, -sl->-s-, kd->d~, jm->m~, jd->d, -khl->hl~, jiné spíše 

zřídka, např. čl->č~, dn->n~. 

D) Chybná výslovnost konsonantickvch skupin 

Zde máme na mysli případy chybného nahrazení jedné hlásky hláskou 

jinou. Objevuje se např. u slov čtyři (štyři), lepší (lepči) či kapsa (kapea). 

Předpokládáme, že výskytů nenalezneme mnoho, u jednotlivých slov by 

však chybná výslovnost mohla převažovat (zejména u skupiny čt-). 

Text č. 1 

V tomto textu se objevuje chybná výslovnost u číslovky čtyři(cet) 

([štiřicet]). Tato číslovka se v textu vyskytuje celkem třikrát a ve dvou 

případech ji mluvčí vyslovuje chybně (podíl chybné výslovnosti tedy činí 

66,67%). 

Text č. 2 

Chybná výslovnost se týká tří konsonantických skupin: 

1 • čt > št u číslovky čtyři (celkem dva případy, celkový podíl elize 100%) 

2. hl > dl u zájmena tohle (celkem dva případy, celkový podíl elize 100%) 

sch > sk u slovesa schovat se (jeden případ, celkový podíl elize 100%) 

Mluvčí se chybné výslovnosti dopouští ve všech případech, zdali je 
yšak pro něj typická, by bylo třeba ověřit na rozsáhlejším jazykovém 

Materiálu. 
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Text č. 1 

Tento nedostatek se v textu objevuje pouze jednou a týká se chybné 

změny hl>dl u zájmenného tvaru takováhle. Z jediného výskytu této 

skupiny však samozřejmě nelze soudit, je-li její chybná výslovnost pro 

Předpokládaný výskyt chybné výslovnosti u skupiny čt- (>št) se 

potvrdil v reprezentativních i kontrolních textech (objevil se i v textech 

tíhnoucích ke spisovnosti). Textových dokladů jsme ovšem nalezli velmi 

málo. 

Pod pojmem haplologie rozumíme vynechávání hlásek, slabik nebo 

hláskových skupin při nepečlivé výslovnosti a rychlé řeči (definici zde 

uvádíme proto, že výklad tohoto pojmu není zcela jednotný). 

Ve všech třech reprezentativních textech se haplologie vyskytuje ve 

výslovnosti tvarů zájmena nějaký, popř. příslovce nějak. 

Ve všech osmnácti případech mluvčí vyslovuje [ňák-]. Podíl 

mluvčí typická. 

Shrnutí 

III. HAPLOLOGIE 

Text č. 1 

haplologické výslovnosti je tedy 100%. 
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Text č. 1 

Také zde je haplologie stoprocentní. Ve všech dvanácti případech 

mluvčí vyslovuje [ňák-]. Podíl haplologie je 100%. 

Text č. 3 

Tvar zájmena nějaký se objevuje desetkrát. V devíti případech mluvčí 

vyslovuje [ňák-]. 

Zajímavá je kombinace nespisovné výslovnosti se spisovnými 

adjektivními koncovkami, např. v ňáké velké metropoli, kňákým oborům, 

ňáké velké koncerty. Podle našeho názoru to svědčí o tom, že tato chybná 

výslovnost je natolik obvyklá (i když ne v celém českém jazykovém 

prostoru), že proniká i do projevu mluvčích, kteří se jinak zřetelně snaží o 

spisovnost. 

Shrnutí a srovnání 

Haplologická výslovnost zájmena nějaký (popř. příslovce nějak) se 

objevuje ve všech třinácti textech našeho výzkumu (tedy i v projevech 

obou moravských mluvčích) a ve většině případů má převahu nad 

náležitou, tedy plnou výslovností. Haplologická výslovnost je tu podle 

našeho názoru do značné míry lexikalizovaná, takže mluvčí si často již ani 

neuvědomují, že se prohřešují proti výslovnostnímu standardu. O 

lexikalizovaném charakteru výslovnosti adjektiva ňáký svědčí skutečnost, 

Že se v našem výzkumu často spojuje se spisovnými koncovkami. 

95 



IV. DEFORMOVANÁ VÝSLOVNOST 

Pod pojmem deformovaná výslovnost rozumíme výslovnost evidentně 

nesprávnou, kterou však nelze spolehlivě sluchově dešifrovat, a tedy ani 

písemně zachytit. V přepisech textů řešíme tuto situaci tak, že slovo 

přepíšeme v náležité podobě a chybnou výslovnost pouze naznačíme 

použitím kurzivy. Deformovaná výslovnost může souviset s mluvním 

tempem, u některých tvarů je (alespoň v obecné češtině) možná částečně 

lexikalizovaná {protože,poněvadž, třeba, dělal aj.). 

Text č. 1 

Slovo Celkový Deformovaná Procento 
^ výskyt výslovnost deformace 

nebo 24 1 4,17% 
^ třeba 18 12 66,67% 

13 4 30,77% 
^J t fo tože 8 3 37,50% 
^dě la l ( i ) 6 5 83,33% 
^ J e ď k o 6 3 50% 
^£rávě 5 1 20% 
-__budem 4 1 25% 
^_docela 3 1 33,33% 
L^Jojako 2 1 50% 

Z tabulky je patrné, že procento deformované výslovnosti je kolísavé 

(celkově činí 35,96% - 32 deformací / 89 výskytů). Snad jen z podílu 

deformací tvarů dělal- a třeba je možno usuzovat, že se v projevu tohoto 

mluvčího vyskytují pravidelně. 
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Text č. 1 

Slovo Celkový Deformovaná Procento 
výskyt výslovnost deformace 

protože 30 5 16,67% 
třeba 11 3 27,27% 

__bylo 8 1 12,50% 
samozřejmě 4 1 25% 
způsobem 4 1 25% 

__Jady 3 1 33,33% 
bude 2 1 50% 

___nedovedu 2 1 50% 
druhou 1 1 100% 

—J?řeje 1 1 100% 
^_£ůjdu 1 1 100% 
- si říkám 1 1 100% 

Z tabulky je patrné, že procento deformované výslovnosti je kolísavé 

(u daných slov či tvarů celkově činí 26,47% - 18 deformací / 68 výskytů). 

Většina slov se navíc nevyskytuje v dostatečném množství, aby bylo 

možno posoudit, zdali deformovaná výslovnost je u tohoto mluvčího 

výrazným rysem. ^ 

Text č. 3 

Příklady deformované výslovnosti jsme v textu neobjevili. Přikládáme 

to jednak evidentní snaze mluvčí o kultivovaný projev, jednak mluvnímu 

tempu, které je nejpomalejší ze všech tří projevů (4,3 slabiky se sekundu). 
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Shrnutí 

Deformovanou výslovnost hodnotíme jako jev s malým procentuálním 

zastoupením, zároveň však jako jev, který se kromě textu č. 3 objevuje ve 

všech textech našeho výzkumu. 

V. MLUVNÍ TEMPO 

Mluvní tempo nemá v češtině ustálenou fonologickou funkci, využívá 

se pouze na úrovni fonetické. (KRČMOVÁ 1992, 142) Proměnlivost 

tempa přispívá ke členění jednotek souvislé řeči. Kromě toho patří ke 

zvukovým kvalitám, které vedou ke vzniku příznakových forem výpovědi. 

Každý mluvčí má své vlastní, tzv. osobní tempo. Některé výzkumy navíc 

naznačují, že existují i určité rozdíly mezi jednotlivými jazyky 

(PÁLKOVÁ 1997,317) 

Protože výzkumy I - V se problematice mluvního tempa nevěnují, 

využijeme informací z příspěvku Jaroslava Bartoška Mluvní tempo 

v rozhlase a v televizi (In: DAVIDOVÁ 1994, 145-153). Příspěvek 

obsahuje informace o mluvním tempu různých skupin mluvčích, pro naše 

potřeby má ovšem nej větší význam skupina č. 5 tvořená externími 

mluvčími (politiky a vědci). Příznivá je pro nás i skutečnost, že většina 

měření se týká rozhlasové publicistiky. 

V následujících tabulkách uvádíme kompletní přehled mluvního tempa 
ve všech úsecích textu s výjimkou několika úseků příliš krátkých (méně 
než 10 s.). Pro přehlednost postupujeme chronologicky a v tabulce 

uvádíme příslušné řádkové rozsahy. Vykřičníkem je označena nej vyšší a 

nejnižší hodnota počtu slabik za sekundu (podle Bartoška totiž nezáleží 

Jen na průměrném mluvním tempu, ale také na rozdílu mezi tempem 
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minimálním a maximálním). Podle Bartoškových odhadů činí průměrné 

mluvní tempo v češtině asi 280 slabik za minutu, tedy asi 4,7 slabiky za 

sekundu (DAVIDOVÁ 1994, 151). 

Text č. 1 

Čísla Počet 
w 
Cas v Počet 

řádků slabik sekundách slabik /1 s 
1 - 9 175 38 4,6 

10-16 138 28 4,9 
___ 17-26 201 41 4,9 

29-33 104 23 4,5 
_ _ 34-45 245 46 5,3 
_ _ 46-50 105 20 5,3 
_ _ 51-59 168 33 5,1 

61-75 297 60 5,0 
_ _ 76-88 271 48 5,6 

89-95 132 24 5,5 
96-104 185 35 5,3 

-__105-108 79 25 5,3 
112 58 15 3,9! 1 

^ 120-126 154 32 4,8 
128-130 59 10 5,9! 

^ _ J 3 1 - 1 3 3 80 15 5,3 
^ 140-144 103 19 5,4 
^ 151-157 175 30 5,8 
^__160-170 224 40 5,6 
- ^ _ J 7 1 - 1 8 0 207 43 4,8 

121 26 4,7 
- ^ J . 9 3 - 2 0 3 235 48 4,9 
- ^ 2 0 6 - 2 1 0 86 18 4,8 
- ^ 2 1 3 - 2 3 5 477 100 4,8 
^ _ 2 3 8 - 2 5 0 248 43 5,8 

125 22 5,7 
Celkem Celkem Celkový 
slabik sekund průměr 
4452 882 5,0 
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Průměrné mluvní tempo činí 5,0 slabiky za sekundu, přičemž rozpětí 

činí 3,9-5,9 slabiky za sekundu. Průměrné tempo je tedy lehce nad 

Bartoškovým průměrem, srozumitelnost textu je dobrá. V další tabulce si 

všímáme toho, kolik se objevilo úseků nad 5 slabik za sekundu, pod 5 

slabik jía sekundu a kolik se objevilo úseků s přesně 5 slabikami za 

sekundu. 

Počet Počet Počet Průměr 
úseků slabik sekund 

do 11 1956 412 4,7 
- 5sl./ls 
^_5s l . / l s 1 297 60 5,0 

nad 14 2199 410 5,4 
L 5sl./ls 

Text č. 2 

w 
Čísla Počet Cas Počet 
řádků slabik v sekundác 

h 
slabik / ls 

^ 1-6 124 27 4,6 
^ 7-16 199 45 4,4 

260 53 4,9 
395 88 4,5 

^ 49-55 137 27 5,1 
78 12 6,5 ! 

^ 60-79 450 89 5,1 
80-95 330 67 4,9 

- ^ 9 7 - 1 1 3 376 77 4,9 
^ J J 4 - 1 3 2 408 81 5,0 
^ ^ 3 3 - 1 4 6 305 63 4,8 

233 55 4,2! 
505 118 4,3 

^ _ i 8 2 - 1 9 3 257 48 5,4 
^ ^ 1 9 5 - 2 0 8 278 59 4,7 
^ ^ 0 9 - 2 1 1 52 10 5,2 
\ - _ 2 l 2 - 2 2 0 186 36 5,2 
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221-227 148 28 5,3 
228-230 65 13 5,0 

Celkem Celkem Celkový 
slabik slabik prumer 
4786 996 4,8 

Průměrné mluvní tempo je 4,8 slabiky za sekundu, což v zásadě 

odpovídá Bartoškovu zjištění. Rozpětí je poněkud vyšší než v textu ě. 1, 

4,2-6,5 slabik za sekundu, srozumitelnost je velmi dobrá. Další tabulka 

ukazuje, kolik se objevilo úseků nad 5 slabik za sekundu, pod 5 slabik na 

sekundu a kolik se objevilo úseků s přesně 5 slabikami za sekundu. 

Počet Počet Počet Průměr 
úseků slabik sekund 

do 10 3005 652 4,6 
- 5sl./ls 
^ 5sl./ls 2 473 94 5,0 

nad 8 1308 250 5,2 
l 5sl./ls 

Text č. 3 

Čísla Počet 
v 

Cas v Počet 
—_ řádků slabik sekundách slabik /1 s 

1 - 5 92 21 4,4 
6-11 133 36 3,7! 
12-23 271 52 5,2 1 
24-30 135 33 4,1 
31-36 139 30 4,6 
37-44 176 47 3,7 ! 

^ 45-50 138 32 4,3 
51-62 270 63 4,3 

308 68 4,5 
77-81 107 27 4,0 
82-98 378 95 4,0 

- _ _ 9 9 - 1 0 6 168 35 4,8 
^ _ J 0 7 - 1 2 2 333 84 4,0 
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123-130 168 40 4,2 
131-138 173 44 3,9 
139-145 154 34 4,5 
146-149 72 19 3,8 
150-157 168 39 4,3 
158-169 264 60 4,4 
170-180 234 52 4,5 
181-185 97 20 4,9 
186-190 102 19 5,4 ! 
191-199 185 38 4,9 
200-208 193 43 4,5 
209-216 166 36 4,6 
217-224 193 51 3,8 
225-239 337 80 4,2 

Celkem Celkem Celkový 
slabik sekund průměr 

__ 5154 1198 4,3 

Průměrné mluvní tempo činí 4,3 slabiky za sekundu, tempové rozpětí 

je 3,7-5,4 slabiky za sekundu. Toto tempo je nejnižší ze všech 

naměřených, čímž lze do značné míry vysvětlit skutečnost, proč se v textu 

Č. 3 vyskytuje méně redukcí a krácení než v textech dalších. 

Srozumitelnost proto hodnotíme jako vynikající. 

Další tabulka si všímá toho, kolik se objevilo úseků nad 5 slabik za 

sekundu, pod 5 slabik na sekundu a kolik se objevilo úseků s přesně 5 

slabikami za sekundu. 

Počet 
úseků 

Počet 
slabik 

Počet 
sekund 

Průměr 

do 
-—Ssl./ls 

26 4781 1127 4,2 

-—5sl. / ls - - - -

nad 
—5sl./ls 

2 373 71 5,3 
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Shrnutí a srovnání 

Každý z reprezentativních textů má jiný vztah k průměrné hodnotě 

stanovené J. Bartoškem - text č. 1 ji mírně překračuje, text č. 2 se kní 

víceméně blíží a text č. 3 je pod její hranicí. Ačkoli rozdíl v průměrném 

mluvním tempu mezi textem č. 1 a č. 3 činí 0,7 slabiky za sekundu, je 

vnímatelný i při pouhém poslechu. O „tempové ukázněnosti" textu č. 3 

svědčí také skutečnost, že zatímco mluvních úseků s průměrným tempem 

pod 5 sl./l sec se vyskytuje dvacet šest, úseky nad 5 sl./l sec jsou pouze 

dva. Naopak vyšším mluvním tempem v textu č. 1 si částečně 

vysvětlujeme nejvyšší množství krácených vokálů, nejvyšší množství elizí 

v konsonantických skupinách a nejvyšší výskyt deformované výslovnosti. 

Průměrné mluvních tempo všech třinácti textů našeho výzkumu činí 

4,9 slabiky za sekundu, celkem se tedy blíží Bartoškovu zjištění. Ani 

v jednom textu jsme nezaznamenali nadměrně vysoké či nadměrně nízké 

mluvní tempo. 

V Bartoškově výzkumu má skupina tzv. spontánních mluvčích 

průměrné mluvní tempo 258 slabik za minutu, tedy 4,3 slabiky za 

sekundu, což je o 0,6 slabiky za sekundu méně než v našich textech. 

Bartošek ovšem měřil projevy politiků a vědců, kde se nižší mluvní tempo 

dá předpokládat, v našem výzkumu byli nejvíce zastoupeni umělci. 

103 



ODDÍL II. - MORFOLOGIE 

V oddílu Morfologie se zabýváme některými důležitými jevy, které 

výrazně přispívají k zařazení mluveného projevu na ose spisovnost -

nespisovnost, případně neutrálnost - knižnost (konkurence tvarů uvnitř 

spisovné češtiny). Přehled vybraných jevů vypadá takto: 

1. konkurence spisovné a nespisovné koncovky v I pl. substantiv, 

adjektiv, zájmen a číslovek dva až čtyři {-(xm)i vs. -(.x)ma) 

2. konkurence spisovných koncovek v 1. os. sg. ind. préz. sloves III. 

třídy vzorů kryje, kupuje (-/ vs. -u) 

3. konkurence spisovných koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. sloves III. 

třídy vzorů kryje, kupuje (-/ vs. -ou) 

4. konkurence spisovné a nespisovné koncovky ve 3. os. pl. ind. préz. 

sloves V. třídy vzor dělá (-ají vs. -aj) 

5. konkurence koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. sloves IV. třídy (k 

dělení do podskupiny viz dále): 

a) konkurence spisovné a nespisovné koncovky ve 3. os. pl. ind. 

préz. sloves IV. třídy vzor prosí, trpí (-/ vs. -ej/-ejí) 

b) konkurence spisovných a nespisovných koncovek ve 3. os. pl. 

ind. préz. sloves IV. třídy vzor sází {-í/-ejí vs. -ej/-ejí) 
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6. konkurence tvarů chtějí vs. chtěj/chtějí 

7. konkurence spisovných koncovek v 1. os. pl. ind. préz. sloves I—III. 

třídy (-eme vs. -em) 

8. konkurence knižního a neutrálního tvaru v 1. os. sg. ind. préz. 

slovesa moci (mohu vs. můžu) 

9. konkurence spisovného a nespisovného tvaru v 1. os. pl. kond. 

préz. slovesa být (bychom vs. bysmě) 

Některé jiné tendence vzhledem k chybějícím textovým dokladům 

posoudit nemůžeme. Týká se to např. přechodu feminin od vzoru kost ke 

vzoru píseň (k podobnému závěru dochází také Šonková ve výzkumu č. 

4), konkurence tvarů (j)si a (j)seš (zde hraje důležitou roli fakt, že 

účastníci rozhovorů si až na výjimky vykají) či přechodu sloves od vzoru 

tiskne ke vzoru mine ve tvarech participií. 

Vybrané morfologické jevy nejprve stručně popisujeme, srovnáváme 

jejich výskyt v reprezentativních textech a výsledek uvádíme do vztahu 

s výzkumy I - V (procentuální údaje v tabulkách se vždy týkají výskytu 

nespisovné či neutrální varianty). Na rozdíl od hláskových jevů 

nepoužíváme tabulky, nýbrž citujeme přímo z textů. 

1. Koncovka -(xm)i vs. -(x)ma (I pl.) 

V obecné češtině se v instrumentálu plurálu běžně používá koncovka -

(*m)a, a to nejen u podstatných jmen, ale i u jmen přídavných, zájmen a 
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číslovek (u základních číslovek počítáme s výskytem nespisovné varianty 

pouze u číslovek dva až čtyři; tvary jako patnáctima apod. považujeme za 

silně nepravděpodobné). Univerzální zakončení -ma proniklo od starých 

duálových tvarů. Lze tedy říci, že v instrumentálu plurálu zanikají rozdíly 

ve jmenném rodě. 

Nespisovná varianta se ovšem používá nejen v Čechách, ale i na 

většině Moravy. Jen pokud koncovému -ma předchází samohláska, 
v 

používají se na Moravě častěji než v Cechách spisovné varianty, např. s 

pekaři (nikoli s pekařema), a to i v běžném hovoru. (SGALL - HRONEK 

1992,38) 

Předpokládáme, že vzhledem k charakteru našich textů v nich 

nalezneme více tvarů spisovných než nespisovných. Za 

nejpravděpodobnější považujeme smíšený výskyt obou tvarů v rámci 

jednoho textu. 

Text č. 1 

„.. .moje zkušenosti do stý doby s časopisama...byly takový..." (ř.38-9) 

„.. .jinými slovy_ asi bych těžko dokázal to dělat...jak von to chtěl..." (ř.49-

50) 

„.. .věci který jako víš...četla si před patnácti před dvaceti lety_..." (ř.90-2) 

„.. .protože sem radši chtěl bejt s klukama někde..." (ř.246-7) 

„...tu hlínu mnout mezi prstama ten fantastickej pocit kterej máš..." 

(ř.255-6) 

V textu jsme nalezli osm dokladů. Spisovná varianta má sice převahu, 

výsledek však zkreslují číslovky patnácti a dvaceti, u nichž je výskyt 

nespisovné varianty nepravděpodobný. V případě slovního spojení jinými 

slovy zřejmě sehrává roli skutečnost, že spisovná varianta je tu do určité 
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míry ustálená (jinýma slovy, jinýma slovama či jinejma slovama se podle 

našeho názoru příliš často nevyskytují). Ve spojení před patnácti lety snad 

přichází v úvahu nespisovná varianta před patnácti letama (jiná situace by 

nastala v případě podstatného jména rok; tvar rokama není nijak 

neobvyklý). 

Text č. 2 

„.. .věci...tak ty šije dofabuluješpohraješ si s nima..." (ř.22-3) 

„. ..turistů...který...mě začnou zásobovat ňákejma tragédiema..." (ř.34-5) 

„.. .ti odkážu jaksi po tý dovolený až a skovám se před nima..." (ř.36) 

„.. .asipřed těma štyřma pěti lety..." (ř.49) 

„.. .z toho třetího se stal milionář a ten se s nima rozešel..." (ř.69) 

„. ..musíš vzít...pět advokátů...kerý se zabejvaj lumpama..." (93-4) 

„.. .problémy ze kterejma tam lidi přicházej..." (ř. 112-3) 

„. • .mladý lidi...se ze dne na den stanou známými tvářemi..." (ř.212-3) 

V textu č. 2 jsme nalezli třináct dokladů. V projevu převažují 

nespisovné varianty (69,23%). Kromě spojení čistě nespisovného 

(ňákejma tragédiema) a jednoho plně spisovného (známými tvářemi) se 

vyskytuje i jedno spojení smíšené (před těma štyřma pěti lety). Stejně jako 

v případě textu č. 1 volí mluvčí spisovný tvar lety. 

Text č. 3 

„.. .naštěstís těmito lidmi se tak často nestýkám..." (ř.37) 

. .my sme tak byli vedeni...aby sme nehráli s chybama..." (ř.79-80) 

,,... třeba před Vánoci tak je velká poptávka po koncertech..." (ř. 160) 

„...a třeba se i připravovat s těma dalšíma lidma..." (ř. 167) 
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„...že sem...s mými přáteli ze zahraničí...tyto koncerty navštívila..." 

(ř.213-4) 

V textu jsme nalezli devět dokladů. Mírnou převahu mají v textu 

spisovné varianty (55,56%). Na rozdíl od textu č. 1 a 2 se zde nevyskytují 

smíšené tvary. 

Shrnutí 

V reprezentativních textech mají mírnou převahu nespisovné varianty. 

V kontrolních textech je situace odlišná - podíl spisovné varianty zde činí 

79,48%. Celkový poměr mezi spisovnou a nespisovnou variantou 

v textech č. 1 - 13 je tedy přibližně 63,64% ku 36,36%. Vyšší podíl 

spisovné varianty v textech č. 4 - 13 si vysvětlujeme vyšší prestižností 

pořadu Interview BBC. Při analýze výsledků jsme rovněž zjistili, že 

distribuce variant v jednotlivých textech je asymetrická - zatímco alespoň 

jedna spisovná varianta se vyskytla ve všech třinácti textech, v případě 

nespisovné varianty tomu tak nebylo - v pěti textech se vyskytovaly pouze 

varianty spisovné. 

Ve výzkumech I - V vypadá situace takto: 

Výzkum 
^ I 

Výzkum 
II 

Výzkum 
III 

Výzkum 
IV 

Výzkum 
V 

53% 98,7% 87% 75% 
(PMK)/ 

56% 
(BMK) 

Námi zjištěným výsledkům se nejvíce přibližují výsledky z Pražského 

mluveného korpusu (výzkum V). Ukazuje se, že mluvčí v našem výzkumu 

si vesměs uvědomují oficiálnější charakter svého projevu, a proto dávají 
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přednost spisovným variantám. Na druhé straně třetinový podíl 

nespisovných variant dokazuje, že tento jev má tendenci pronikat i do 

projevů tíhnoucích ke spisovnosti. 

2. Koncovka -u vs. 4 (l.os.sg. ind próz* I.třída - vzor maže, IILtřída -

vzor kupuje) 

Koncovka -u (a spolu s ní i koncovka -ou ve 3. os. pl. ind. préz.) byla 

považována ve spisovné češtině za koncovku hovorovou. Dnes ji už u 

mnoha sloves, zvláště těch, jež jsou součástí každodenního hovoru, 

považujeme za neutrální. Mluvnice češtiny (2) definuje koncovku -u takto: 

„Hovorové varianty -u, -ou zaujímají v současném jazyce již značně pevné 

postavení (pravděpodobně i vlivem vzrůstu frekvence mluvených projevů) 

a zejména u sloves často užívaných ... jeví tendenci stát se podobami 

neutrálními; u takových sloves pociťuje zvláště mladší generace uživatelů 

původní koncovky -i, -í jako téměř knižní. Přitom proces stylové 

neutralizace hovorových variant probíhá rychleji v 1. sg. než ve 3. pl. ind. 

préz." (MLUVNICE ČEŠTINY (2) 1986, 458) 

V následující části si proto všímáme, zdali trend naznačený 

Akademickou mluvnicí pokračuje. Využíváme nejen výsledků našeho 

výzkumů, ale také srovnání s výzkumy I-V. V reprezentativních i 

kontrolních textech jsme očekávali výraznou převahu koncovky -u. 

Text č. 1 

• .proč nepíšu knížky..." (ř.30) 

. .já z toho profituj možná eště víc jak voni..." (ř.72) 

i>. • já z toho profitujujako skvěle možná víc jak voni..." (ř.94) 
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„...no je to knížka právě na který už ňákou dobu pracuju..." (ř. 105) 

„.. .pracuju na tom..." (ř. 109) 

„.. .já tak no ale nezaručuj u kdy teda..." (ř. 116) 

„.. .samozřejmě dokážu mluvit taky spisovně..." (ř. 141) 

„...děkuju to..." (ř.158) 

„.. .kterou všem doporučuju která je úžasná..." (ř. 170) 

„...a je z roku tak vodhaduju sedumdesát jedna..." (ř. 172) 

„.. .jesi se dobřepamatuju..." (ř.209) 

„...už si to ani sám dobře nepamatuju..." (ř.223) 

„...nebo vo tom že prostě potřeb uju nahodit zeď..." (ř.240) 

Ve všech třinácti případech mluvčí podle našich očekávání používá 

koncovku -u. 

Text č. 2 

„.. .já jenom pozoruj u svět jo a pozoruj u ho různým způsobem..." (ř. 17) 

„...je to pozorování světa a jiný typ zpracování toho co odpozoruji..." 

(ř. 28) 

».. .no nedokážu to úplně jednou za den si zapnu mobilní telefon..." (ř.30) 

„...ty odkážu jaksi po tý dovolený a s kovám se před nima..." (ř.36) 

„...a tři dni vůbec nekomunikuju třeba..." (ř.40) 

..a teprve tehdy když nekomunikuju..." (ř.41) 

)»• • .protože já sem letní člověk já nelyžuju..." (ř.53) 

.. děkuj u děkuj u vám to zní skoro jako kdybych... (ř. 158) 

»•. .dvě reportáže mám většinou si připravujujednu točim..." (ř. 172) 

>v. .na úplně jiným kanále než na kterým pracuju..." (ř.228) 
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V projevuje výrazně převažuje koncovka -u (91,67%). Koncovka -i se 

vyskytuje pouze jednou; za pozornost stojí, že mluvčí v této větě proti 

svému zvyku neprovádí diftongizaci [í] > [ej] {je to pozorování světa a 

jiný způsob zpracování toho co odpozoruji). 

Text č. 3 

„.. .cvičím kolik potřebuji cvičit..." 

„.. .když sem opravdu vytížena tak hraju tak třikrát týdně..." 

Vzhledem k malému počtu případů nelze posoudit, jak často mluvčí 

jednotlivé koncovky používá. 

Shrnutí a srovnání 

V textech č. 1 a 2 podle očekávání převažuje neutrální koncovka -u. 

Text č. 3 bohužel nenabízí dostatečný počet dokladů. Celkový výskyt 

neutrální koncovky v reprezentativních textech činí 92,59%. 

V kontrolních textech je podíl koncovky -u sice o něco nižší (80,56%), 

stále však velmi výrazný. Ve všech třinácti textech se koncovka -u 

vyskytuje v 85,71% případů. Celkově tedy můžeme říci, že výsledky 

odpovídají našim očekáváním. Ve výzkumech I - V vypadá situace takto: 

Výzkum 
I 

Výzkum 
II 

Výzkum 
III 

Výzkum 
IV 

Výzkum 
V 

89% _ * 96% 93,57% 
(PMK)/ 
82,13% 
(BMK) 

Se tedy vyskytuje v 85,71% případů 
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Můžeme říci, že námi zjištěné výsledky nejsou v rozporu s výsledky 

výzkumů dřívějších. Výzkumy IV a V sice ukazují vyšší hodnoty, je však 

třeba zdůraznit, že tyto výzkumy pracují se dvěma typy textů -

neformálními a formálními. 

3. Koncovka -ívs. -ou (3.os.pl. ind. préz. IILtřída - vzory kryje, kupuje) 

V této části chceme především ověřit, zdali koncovka -ou proniká do 

konjugačního paradigmatu sloves III. třídy obtížněji než koncovka -i v 1. 

os. sg. ind. préz. (viz výše citovaný výrok z Mluvnice češtiny (2); viz též 

SGALL - HRONEK 1992, 58). 

Předpokládali jsme, že koncovka -ou má v reprezentativních i 

kontrolních textech převahu nad koncovkou -í. 

Text č. 1 

„.. .takoví jako pisálkové který vopisujou kde se dá..." (ř. 126) 

„.. .kteří dělali už něco... a kteří v tom pokračují..." (ř. 198) 

V celém textu jsme nalezli pouze dva doklady. Ačkoli se z tak malého 

počtu příkladů nedá usuzovat, která z koncovek v projevu tohoto mluvčího 

převažuje, převážně nespisovný charakter textu by spíše ukazoval na 

koncovku -ou. 

Text č. 2 

„...ty zprávy který mi tam naskáčou... tak na ty odpovím..." (ř.31) 
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V textu jsme našli jediný doklad. Domníváme se, že rozsáhlejší 

jazykový materiál by potvrdil převahu koncovky -ou. 

Text č. 3 

„...mají hodně lidí tak potřebují potřebují prodat hodně lístků..." (ř.25) 

„...takže tim pádem si uvědomují že nehrají dobře..." (ř.49) 

„...ty party z kterých ty lidi hrajou mají třeba dvě stě stran..." (ř.59) 

„.. .samozřejměje to v tu chvíli nakažlivé a infikují..." (ř.62) 

„.. .že tam ty lidi to stále milují..." (ř.66) 

„.. .soubory... a hrají nejenom českou muziku..." (ř. 128) 

„.. .sme tady víceméně dvě harfistky které hrají sólově..." (ř. 150) 

„.. .ale ty hrajou třeba eště v orchestru tak tolik nesólují..." (ř. 152) 

„.. .hrají se hodně přepisy a hodně klavírní přepisy skladeb..." (ř. 182) 

„.. .je plno soudobých skladatelů kteří píší..." (ř. 196) 

„...hrají na jiné harfy nehrajína... hrají na ty irské harfy..." (ř.203-4) 

„.. .nebo i Rakušáci myslím Tyroláci ty hrajou na harfu..." (ř.206) 

„.. .vím že ty že hrajou za neuvěřitelně malé peníze..." (ř.224) 

„.. .chodí za mnou lidi nebo i píšou nebo ímejlujou..." (ř.228) 

V textu č. 3 převažuje koncovka -í (14 případů z 20 výskytů = 70%). 

Domníváme, že tato skutečnost je dokladem značného úsilí mluvčí o 

kultivovaný projev (není vyloučeno, že koncovku -ou považuje za 

nespisovnou). 

Shrnutí a srovnání 

Naše předpoklady se naplnily pouze částečně. V textech č. 1 a 2 se sice 

nemůžeme opřít o dostatečný počet výskytů, celkový charakter obou textů 
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nám však dovoluje usuzovat, že v projevech těchto mluvčích má koncovka 

-ou pevné místo. Výrazná převaha stylově vyšší koncovky -í v textu č. 3 

nás překvapuje, neboť i v tomto textu jsme spíše čekali opačný poměr. 

V kontrolních textech je převaha stylově vyšší koncovky -í ještě 

markantnější (83,33%). Kromě toho jsme ani v jednom z kontrolních textů 

nezaznamenali paralelní výskyt obou koncovek - distribuce obou variant 

je tedy v rámci kontrolních textů zcela důsledná. Celkový podíl koncovky 

-ou ve všech třinácti textech tedy činí pouhých 26,83%. Ve výzkumech I -

V vypadá situace takto: 

Výzkum 
I 

Výzkum 
II 

Výzkum 
III 

Výzkum 
IV 

Výzkum 
V 

34% _ * 78% 94,78% 
(PMK)/ 
48,67% 
(BMK) 

* BRABCOVA 1987 uvádí, že poměr mezi koncovkami -i a -ou je asi 1:6 

Pohled na tabulku prozrazuje, že námi zjištěné výsledky se s výsledky 

dřívějších výzkumů neshodují (týká se to především posledních dvou 

vzorků). Vysoký výskyt koncovky -í lze možná vysvětlit tím, že mluvčí 

usilující o spisovný projev (těch je v našem výzkumu většina) si nejsou 

jisti spisovností či nespisovností koncovky -ou, a proto raději volí stylově 

vyšší variantu. 

V úvodu této části jsme si rovněž položili otázku, zdali neutrální 

plurálová koncovka -ou proniká do konjugačního paradigmatu sloves III. 

třídy obtížněji než singulárová koncovka -u. Stejně jako výzkumy I - V i 

náš výzkum tuto domněnku potvrzuje, byt' procentuální rozdíl v distribuci 

obou neutrálních koncovek je tu mnohem větší, než jsme očekávali —u 

85,71%, -ou 26,83%. 
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4. Koncovka -ajíxs. -aj (3.os.pl. ind. préz* V. třída - vzor dělá) 

Situace v 3. os. pl. ind. préz. sloves V. třídy je zajímavá tím, že zde 

teoreticky připadají v úvahu tři možná zakončení - spisovné -aji, 

nespisovné -aj a nespisovné -aji (dalšími variantami jsou hanácké 

interdialektické koncovky -ajou a -ajó). BRABCOVÁ 1987 popisuje 

konkurenci koncovek -í a -ou takto: „Výskyt dvojtvarů v 5. třídě má 

obdobný charakter jako protetické v-. Patří mezi jevy v nepřipravených 

projevech velmi frekventované, ale jeho charakter je mluvčímu dobře 

znám, takže v připraveném projevu se nu vyhne - nebo - když ho užije -

ihned se opraví. I v nepřipravených projevech je výskyt obou koncovek 

téměř rovnocenný." (BRABCOVÁ 1987, 54) V korpusu mluvené češtiny 

v rámci ČNK však lze podle KODÝTKA 2007 zaznamenat významný 

pohyb směrem k nespisovné koncovce - a j ^ - v PMK se tak děje na úkor spuuMu î 

nespisovné koncovky -ajif vBMK na úkor obou hanáckých CUj"SL 

interdialektických koncovek. 

V této části se tedy pokusíme zodpovědět dvě otázky: 

1.do jaké míry se nespisovná koncovka -ou prosazuje 

v polopřipravených projevech na úkor spisovné koncovky -í, 

2. jak často (zda vůbec) se vyskytuje nespisovná varianta -aji. 

Text č. 1 

.. .voni mně třeba řikaj to je skvělý co nám tady říkáte..." (ř.70-71) 

.. .voni tam sedí a poslouchaj tě tak to mít hlavu a patu..." (ř.80) 

.. .vonipoznaj jestli kecáš jeslije tam krmíš..." (ř.83) 

. . .bejvaj to často jenom takový převyprávěný diskografie..." (ř. 122) 

.. jak se dívaj na to že vlastně že stárnou postupně..." (ř. 199-200) 

.. .jak se dívaj na smrt a takovýhle věci..." (ř.201-202) 
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„...tam byli muzikanti... lidí který dělaj různý věci..." (ř.207) 

„...některý říkali že maj pocit že už vlastně ten život... končí..." (ř.208) 

Ve všech osmi případech používá mluvčí nespisovnou variantu -aj. 

Text č. 2 

„...vybíráš určitý rysy který ti maj sloužit tomu příběhu..." (ř.90) 

„.. .musíš vzít pět advokátů... kerý se zabejvaj lumpama..." (ř.94) 

„...aby si sami vybrali polohu v jaký maj pocit že nebudou vidět..." 

(ř. 183) 

„...mladý lidi který... nemaj za sebou nic se ze dne na den stanou..." 

(ř.212-3) 

„...maj pocit že to že je lidi znaj znamená... že za sebou něco maj..." 

(ř.213-4) 

„...a oni sou prožívají ňákou hlubokou deziluzi..." (ř.215-6) 

Také u mluvčího č. 2 převládá nespisovná varianta -aj. Spisovná 

koncovka se vyskytuje pouze v posledním případě. Podíl nespisovné 

koncovky -aj činí 87,50%. 

Text č. 3 

V textu jsme nalezli dvacet dva dokladů (neuvádíme je tedy všechny). 

Nejčastěji se vyskytuje tvar mají a pouze v jediném případě se objevuje 

nespisovná varianta -aj: 

„.. .vůbec v Asii... ty sály maj úžasnou akustiku..." (ř.28) 
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Nespisovná varianta se objevuje ještě jednou, a to u slovesa říkat: 

„...a oni to nemůžou pochopit a řikaj to je taková krása..." (ř.238) 

V ostatních dvaceti případech mluvčí používá spisovnou koncovku -ají 

Podíl nespisovné koncovky -aj tedy činí pouhých 9,09%. 

Shrnutí a srovnání 

V reprezentativních textech nalézáme zřetelný rozdíl mezi texty č. 1 a 

2 na jedné straně a textem č. 3 na straně druhé. Průměrný výskyt 

nespisovné koncovky -aj v reprezentativních textech činí 44,74%. 

V kontrolních textech je její podíl ještě nižší - 41,38%. Celkový výskyt 

nespisovné koncovky v textech 1 - 13 tak činí 42,40%. 

Nespisovná koncovka -aji se v reprezentativních textech nevyskytuje 

ani jednou, v textech kontrolních třináctkrát. Celkový poměr výskytu 

koncovek -ají II -aj II -aji je 59 // 53 // 13, převedeno na procenta 47,2 // 

42,4 // 10,4. Ve výzkumech I - V vypadá situace takto: 

Výzkum 
_ I 

Výzkum 
II 

Výzkum 
III 

Výzkum 
IV 

Výzkum 
V 

43%* 79,30% 88% 71,30% 
(PMK )/ 
19,45% 
(BMK) 

5|5 —~ ~ 
autorky spojují typy dělaj a sázej 

Výskyt spisovné koncovky -ají a nespisovné koncovky -aj je v našem 

výzkumu téměř vyrovnaný (odpovídá to výše citovanému konstatování 

BRABCOVÉ 1987). Zajímavá je také skutečnost, že s výjimkou textu č. 4 

se ve všech textech objevují spisovné i nespisovné varianty. Spisovná 

koncovka -ají a nespisovná koncovka -aj si tedy v našich textech skutečně 

konkurují. Koncovka -aji se objevuje v osmi textech, v žádném však více 

než třikrát. Procento jejího výskytu (10,40%) v zásadě odpovídá 
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Kodýtkovu výzkumu, v němž se tato koncovka vyskytuje přibližně v 15% 

případů (PMK) a v necelých 10% případů (BMK). 

5. a) Koncovka -í vs. -ei/-eii (3.os.pl. ind. préz. sloves IV. třídy - vzor 
prosí, trpí) 

Bod číslo 5, tedy distribuci plurálových koncovek 3. os. ind. préz. u 

sloves IV. třídy, záměrně rozdělujeme na dvě části. V první části (5.a) 

popisujeme situaci u vzorů prosí a trpí, ve druhé (5.b) u vzoru sází. 

Důvodem je samozřejmě asymetrické rozdělení koncovek: zatímco vzory 

prosí a trpí disponují ve 3. os. pl. jedinou spisovnou koncovkou -/, u vzoru 

sází můžeme volit mezi spisovnými koncovkami -í a -ejí. Opozice mezi 

spisovnými a nespisovnými koncovkami je tedy v obou případech odlišná: 

u vzorů prosí a trpí jde o opozici -í vs. -ej7-ejí, u vzoru sází o opozici -í/-

ejí vs. -ej/-eji. Oprávněnost našeho postupu potvrzuje i zjištění Viléma 

Kodýtka: „V 3. osobě plurálu prézentu sloves IV. třídy dominuje v BMK 

koncovka -í, v PMK -ej. Podle očekávání se v obou korpusech vydělují 

slovesa s náležitým zakončením na -ejí (typ sázet), a to jednak vyšším 

podílem varianty -ejí/-eji, jednak o něco nižším podílem koncovky -í než 

v ostatních případech." (KODÝTEK 2007, 31) 

Protože ani jeden z výzkumů I - V neuvádí přesná čísla u jednotlivých 

typů, bylo naším cílem ověřit správnost výše citovaného zjištění Viléma 

Kodýtka. 

V bodu 5.a si všímáme distribuce plurálových koncovek u vzorů prosí 

a trpí. Vzhledem k typu projevů předpokládáme vyrovnaný poměr mezi 

spisovnou variantou -í a nespisovnou variantou -ej. Výskyt další 

nespisovné varianty -ejí (příp. -ejí) pokládáme za velmi nepravděpodobný. 

Á 
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Text č. 1 

„.. .dyž stojíš před tou katedrou voní tam sedí a poslouchaj tě..." (ř.79) 

„.. .je to soukromá vejška to znamená oni si to platí..." (ř.85) 

„.. .jak se cítí lidi kterým je přes čtyřicet..." (ř. 195) 

Mluvčí ve všech třech případech používá spisovnou variantu -í. Toto 

zjištění je vzhledem k převažující nespisovnosti projevu poněkud 

překvapivé. Zajímavá je také kombinace spisovných a nespisovných prvků 

v první ukázce (voní tam sedí a poslouchaj tě). 

Text č. 2 

„.. .nemám tolik času čili jako mě tolik neuvolněj z práce..." (ř.50) 

„.. .že všichni křičej a nikdo nikoho už neslyší..(ř.74) 

„...tak na nás pořád tlačej kdy už se bude natáčet..." (ř. 174-5) 

„.. .najednou se ztratili že jo a netuší že to špatně bylo to že..." (ř.216-7) 

U mluvčího č. 2 převažuje nespisovná varianta -ej. Spisovná koncovka 

se vyskytuje pouze v jednom případě ze čtyř. Tento poměr jsme v zásadě 

očekávali. 

Text č. 3 

V textu jsme našli celkem devět dokladů. Ve všech případech mluvčí 

používá spisovné koncovky. 

>,...ale já si myslím že ty lidi pokud' aspoň jednou za čas na ten koncert 

dou tak si ten vkus vytříbí..." (ř.32-33) 
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„.. .prostředek kterým se oni ňákým způsobem živí..." (ř.42) 

„.. .pak ty lidi třeba už ani necvičí..." (ř.48) 

„...ty lidi tam strávístrašnýho času..." (ř.56) 

„.. .pak přídou do toho reálu najednou sedí v tom orchestru a teď vidí že 

na to ten čas není anebo mají dirigenty kteří je.. .neuspokojí.. ."(ř.73-4) 

„... interpreti jezdí po celém světě..." (ř. 124) 

„•••ty muzikanti sami si vlastně kazí cenu protože musejí stou cenou 

dolu..." (ř.222-3) 

V textu č. 3 jsme převahu spisovných tvarů očekávali, úplná absence 

nespisovné varianty nás ovšem překvapuje. 

Shrnutí a srovnání 

V reprezentativních textech má výraznou převahu spisovná varianta 

(81,25%). V kontrolních textech tato převaha tak zřetelná není, především 

kvůli vysokému výskytu nespisovných variant v textu č. 5 (Boris Rósner) 

a č. 10 (Olga Sommerová). Výskyt koncovek -í// -ej // -eji má podobu 31 

// 19 // 2, převedeno na procenta 59,62 // 36,54 // 3,85. Dominance 

koncovky -ej, o níž se zmiňuje Kodýtek, se tedy v našich textech 

nepotvrdila. Brněnský mluvčí (Zdeněk Mácal) používá výhradně variantu 

-í, což naopak zcela odpovídá údajům z výzkumu V (Kodýtek). 

5. b) Koncovka -í/-eií vs. -ei/-eii (3.os.pl. ind. préz. sloves IV. tříd-
vzor sází) 

Podle Kodýtkova tvrzení by se u sloves typu sází měla ve srovnání se 

vzory prosí a trpí častěji vyskytovat nespisovná koncovka -eji, naopak 

spisovná koncovka -í by měla mít nižší zastoupení. 
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Podobně jako v případě vzorů prosí a trpí jsme očekávali vyrovnaný 

poměr spisovných a nespisovných koncovek. Doklady jsme nalezli pouze 

v textech č. 2 a 3. 

Text č. 2 

„... jiný typy myšlenek než ty který přicházej v tom dennim životě..." (ř.42) 

„.. .problémy ze kterejma tam lidi přicházej..." (ř. 113) 

„.. .je pár témat kerý se jako novináři člověku celej život vracej..." (ř. 117-

8) 

„.. .ale spíš z toho důvodu že už mi docházej síly..." (ř. 180-1) 

„.. .protože přinášej často velmi důležitý svědectví..." (ř. 192-3) 

Ve všech pěti případech používá mluvčí nespisovnou koncovku -ej. 

Podobnou situaci jsme zaznamenali i v případě vzorů prosí a trpí 

(koncovka -ej se tu objevuje v 80% případů). Zdá se tedy, že mluvčí tuto 

koncovku užívá univerzálně. 

Text č. 3 

„.. .nepředpokládám že je tam patnácet lidí který rozumí hře na harfu 

zrovna..." (ř. 31) 

„.. .tím že ty agentury nabízejí ty ména tak ty pořadatelé..." (ř. 153) 

„...ty muzikanti sami si vlastně kazí cenu protože musejí stou cenou 

dolu..." (ř.222-3) 

„. ..lidé přicházejí a říkají to je to je kdy to bylo napsaný..." (ř.235-236) 
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V textu č. 3 se objevují pouze spisovné varianty, přičemž převahu má 

delší varianta. Odpovídá to našemu přesvědčení, že se mluvčí snaží o 

spisovný projev. 

Shrnutí a srovnání 

Kontrast mezi textem č. 2 a 3 není nijak překvapivý, proto nás spíše 

zajímá celková situace ve všech třinácti textech. Protože zde teoreticky 

připadají v úvahu čtyři koncovky, zobrazujeme výsledky v podobě 

tabulky: 

Spisovná 
koncovka 

r -l 

Spisovná 
koncovka 

-eji 

Nespisovná 
koncovka 

-ej 

Nespisovná 
koncovka 

-eji 
25,93% 25,93% 37,04% 11,11% 

Kodýtkova zjištění se v našem výzkumu potvrzují pouze částečně. 

Nespisovná koncovka -ej sice převažuje, ale součet obou kodifikovaných 

variant (-/, -ejí)]Q nadpoloviční (51,86%). Na nespisovné varianty připadá 

48,14%, přičemž koncovka -eji se ze všech čtyř možnost objevuje 

nejméně často. Je však potřeba zopakovat, že údaje z našeho výzkumu se 

týkají textů polopřipravených. 

Nyní si zopakujme, jak vypadá situace u vzorů prosí a trpí: 

Spisovná 
koncovka 

r -l 

Spisovná 
koncovka 

-ej 

Nespisovná 
koncovka 

-eji 

Nespisovná 
koncovka 

• r -en 
59,62% 36,54% 3,85% 0% 
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Srovnáním obou tabulek dospíváme k závěru, že Kodýtkova zjištění 

našim výsledkům z větší části odpovídají. Koncovka -ej sice nemá 

očekávanou převahu, uvážíme-li však, že zkoumáme texty polopřipravené, 

je její výskyt velmi stabilní a v rámci celé IV. třídy rovnoměrný. Beze 

zbytku se potvrzuje Kodýtkovo tvrzení o vyšším výskytu nespisovné 

koncovky -eji, a naopak[áiižším výskytu koncovky spisovné -í u sloves 

typu sází. Co se týče dominantního postavení koncovky -í v brněnské 

mluvě (týká se celé IV. třídy), můžeme konstatovat, že brněnský mluvčí 

Zdeněk Mácal používá tuto koncovku v osmi případech a pouze jednou 

volí koncovku jinou (spisovnou koncovku -eji). Další moravský mluvčí 

Vojtěch Jasný používá pouze spisovnou koncovku -í. 

6. Konkurence tvarů chtějí vs. chtěj/chtějí 

V případě nepravidelného slovesa chtít nepočítáme s výskytem krátké 

varianty chtí, a proto posuzujeme pouze konkurenci dlouhé varianty 

s oběma variantami nespisovnými. Protože v reprezentativních textech 

jsme nalezli pouze jediný doklad (text č. 2 - chtěj), zajímá nás především 

celková situace v textech 1 - 1 3 . 

Výskyt některého z tvarů máme doložen pouze v pěti textech (č. 2, 4, 

5, 6 a 8), a to celkem dvanáctkrát. Krátký spisovný tvar chtí se podle 

našeho očekávání nevyskytuje. Poměr mezi tvary chtějí // chtěj // chtějí je 

1 // 6 // 5, převedeno na procenta 8,33 // 50 // 41,67. Z přehledu vyplývá, 

že jednoznačnou převahu mají obě nespisovné varianty. Jejich vyrovnaný 

poměr však může být náhodný (např. Šonková uvádí třináct výskytů tvaru 

chtěj proti jedinému výskytu tvaru chtějí). 
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7. Koncovka -eme vs. -em (Los pl. ind. vréz, I. - III, třída) 

V tomto případě nejde o konkurenci koncovky spisovné a nespisovné, 

nýbrž dvou koncovek spisovných: „U sloves, která v 1. osobě jedn. č. mají 

koncovku -u, popř. spis. -i, je v 1. os. množ. č. vedle koncovky -me taky 

kratší varianta -m, např. vedem, tisknem, kupujem. Obě koncovky existují 

odedávna vedle sebe v sč. i obě., ale kratší z nich se málokdy užívá 

v psaném a oficiálním vyjadřování; má tedy charakter hovorový..." 

(SGALL - HRONEK 1992, 55). Jako hovorovou charakterizuje koncovku 

-m např. Mluvnice češtiny (2) (MLUVNICE ČEŠTINY (2) 1986, 429), 

Příruční mluvnice češtiny používá označení „substandardní". (PŘÍRUČNÍ 

MLUVNICE ČEŠTINY 1996, 313). 

Předpokládáme, že v našich textech se vyskytnou obě varianty, 

vzhledem k charakteru textů (polopřipravené, veřejné) očekáváme četnější 

výskyt varianty dlouhé. Protože ve výzkumech I - V jsme v tomto případě 

nenalezli dostatečnou oporu, hodláme zejména ověřit tvrzení P. Sgalla a J. 

Hronka o nízkém výskytu krátké varianty v oficiálním vyjadřování. 

Text č. 1 

„...co si budem nalhávat ty peníze který sem dostal...byly ...hezký..." 

(ř.35-6) 

„...něco jiného je dyž si spolu sedneme někam do kavárny..." (ř.76-7) 

V textu se objevují obě varianty, počet příkladů je však velmi nízký. 

Text č. 2 

„.. .je v tom šumu ve kterým žijeme všichni že všichni křičej.." (ř.73-4) 
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„.. .je to takovej svět stálé hrozby ve kterým žijeme..." (ř. 165-6) 

„...to je to nejsměšnějšíže my žijem v takovým kalupu..." (ř. 173-4) 

„.. .apak když to natočíme tak mu to taky ukážeme..." (ř. 186-7) 

Ve třech případech ze čtyř mluvčí používá delší koncovku -eme. 

Text č. 3 

„...tady v tom kostele to je hezké tak tady si poslechneme ty varhany..." 

(ř.218) 

V celém textu jsme našli pouze jeden doklad, a proto nemůžeme 

posoudit, zdali je plná koncovka -eme pro tuto mluvčí typická. 

Shrnutí a srovnání 

V reprezentativních textech se náš předpoklad vyššího výskytu dlouhé 

varianty potvrdil (71,43%), počet dokladů je však velmi nízký, a proto nás 

více zajímá celkový stav v textech 1 - 1 3 . 

Rovněž v kontrolních textech převažuje dlouhá varianta, a to ještě 

výrazněji než v textech reprezentativních (80,49%). V součtu obou vzorků 

se dlouhá varianta vyskytuje v 79,17% případů. Tento výsledek potvrzuje 

tvrzení P. Sgalla a J. Hronka, že krátká varianta má charakter hovorový, a 

v oficiálnějších projevech se tudíž vyskytuje málokdy. 

8. Tvary můžu (můžou) x mohu (mohou) 

Tvary můžu a můžou jsou rozšířené v češtině obecné i spisovné. Naším 

úkolem je zjistit, do jaké míry si obě spisovné varianty v našich textech 
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skutečně konkurují. Předpokládáme, že vyšší procentuální zastoupení 

nalezneme u neutrální varianty můžu/můžou (dříve^jppjDjWažované za 

hovorovou), vzhledem k charakteru našich textů však nevylučujeme 

výskyt stylově vyšší varianty mohu/mohou. Protože výzkumy II - V se 

danému jevu téměř nevěnují (výjimkou je pouze výzkum I), provedeme 

srovnání pouze uvnitř našeho vzorku. 

Text č. 2 

„...já nemůžu říct že bych...dostal ňákou konkrétní jako výhrůžku...11 

(ř. 166-7) 

„.. .dycky dyž už nemůžu prostě tak si řikám seknu s tim..." (ř. 196) 

„...ale vim že to dělat nemůžu mně už připadá dlouho jako...1'' (ř.201-2) 

„.. .časem asi k tomu dojde ale nemůžu teďříc kdy..." (ř.207) 

Mluvčí dává přednost neutrálním tvarům, navíc ve všech čtyřech 

případech krátí vokál v základu slova. 

Text č. 3 

„.. .z důvodů určité mohu-li to tak říc opotřebovanosti..." (ř.40-1) 

„...a nemůžu si vůbec stěžovat že by bylo málo práce...11 (ř. 148) 

„.. .dycky se dá říc že nemůžu nechci nemám čas..." (ř. 162-3) 

„...fascinuje mě to jak jak na to můžou vyloudit vůbec zvuk..." (ř. 189-

190) 

„...a oni to nemůžou pochopit a řikaj to je taková krása..." (ř.238-9) 

Také v textu č. 3 se projevuje převaha neutrálních tvarů. Stylově vyšší 

varianta mohu se objevuje jen v jednom případě z pěti. 
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Shrnutí a srovnání 

V reprezentativních textech má výrazně vyšší procentuální zastoupení 

neutrální varianta můžulmůžou (88,89%). V kontrolních textech je její 

výskyt poněkud nižší, ovšem stále významný - 73,91%. Průměr v textech 

1 - 1 3 pak činí 78,13%. Stylově neutrální varianta tedy v našich textech 

dominuje bez ohledu na to, zda jednotlivé texty tíhnou ke spisovnosti či 

nespisovnosti. 

9. Bychom x Bysme 

Tvar bysme je v obecné češtině dosti běžný, a to i v hovoru jinak 
v 

převážně spisovném. Částečně se vyskytuje i na Moravě, i když tam se na 

jednotlivých územích užívají jiné tvary, především byzme a by chrne. 

(SGALL - HRONEK 1992, 55) 

V běžně mluvené češtině se používá tvar spisovný i nespisovný, ovšem 

s převahou nespisovné varianty, což potvrzují i údaje z PMK (16,01% 

bychom, 83,99% bysme) a BMK (17,43% bychom, 82,57% bysme). Pro 

naše potřeby však mají větší význam údaje z korpusu DIALOG, v němž 

jsou soustředěny přepisy mluvené řeči pořízené z nahrávek televizních 

debat a interview (údaje přebíráme z ČMEJRKOVÁ 2005). Distribuce 

tvarů zde vypadá takto: 

bychom bysme by sme by jsme 

75,23% 23,05% 1,26% 0,46% 

Z tabulky vyplývá, že ve veřejných projevech je spisovná varianta 

bychom téměř pětkrát častější než v projevech neveřejných. Konkurenci 
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v 

tvarů bychom a bysme hodnotí Cmejrková následovně: „Lze tedy shrnout, 

že v mluvené řeči si tvary bychom a bysme konkurují. Někomu se 

v proudu mluvené řeči zdá tvar bychom příliš knižní, některé mluvčí zase 

možná tvar bysme irituje a ve své řeči se mu vyhýbají, jiní jej už zřejmě 

považují za přijatelný a náležitý." (ČMEJRKOVÁ 2005, 22) 

Naším cílem je nyní zjistit, do jaké míry se výsledky našeho výzkumu 

shodují s údaji z korpusu DIALOG. Protože údaje z korpusu DIALOG 

plně vyhovují našim záměrům, nebereme zřetel na výsledky výzkumů I -

V (této problematice se navíc věnuje pouze výzkum I a IV). 

Text č. 1 

„...nemysim si že bysme tady měli zase jo moc skvělý ...publicisty..." 

(ř. 123-4) 

V textu č. 1 jsme sice nalezli pouze jediný výskyt, na základě 

celkového charakteru textu si však dovolujeme odhadnout, že v 

rozsáhlejším jazykovém materiálu by tvar bysme dominoval. 

Text č. 3 

„...to si myslim že bysme si tady mohli jenom přát abysme takových sálů 

měli víc..." (ř.29-30) 

„...my sme tak byli vedeni všichni aby sme nehráli s chybami abysme 

hráli čistě abysme hráli rytmicky..." (ř.79-80) 

Stoprocentní výskyt nespisovné varianty nás poněkud překvapuje. 

Mluvčí zřejmě patří k té skupině uživatelů národního jazyka, kteří tvar 

bysme nepociťují jako nespisovný. 
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Shrnutí a srovnání 

Vzhledem k nepatrnému počtu dokladů nepřikládáme stoprocentnímu 

podílu nespisovné varianty bysme v reprezentativních textech velký 

význam. V kontrolních textech jsou výsledky výrazně odlišné - spisovná 

varianta bychom se v nich vyskytuje v 81,82% případů, a to při větším 

počtu dokladů než v případě textů reprezentativních. 

Celková statistika (texty 1 - 1 3 ) vykazuje mírnou převahu spisovné 

varianty, a to v poměru 56,25% ku 43,75%. Největší výpovědní hodnotu 

má však podle našeho názoru významná převaha spisovné varianty 

v kontrolních textech, protože rozhlasový pořad Interview BBC má 

k televizním debatám zachyceným v korpusu DIALOG rozhodně blíž než 

pořad Nad věcí. Procentuální výskyt spisovné varianty v kontrolních 

textech také víceméně odpovídá údajům z korpusu DIALOG. 
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ZÁVĚR 

V této práci jsme analyzovali třináct polopřipravených textů rozhlasové 

publicistiky. Naším cílem bylo provést hláskoslovný a morfologický 

rozbor, zjistit odchylky od spisovné normy a získané výsledky porovnat 

s dřívějšími výzkumy mluvené češtiny popsanými v odborné literatuře. 

V oddíle věnovaném fonetice jsme se nejprve zabývali samohláskami -

postupně jsme zaměřili pozornost na kvantitu (krácení, dloužení), kvalitu 

(redukci, otevřenou a zavřenou výslovnost, samohláskové změny a elizi) a 

na protetické v. V následující části jsme analyzovali a popsali konsonanty, 

jež byly užity v textech; zajímala nás zejména zjednodušená výslovnost 

konsonantických skupin. V závěru prvního oddílu jsme se ještě krátce 

zastavili u haplologie, deformované výslovnosti a mluvního tempa. 

V oddíle morfologickém jsme se soustředili na devět morfologických 

jevů, které významně přispívají k upevnění pozice mluveného projevu na 

ose spisovnost - nespisovnost, příp. neutrálnost - knižnost. Největší 

pozornost jsme věnovali slovesným koncovkám. 

Sledované jevy lze rozdělit do tří skupin: 1. jevy velmi důležité (s 

frekvencí nad 50%), 2. ievv důležité (s frekvencí 20-50%) a 3. jevy méně 

důležité až okrajové (0-20%). 

Zjevů hláskoslovných patří mezi velmi důležité nespisovné jevy: 

a) úžení [é] > [í] v absolutním konci slova (63%); 

b) úžení [é] > [í] v koncovce před souhláskou (59%); 

c) diftongizace [í] > [ej] v absolutním konci slova (55%). 

Á 
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Do skupiny důležitých nespisovných jevů náleží: 

a) diřtongizace [í] > [ej] v koncovce před souhláskou (44%); 

b) elize vokálu [í] ve slovesných koncovkách -ejí a -ají (42,27%); 

c) elize v konsonantických skupinách uprostřed slova (39,54%); 

d) diftongizace [í] > [ej] v základu slova (39%); 

e) elize v konsonantických skupinách na začátku slova (35,61%); 

f) úžení [é] > [í] v základu slova (35%); 

g) protetické v- (34%). 

K jevům okrajovým řadíme: 

a) krácení (±5%); 

b) redukci (±5%); 

c) otevřenou výslovnost (<1%); 

d) dloužení (<0,5%); 

e) zavřenou výslovnost (<0,1 %). 

Můžeme říci, že k nejvýraznějším prohřeškům proti spisovné normě 

dochází u fonetických jevů, které výrazně ovlivňují také morfologickou 

stránku projevu. 

V morfologické části jsme se zabývali dvěma druhy vztahů: 

konkurencí mezi spisovnou a nespisovnou realizací daného jevu a 

konkurencí mezi dvěma realizacemi spisovnými (neutrální a stylově 

vyšší). 

Zjevů morfologických náleží k velmi důležitým: 

a) neutrální koncovka -u 1. os. sg. ind. préz. sloves III. třídy - vzor kryje, 

kupuje (85,71%); 

b) neutrální tvary můžu /můžou (78,13%). 
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K jevům důležitým se řadí: 

a) nespisovný tvar chtěj (50%); 

b) nespisovný tvar bysme (43,75%); 

c) nespisovná plurálová koncovka -aj 3. os. ind. préz. sloves typu dělá 

(42,40%); 

d) nespisovný tvar chtějí (41,67%); 

e) nespisovná plurálová koncovka -ej 3. os. ind. préz. sloves typu sází 

(37,04%); 

f) nespisovná plurálová koncovka -ej 3. os. ind. préz. sloves typu prosí a 

trpí (36,54%); 

g) nespisovná koncovka -(x)ma v I pl. (36,36%); 

h) neutrální plurálová koncovka -ou 3. os. ind. préz. sloves typu kryje a 

kupuje (26,83%); stylově vyšší varianta má tedy zastoupení 73,17%; 

i) neutrální plurálová koncovka -em 1. os. ind. préz. sloves I. - III. třídy 

(20,83%); stylově vyšší varianta má tedy zastoupení 79,17%. 

Morfologické jevy méně důležité až okrajové jsme v našem vzorku 

nenalezli. 

Z uvedeného přehledu můžeme vyvodit několik důležitých závěrů: 

a) všechny nespisovné varianty náležejí do středního pásma, tzn. žádná 

nespisovná varianta nemá převahu nad variantou spisovnou; 

b)ani neutrální varianty nemají vždy převahu nad variantami stylově 

vyššími; 

c) ani jeden morfologický jev, jímž jsme se zabývali, nenáleží do skupiny 

jevů méně důležitých až okrajových. 

Důležitým úkolem naší práce bylo porovnat výsledky našeho vzorku 

s výsledky dřívějších výzkumů mluvené češtiny. Ukázalo se, že podíl 
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nespisovných variant je v našem vzorku obecně nižší než v dřívějších 

výzkumech. Zároveň se však v našem vzorku potvrdily vztahy mezi 

jednotlivými prvky (např. spisovná plurálová koncovka -í pro 3. os. ind. 

préz. se častěji vyskytovala u sloves typu prosí a trpí než u sloves typu 

sází) či vývojové tendence (např. ústup protetického v-). 

Celkově můžeme naše polopřipravené projevy hodnotit z hlediska 

spisovnosti jako projevy smíšené, ovšem s převahou spisovných prvků. 

Zjistili jsme, že zejména některé nespisovné jevy pronikají i do projevů 

tíhnoucích ke spisovnosti. Týká se to zejména diftongizace [í] > [ej] a 

úžení [é] > [í] v absolutním konci slova, tvarů chtěj, bysme, dělaj, prosej a 

sázej. Naopak některé neutrální varianty, u nichž jsme předpokládali 

vysoký výskyt, překvapivě ustupovaly variantám stylově vyšším (<dělají, 

poslechneme). Buď si mluvčí uvědomovali oficiálnější charakter svého 

projevu, a proto záměrně volili podobu stylově vyšší, nebo nemají 

povědomí o existenci dublet, a proto volili variantu zaručeně spisovnou. 

Až na drobné výjimky dokázali naši mluvčí přizpůsobit svůj mluvený 

projev komunikační situaci. Nespisovné prvky se v jejich mluvě 

objevovaly v přijatelné míře, a proto působily spíše jako oživení než jako 

rušivý prvek. 

Á 
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PŘÍLOHA 

Přepis reprezentativních textů (textv č. 1 - 3) 



Text č.l (Radiožurnál, 13.11.2002, Nad věcí - rozhovor Pavlíny Wolfové 
s Josefem Rauvolfem) 

W: co sme to teď slyšeli Josefe za muziku 

R: to bila Patti Smith f bylo to z jejího třetího alba který se měnuje1 

Wave t ne čtvrtýho pardon f • a ta písnička se měnovala Dancing 
Barefoot f a zajímavý na ní je to j že ji: napsal její tehdejší baskytarista 
• pražskej rodák Ivan Král • nebo Krall 

W: =hm 

R: krátce jak se řiká teďko [ a zajímavý na týhlenctý písničce je taky to 
že: • Bono zpěvák irskejch U2 tvrdí že právě tahlencta písnička 
potažmo teda Patti Smith • Group byly důvodem proč se vlastně dal na 
bigbít t takže: • on tvrdí že nebejt Patti Smith nebo Ivana Krále tak že 
by U2 vlastně možná nikdy nevznikly f 

W: ty si mi říkal že tobě se líbí ze všech oblastí vždycky to co považuješ 
za dobrý co je ale jaksi tvým skutečným šálkem čaje existuje výseč ze 
vší té hudby vezmeme-li to skrz třeba dvacáté století co opravdu máš 
nejradši ze všeho a proč 

R: víš Pavlíno to se hrozně těžko || řiká • jo || je to je to tak jak si ř- jak10 

jak si uvedla f že || já mám rád úplně všechno a dyž bys viděla moji s-
co mám doma | jako buďto vinylový desky nebo cédéčka f tak • já to 
mám řazený abecedně j abych se v tom vyznal že jo | a tam je prostě 
vopravdu vedle sebe je třeba Bach | • pak je Beethoven f pak sou 
Beatles | pak je já nevím co co || Beefheart || a || prostě | nebo je15 

Händel vedle je hned Jimmy Hendrix f takže vono to je: takový 

W: tak máš aspoň období nějaká období 

R: mam • mam hodně rád třeba dže:z • z toho džezu mám hrozně rád 
Milese Davise j no • třeba • a dyž se mě zeptáš proč tak to ti klidně 
řeknu t protože to byl člověk f kterej byl • kromě toho že byl chytrej 
jak vopice | tak to byl člověk kterej byl vždy • vod roku pětaštyrycet20 

byl • jakmile se v džezu něco podstatnýho dělo f tak byl u toho von j 
a byl to většinou jeho • prst f kterej to tam roztáčel • jo tak třeba proto 
l pro vodvahu | kdy už jako starej chlap vlastně dokázal || úplně 
změnit styl a začít dělat muziku f která • ze který jeho • starejm 
fandům prostě musela • musely vstávat všechny chlupy || hrůzou| jo | 2 5 

prostě • místo toho j aby jako jiní do smrti vomílal • a profitoval z 



W: to s čím měl úspěch 

R: s čim měl úspěch | tak to klidně hodil všechno přes palubu a | začal 
dělat prostě jiný věci • takže třeba proto j 

W: proč když máš tak bohatou knihovnu hudební znalosti tak moc to máš 
rád proč tě to nepudí víc a víc a co nejvíc o tom psát 

R: já • to už je to je možná to samý jako • jako s tim • jak ses mě ptala f 
proč nepíšu knížky nebo já nevím to • prostě | • necejtim tu potřebu30 

l já třeba rád • chodim sem na Vltavu a dělám tam ňáký komponovaný 
pořady vo něk- ňákejch • muzikantech nebo kapelách nebo deskách • to 
mě baví f ale • psát vo tom zase • tak || ňák mě to moc nebaví j 

W: na druhou stranu si se zase v jisté době vzdal svého teplého místa 
vrátného v Muzeu hlavního města Prahy a stal si se šéfredaktorem 
Rolling Stonu který tehdy vzniknul to to byl tedy počin úplně proti 
tomu jak teď přemýšlíš 

R: no • trošku mě to taky překvapilo f tam těch důvodů bylo několik f 
jednak sem • co si budem nalhávat • ty peníze který sem dostal35 

nabídnutý byly docela hezký že jo | || a za druhý sem si řikal f že to 
zkusím | no • jaký to bude | že prostě • takový • že to vemu jako 
hozenou rukavici jesli to zvládnu | • nikdy sem s tim • moje 
zkušenosti do tý doby s || časopisama nebo vůbec s timlenctim 
byznysem byly takový • ty končily tim ] že sem přines někam • tu40 

disketu nebo prostě ten článek i m zatímco ta práce toho šéfredaktora 
nebo ta redakční práce začíná právě tam f kde • kde ty moje dosavadní 
zkušenosti končily f takže « j á sem tam přišel f já sem vůbec nevěděl 
vo čem mluví f dyž na mě spustil grafik ňákou tou f tak já sem myslel 
že je to ňákej Marťan jo | takže sem se všechno musel naučit j 45 

W: no ale stejně jsi to opustil po roce 

R: no | vopustil sem to | protože pak || tam to bylo trošku zamotaný 
představy • vydavatele o dalšim směřování toho časopizu • časopisu 
byly trošku vodlišný vod toho | jak sem si to představoval já jednak f a 
jak bych to i já • chtěl dělat j jinými slovy asi bych těžko dokázal to 
dělat tak jak von to chtěl j • takže sme se tak ňák rozešli j50 



W: skočím jinam ačkoli o hudbě nepíšeš tak jak by si psát mohl tedy 
hodně a vydatně tak píšeš o jiných věcech o kultuře píšeš ale 

v 
především přednášíš ty učíš na na literární akademii pana Skvoreckého 

# v 

R: no t to se měnuje Literární akademie Josefa Skvoreckýho f je to 
soukromá vysoká škola | • já tam druhým rokem přednáším f • loni 
sem měl jenom jeden vobor • jeden předmět | to bylo • beat generation 
| to znamená Ginsberg Kerouac a tady ta parta f • a letos k tomu mám 
ještě druhej předmět f kterej se měnuje tak trošku vágně literární55 

avantgardy f no je to vlastně • všechny ty různý literární směry j • 
který sou s tou příponou izmy f že jo • dadaismus surrealismus a tak 
ale • beru to • dneska sem třeba zrovna přednášel Arthura 
Rimbauda J, no • to • takže f 

W: baví tě to 

R: jo: bavit6 0 

W: proč? 

R: baví \ to je zajímavý f já sem nikdy vlastně • neučil přetim } měl sem 
pár přednášek na ňákejch gymplech f • třeba vo těch beatnících nebo vo 
tady těch spisovatelích j n ale to bylo prostě • na dvě hodiny sem tam 

přišel | a dvě hodiny sem tam něco pindal a bylo to hotový f • zatímco 
tohlencto je celej rok j • baví mě na tom to f že • jednak65 

samozřejmě || ten pocit f že můžeš • lidem | • z nichž cejtíš f že je to 
zajímá | že • jim to něco dává ] tak že jim můžeš předávat to f co si 
čověk do tý hlavy napral • za ty leta: f • na co přišel f co všechno přečet 

v 

| vlastně • to co ví takový to jako PREdávání že jo f • to je jedna věc f 
a druhý na tom je j • že vlastně z toho • profituj- • voni mně 
třeba řikaj to je skvělý co nám tady říkáte f nám to jako hodně pomáhá | 
a já sem • přišel na to že vlastně já z toho profituju možná eště víc jak 
voni | protože • víš sama \ že dyž máš souvisle • dyž máš • někomu 
něco vyložit jako pedagogicky f jako ve škole | tak si to musíš sama 
v hlavě strašně srovnat | 7 5 

W: =srovnathm 

R: aby to mělo hlavu a patu j něco jinýho je dyž si spolu sedneme někam 
do kavárny | a já tě tam budu prostě dvě hodiny krmit něčim | tak můžu 
skákat | můžu prostě to n nemusí to mít žádnou ňákou linii j ale tam 
dyž sedíš prostě nebo dyž stojíš před tou katedrou | voní tam sedí | a 
poslouchaj tě t tak to musí mít hlavu a patu f musí to jít vodněkad'80 



někam | musí to bejt srovnaný | musí to bejt formulovaný tak j aby to 
bilo srozumitelný f nesmí to bejt ňáký pindy | voni nejsou hloupí f 
voni poznaj | jestli: • kecáš f jesli je tam krmíš a nebo jesli prostě to • 
víš | vo čem mluvíš | že jo a kromě toho eště další věc | je to soukromá 
vejška f t5 znamená oni si to platí f a já sem zcela přesvědčenej nebo85 

věřim tomu že dyby voni měli pocit f že jim tam něco pindám f tak že 
by se vozvali řekli by hele Josef • my si tě platíme tak jako budeš 
povídat | 

W: ...tak se posnaž 

R: tak se snaž f jo • a to je m to mě na tom taky baví tohlencto l takže | 
mám z toho hrozně fajn pocit | i dyž • a nutí mě to číst si znova věci | 9 0 

který sem • třeba jako • který jako víš f • četla si před patnácti před 
dvaceti lety | ale už jako • jo | takže nutí tě to a nutí mě to dál vlastně 
studovat | protože já chodim do knihovny f a rochám se v tom | takže 
jě to • já z toho profituju jako skvěle | možná víc jak voni • nebo • 

v r v • . v | 95 mozna • určíte l 

W: telefony do studia milí posluchači jsou vám k dispozici právě od teď 
dvacet dva sto padesát pět dvacet jedna padesát pět a dvacet dva sto 
padesát pět dvacet dva padesát pět mým hostem nad věcí tím kdo 
odpoví na vaše otázky či si s vámi popovídá nad vašimi glosami tím je 
Josef Raumvolf publicista a před- překladatel mimochodem překládáš 
právě teď něco 

R: no • překládám • no • tak • pomalinku pomalinku no • protože víš 
sama f že ta práce v redakci f že je to • dost náročný f takže toho času 
na překládání neni tolik j ideální vlastně to bilo za komoušů no j to sem 
• jako domovník sem n j e to tak | já sem pracovně vytíženej nebyl 
téměř vůbec | takže co | no tak sem seděl doma a překládal sem f100 

díky tomu sem měl řadu knih přeložený do foroty | • a dyž potom přišel 
listopad že jo f vobjevili se nakladatelé a začali volat | ták já sem jenom 
ty rukopisy takle z toho • šuplíku tahal a strkal jim je • to bilo • to bylo 
• úžasný jo takže | 

W: je něco co by sis přál přeložit 

R: no je to knížka právě | na který už ňákou dobu pracuju | jě to Jack105 

Kerouac f měnuje se to Visions of Cody Vize Codyho | a je to myslim 
si úplně nejlepší co Kerouac kdy napsal | aleje to • svinsky těžký teda 
vopravdu • to je: • von se s tim nemazal a 



W: =a už na tom pracuješ 

R: pracuj u na tom f 

W: =pomaličku 

R: kousíčky f vono je to taky hodně tlustý f kousíčky mam | on totiž110 

části tý knihy psal třeba jako || dyž byl zkouřenej trávou nebo nalítej 
| slovní hříčky narážky takový j takže je to hodně • 

W: náročná kniha 

R: hodně náročná 

W: a bude náročná i na čtení? 

R: || to si nemyslím f dyž t5 je: • vono dyž to je dobře přeložený | dyž to 
neškrábe f tak by to nemělo se tak těžce číst J,115 

W: no doufám že si to přečteme že uvidíme 

R: já taky no: | ale nezaručuju kdy teda [ 

W: první posluchač se dovolal poprosím tě Josefe aby sis vzal sluchátka 
a vás milý posluchači zdravím máte slovo 

PÍ: dobrý večer u telefonu posluchač Babka já vás zdravím 

W: vítejte pane Babko 

R: taky 

Pl: pane Rauvolf já když začala vycházet Rolling Stones tak jsem zajásal 
že tady bude konečně vycházet ňáký časopis o hudbě o filmu který 
nebude trpět českou malostí a protože znám vydavatelství Stratosféra 
takový ty poměry tam tak jsem si řikal že to dlouho asi nevydrží v tom 
standartu licence toho časopisu podívejme se dneska se to vlastně ten 
Rolling Stone transformoval do ňákýho zbytečnýho časopisu jako je 
Show a já bych se vás chtěl zeptat jak vidíte úroveň časopisů který se 
zabývají touhletou tématikou u nás v Český republice 

W: mhm, děkujeme 



Pl: myslíte že je ňáký takový perspektivní kterej se vymyká zňákýho 
průměru 

W: děkujeme pěkně o muzice časopisy 

R: myslíte hudební časopisy j jo • jo • už jě prlč i no: || abych řek pravdu 
• mysim že mí kolegové 

W: .. .pan Babka se ptá na to na co jsem se ptala taky před chviličkou 

R: no no no || já si nemyslím f že by • naše hudební časopisy byly zase120 

na tak velký úrovni • často ty články sou • vopsaný vodněkuď 
vodjinudf bejvaj to často jenom takový převyprávěný diskografie 11| 
nemysim si že bysme tady měli zase jo: moc || skvělý až na pár 
výjimek skvělý publicisty třeba hudební j většinou sou to vopravdu • 
ať mi teda pánové prominou ale takoví jako pisálkové | který125 

vopisujou kde se dá | a vlastní názor vlastní pohled aby teda pohledal [ 

W: a myslíš že to čtenář tedy odhalil a nebo že se český čtenář prostě 
k těmhle časopisům kterým se tady vážně zhusta nedaří staví prostě 
nezajímá ho to... 

R: já si mysim f že 

W: byl zvyklý na tu Melodii na jejíž titulní straně byl většinou Karel Gott 

R: já si mysim že tomu čtenáři BOhužel to asi zase tak moc nevadí no | 
těžko • těžko mluvit f ale • mysim si že dyby jim to zase jo: vadilo f 
tak že bl se ňák vozejvali f předpokládám |1 3 0 

W: =no voni se vozývaj voni to nekupuj ou 

R: no • jistě no ale • mysim f že si asi radši zase znova přečtou po stý 
prostě f jak ten Ozzy Osborne ukousnul tomu • netopejrovi tu hlavu | a 
jak někdo kdesi cosi a tak f takový ty fint dokolečka || nevim • mysim 
si že to je taková POhodlnost možná j 

W: další posluchač má slovo dobrý večer 

P2: dobrý večer tady Chaloupka já vám volám právě z Německa to ste 
jediná stanice kterou tady chytim 

R: Ježiš t135 



W: zdravíme vás 

P2: právě vaší váš článek v časopisu Instinkt vo (linka vypadává) 

W: Ježiš bohužel tak teď jsme neslyšeli pana Chaloupku takže poprosíme 
aby aby se pokusil dovolat ještě jednou další posluchač tedy dostává 
slovo místo pana Chaloupky dobrý večer 

P3: haló? 

W: dobrý večer 

P3: slyšíte mě? 

V+R: slyšíme f 

P3: tady Vlasáková dobrý den 

W: dobrý večer paní Vlas-

P3: velmi ráda paní Pavlíno poslouchám každý večer tento pořad ale 
dneska jsem zhrozena tou hroznou češtinou toho vašeho hosta slova 
pindat kecat forota nebo co svinsky nalitý íurt a ten pán ten váš host 
přednáší na akademii pana Skvoreckého to je otřesné doporučila bych 
mu aby si někdy poslechnul slovenský rozhlas tam neslyší takovou 
hroznou slovenštinu nashledanou 

W: děkujeme vám děkujeme vám pojďme ktomu jazyku trošičku 
protože já si myslim jednak že hovoříme spolu tenhle pořad stojí na 
tom že lidé sem přicházejí 

R: =jistě • to 

W: a hovoří tak jak hovořit chtějí tobě je blízká beat generation tobě jsou 
blízké knihy které překládáš 

R: ano 

W: souvisí to s tím pravděpodobně 

R: teďko nevim | 

W: tvůj slovník řekně-



R: ne ne ne ne já • já to beru jako povídání | to • a proto mluvím f tak140 

jak mluvím f samozřejmě dokážu mluvit taky spisovně | a i používat 
spisovný výrazy a tak j to • dyž || pro pani Vlasákovou f dyž tam 
stojim a dyž přednáším tak • mluvím asi trošku f jinač než dyž si 
povídám s Pavlínou • to jako na vysvětlení a možná na omluvu j 

W: další posluchač má slovo dobrý večer 

P4: dobrý večer tady Jirka Harastej 

W: vítáme vás 

R: á čau Džordžo | to145 

P4: zdravím tě Pepo já bych chtěl jenom do tohodletoho pořadu říct že 
Pepu znám už poměrně dlouho a věřim tomu že se nezpronevěří svým 
životním postojům protože tak jak mluví tak tak ho znám vod začátku 
a věřim tomu že když tak bude pokračovat tak ta upřímnost se přenese 
i na tu další novou generaci 

W: děkujeme 

P4: děkuj u 

W: mějte se hezky 

R: no • co • na vysvětlenou | to je muj spolužák z gymplu seděli sme 
spolu štyři roky v lavici | to sem netušil | že to teda poslouchá f 

W: další posluchač má slovo dobrý večer haló 

P5: dobrý večer já sem Tomáš Pavlán sem 

W: vítám vás dobrý večer 

P5: sem jazzový klávesista je mi třicet dva let a od toho věku mýho se 
trochu odvíjí moje otázka jak reaguje Josef nebo jak Josefe reagujete 
á promiňte hlásí mi tady teploměr jak reagujete Josefe na tu zvláštní 
situaci ve společnosti řekněme třináct let po po převratu nebo nerad 
tomu řikám revoluce takovou 

W: myslíte atmosféru nebo politickou situaci nebo 



P5: zastoupení politické zastoupení a i celkovou atmosféru ve společnosti 
ve státní správě zejména řekl bych že v té privátní sféře je to trošku 
lepší i když ne o moc ale ale přece jenom rozdíl je tak na tu na tu 
atmosféru společenskou a na tu malou změnu oproti tomu velkému 
očekávání na konci těch osmdesátých let i ze strany mnohých lidí na 
západě a ale hlavně z naší strany jestli prostě v tom pociťujete nějaký 
problém nebo mně ty názory obecně byly velmi blízké až na ten až na 
ten trochu úlet že jako za komoušů lip jako domovník 

R: no: • bylo to tak j samozřejmě j 

P5: to sem se trošku zakroutil ale jinak mně taky to přišlo 

W: rozumíme vám 

P5: velice blízký od jazzu až po tu literatúru... 

W: děkujeme 

P5: moc fajn já taky moc děkuju za odpověď 

W: děkuj em 

P5: přeju hezkej večer 

R: no || pokavad 

W: my vám taky mimochodem je dlužno dodat že vysloveně 
neoblíbeným zdůrazňovaným tématem neoblíbeným je politika a 
politici pro Josefa 

R: no:T15° 

W: a přesto když jsi jel sem s taxíkářem jste řešili politiku 

R: no bavili sme se vo tom f právě přesně vo tom jak • vlastně || 
pokávadv de vo to vysvětlení f to domovnictví | tak to bylo fajn | jako 
• já neříkám | ale to bilo možná jediný | co • se mi na tom líbilo j, no 
|| jak vidim tu situaci? já sem Pavlíně řikal před tim pořadem f že jestli 
mě něco • štve nebo něco vadí | tak sou to politici | a || prostě ||155 

nechci tady používat ňáký výrazy f který by třeba paní Vlasákový 
vadily | • takže já si myším že to je prostě • póvl [ 



W: dovolal se znovu pan Chaloupka údajně dobrý večer 

P2: dobrý večer Chaloupka u telefonu... 

W: zdravím vás 

P2: bohužel mně to vypadlo je to zdaleka na tu pani co vám říkala že 
neumíte mluvit nebo takhle jako to je přece normální když tak každej 
mluví jak mu vlastně zobák narost jak se říká chtěl jsem říct že mě 
zaujal hrozně váš krásnej článek z Instinktu vo tich paňácích a 
pimprlatech to teda vod Svolinskýho až Smrká a tady ty to opravdu to 
bylo krásný 

R: děkuju f to 

W: je možná je možná potřeba říct Josefe přiblížit posluchačům vo čem 
to bylo 

R: no • já to potom až • až 

W: máte ňákou otázku pane Chaloupko nebo 

P2: no chtěl bych se zeptat jak jak to bylo opravdu za toho domovnictví 
byl ste jako z underground nebo já nevim já jsem to poznal jenom já 
nevim deset let ale chtěl bych se zeptat byl jste nějak perzekuován 
nebo takle vod vod toho režimu 

R: no • nebyl • v podstatě • nebyl sem | byl sem na ňákejch výsleších a160 

tak asi jako každej jinej f věděl sem že • dyž to pude jak to pude f tak 
že dřív nebo pozdějc asi možná v tom kriminále skončím možná že ne f 
bral jsem to jako prostě danou věc | ale abych byl vyloženě prostě ňák 
naháněnej | to zase ne to nebudu ze sebe dělat ňákýhó hrdinu j dělal sem 
ňáký věci prostě který sem dělal samizdaty a tak f no || na tom165 

domovnictví se mi líbilo to ] že sem měl strašně volnýho času \ • a 
to mně poskytovalo právě tu možnost překládat j a pokavaď de vo ty 
pimprlata | tak na vysvětlenou f to byl článek kterej sem psal vo 
• výstavě loutek českejch loutek f která je teďko zrovna na Pražským 
hradě kterou všem doporučuju která je úžasná j170 

W: milí posluchači můj host Josef Raumvolf je s námi nad věcí ve dvacet 
tři hodiny a pětačtyřicet minut na stanici Český rozhlas jedna 
Radiožurnál 



W: je dvacet tři hodin padesát minut vy ste stále nad věcí s Pavlínou 
Wolfovou a publicistou a překladatelem Josefem Raumvolfem Josefe 
k té písničce která teď proběhla řekneš něco 

R: no byl to David Bowie | ta písnička sě měnuje Bewlay Brothers f a je 
to z alba | který sě měnovalo Hunky Dory a je z roku tak vodhaduju • 
sedumdesát jedna dva • tři tak ňák • hodně starý vlastňě [ mně se to-
deska docela líbí protože je taková jako trošku melancholická zvláště 
tahlencta písnička ] vůbec Davida Bowieho mám • strašně rád zase a175 

na něj platí to co jsem řikal vo Davisovi f že to je úžasně chytrej 
chlap | je to člověk kterej || je to muž sedmi řemesel • || člověk který || 
začínal vlastně s baletem • jako divadelník hrál ] maluje píše divadel-
píše výtvarný kritiky f a kromě toho dělá skvělou muziku | píše ňáký 
prózy jo | takže vopravdu člověk kterej180 

W: překládal jsi od něj něco 

R: překládal sem || k jednomu jeho albu • asi tři alba nazpátek on napsal 
takový jakoby • scénář nebo Literární scénář toho alba j takový trošku 
jako sci-fi • tak to sem překládal j, 

W: píše zajímavě David Bowie 

R: mm hm hm chytrý • moc chytrý takový • no mňam ňam to • je to • je 
to vidět třeba i z jeho klipů | který já teda klipy nemám moc rád | ale185 

jeho klipy to sou prostě • výtvarný díla • jo | chytrý • takže • a je to 
človjěk se kterým kterej má úžasnej rozhled | já sem s nim dvakrát 
mluvil t dvakrát sem s nim dělal rozhovor f a to máš pocit že snad neni 
téma f o kterým • by si s nim nemohla mluvit • ale jako zasvěceně 

W: hm 

R: jo t VO literatuře úžasně | ale i třeba VO vědě VO filozofii současná190 

filozofie t • všechno zná vopravdu: • chytrej jak vopice to se nedá 
jinak říct i 

W: ty máš rád dokument spolupracoval jsi na výrobě několika dokumentů 
mimo jiné jsem se dozvěděla že existuje dokument od režiséra Slavíka 
Co nám zbejvá na kterém jsi spolupracoval přímo jako aktivně že jsi 
v něm vystupoval v tom dokumentu o čem to bylo 

R: no ten dokument ten vzniknul snad || takovým || mottem vlastně toho 
nebo • důvodem pro vznik tady toho dokumentu bilo • to f jak se asi 
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jak se cítí lidi | kterým je přes čtyřicet | jak se řiká mládí v čudu a do195 

důchodu daleko l a režizér Petr Slavík kterej } muj kamarád že jo tak 
si vybral několik lidí f kteří dělali už něco před • před listopadem 
vosumdesát devět a • kteří v tom pokračují f a jak se změnily jejich 
pocity t co se pro ně změnilo tim listopadem f jak se dívaj na to že 
vlastně • že stárnou postupně a že už teda • to neni jako to bejvalo |2 0 0 

mysim jako • ten věk nebo ten život pro ně | jak se dívaj na smrt a 
takovýhle věci l bslo to docela zajímavý | sem tam seděl za stolem a 
vykládal sem rozumy no j takže to bylo příjemný j 

W: a a vyznění toho dokumentu jaký jaký měli pocit 

R: tak to bylo zajímavý f 

W: čtyřicátníci 

R: to bilo zajímavý | 2 0 5 

W: mládí v čudu 

R: že někteří říkali | tam bilo || tam byli muzikanti výtvarníci že jo f 
lidi který dělaj různý věci | a • co člověk to vlastně • každej to viděl 
jinak f některý řikali že maj pocit j že už vlastně ten život pro ně 
v podstatě končí f jesi se dobře pamatuju | a jiný zase že tak jako 
cof210 

W: a jak to vnímáš ty 

R: já to vnímám | že eště toho hodně mám před sebou | a dyž neni tak 
neni • to 

W: co ty další dokumenty ty jsi za za jistou jistý to byl tuším seriál ta 
alternativní kultura 

R: no • já to řeknu asi možná sám j. to • já potom s tim Petrem Slavíkem 
sme dělali řadu dalších dokumentů | máme • na svědomí celý cyklus 
dokumentárních filmů f který se měnuje Alternativní kultu:ra | 2 1 5 

v momentálně už bylo odvysíláno třináct dílů j sou to hodinový filmy 
t a dostali sme za to dokonce cenu FITESU | mysim že v roce 
devadesát osum to si nejsem jistej přesně J, a: • ty jednotlivý díly se 
dotýkaly takovejch růz- rozličnejch věcí třeba americká literatura 
v šedesátejch letech t beat generation f hippies t nebo jeden díl byl o220 

• současným divadle další díl byl o: • punku f pak sme točili díl o • já 
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něvim o český scéně o Hrabalovi: • už si to ani sám dobře 
nepámatuju j teďko sme nedávno doďělali film o zakázanejch a 
zakazovanejch výstavách v sedumdesátejch v osumdesátejch letech | 
točili sme díl vo: • neoficiálních to znamená zakazovanejch225 

básnících v sedumdesátejch letech f takže je to hrozně • nebo třeba na 
druhý straně film vo: Jaroslavu Haškovi a vo • Ladislavu Klímovi • jo 
| takže vo Bohuslavu Reynkovi j takže hrozně zajímavá práce a kromě 
toho Petr • Slavík je strašně šikovnej f takže to je úžasný sledovat f co 
von dokáže vlastně • z toho materiálu udělat t jakej z toho dokáže230 

uďělat úžasnej biják jo f protože • to jenom fakt čověk kouká v úžasu 
f • dyž to vidíš | to co sme jako natočili a pak jako najednou dyž to 
pak vidíš 

W: hm 

R: strčíš videokazetu do přehrávače | a tam na to koukáš jak • úplně 
hotová z toho • co z toho vzniká • nádherný věci j,235 

W: já se tady se svými hosty vždycky snažím udělat jakýsi obrys to aby 
posluchači měli představu o tom co sou ti lidé kteří sem přicházejí 
zač a já abych ten vobrázek se pokoušela alespoň trošičku 
zkompletovat tak musím ještě říct že že k mému upřímnému údivu si 
vášnivý chalupář 

R: jo no jo: f no to je 

W: což k tomu všemu prostě co tu bylo řečeno a vlastně jenom naznačeno 
protože bychom si mohli povídat zřejmě dlouho dlouho tady ten 
moment jako by s tím úplně se neztotožňoval 

R: nejseš 

W: ne 

R: nejseš Pavlíno sama | to jako m řada mejch kamarádů dyž jim začnu 
vykládat vo brokolici | n e b ° vo cuketách | nebo vo tom že • 
prostě potřěbuju nahodit zeď f a že • a tak a že už • mrzne takže mi240 

ztuhne malta nebo nebude • nebude tuhnout malta f tak sou trošku 
vykulený a kdyby mě viděli | || jak prostě • s jakým gustem se na 
chalupě převlíkám do montérek a do křusen f tak • by možná byli 
trošku • překvapený ale jo f mě to hrozně baví | naši měli zahradu | a 
dyž jsem tam musel i třeba já nevim v pětadvaceti nebo to • jezdit245 

rejt | tak mě to dlckl hrozně štvalo | jak na galejích jo | protože sem 
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radši chtěl bejt s klukama někde | ale v momentě • vono to funguje • 
v momentě kdy • pak si pořídíš něco svýho máš tam svoji: zahradu ták 
najednou zjistíš | žě ťě to baví f a celý dny seš schopna trávit na tý 
zahradě250 

W: to máš od kolika let tenhle koníček kdy tě to laplo 

R: to mám • deset let teďko [ 

W: deset let 

R: deset let to mam j jo | teďko ňák to bilo před pár měsíci deset let j 
takže najednou zjistíš jak ťě to baví | jak se hrabeš prostě v tý hlíně | 
možná je to taky s věkem f že ve dvaceti by mě to ták nebavilo se 
prostě • tu hlínu mnout mezi prstama ten fantastickej pocit f kterej255 

máš dyž prostě • to se nedá popsat | to prostě buďto to znáš f a vnímáš 
| anebo ne • a • takže • těžko říct ale • prostě tak jo | sem 
chalupářem no f 

W: tak i toto je můj dnešní host Josef Rauvolf Josefe velmi pěkně ti 
děkuj u 

R: já taky t mějte se t259 

W: mým hostem nad věcí byl dnes Josef Rauvolf publicista a překladatel 
jsou dvacet tři hodiny a padesát sedům minut buďte i zítra nad věcí 
dobrý poslech dalších radiožurnálových pořadů vám přeje Pavlína 
Wolfová 

á 



Text č.2 - P.Wolfová, J.Klíma, pořad Nad věcí, ČR 1, Radiožurnál, 
15.11.2002 

W: dobrý večer ve dvacet tři hodiny a jedánct minut mým hostem je dnes 
Josef Klíma ahoj Pepo 

K: ahoj 

W: já tu vždycky zhuštěně převyprávím jakýsi životopis mého hosta ale o 
tobě už snad každý alespoň něco ví co podle tebe o tobě každý neví © 

K: to co o mně každý neví j • já bych některý vjěci z toho nepublikoval f1 

ale z těch věcí který bych publikoval f tak možná lidi třeba nevědi že • 
sem se vrátil k muzice protože v osmnácti sem chtěl bejt rocker f že si 
skládám písnlčkT f a zpívám je f a nahrávám je | a že sem třeba napsal 
jednadvacet knížek t • čili to sou takový ty věci který dou mimo to5 

televizní dění mimo ten • svět tý televize j 

W: k tomu psaní knih na psaní knih alespoň já si představuju musí mít 
člověk prostor a čas kde ty vezmeš to druhé v případě že si vytíženým 
novinářem který žije tím co právě teď je © 

K: no von musí žít člověk trošku takovej dvojí život | protože vlastně jeden 
život žije vtý realiťě | a zároveň žije druhej život | kterej žije 
v hluchých místech té reality | kdy tu realitu najednou • mu řiká ta 
realita něco jinýho j čili šiji přetváří v ňákej příbjěh | a zároveň si tim10 

příběhem pomáhá léčit veškerý trauma který nasbírá vtý realitě l 
protože má pocit f že ta realita má ěště • jaksi vo dimenzi víc jo j • je 
to podle mě psychická nemoc spousty spisovatelů | která možná ani 
neni reálná | ale řiká se žě vlastně pr5 spisovatele každá zkušenóst i ta 
špatná je dobrá | čili i když přídě vo nohu | tak je to pr5 něj vlastně15 

dobrá zkušenost f protože ji může popsat jo j 

W: no a může pak takle postižený člověk nahlížet realitu tak objektivně 
aby se mohl vydávat za novináře © 

K: já si mysim žě jo | protože jako »já jenom pozoruju svjět jo f a pozoruju 
ho různým způsobem | a • mam k tomu bych řek různý nosič [ což 
znamená jednou je to • psaná reportáž | jednou jě to televizní reportáž | 
jednou jě to • reportáž zpracovaná beletristickou formou | čili formou20 

jako příběhu kde některý věci si můžeš domyslet f ty který ti v tý realitě 
• novinářský nezapadnou nebo nikam nevedou f tak ty si jě dofabuluješ 



pohraješ si s nima f ale zároveň pořád sleduješ cosi co chceš vypovědět 
vyššího • takzvaně vyššího než to co vypovídáš v tý denní realiťě [ no • 
a někdy je to třeba písnička | protože vlastňě ani ty mý • písničky25 

nejsou moc jako vo lásce zrovna f ale sou to spíš takový reflexe života T 
čili je to jenom pozorování světa f a jiný typ zpracování toho co 
odpozoruji [ 

W: já tě dobře znám a vím že umíš odjet na dovolenou to málokdo umí 
v naší branži odjet na dovolenou jak ty dovolené ty pojímáš znamená to 
pro tebe dovolená zapomenout na všechno nemít přísun informací © 

K: no 

W: dokážeš tohle © 

K: no n nedokážu t5 úplně | jednou za den si zapnu mobilní telefon že jo30 

J, a ty zprávy který mi tam naskáčou a který nesnesoů odkladu j tak na ty 
odpovím i ale povětšinou to znamená vopravdu vyčistit se l to čištění 
trvá • já už to mam nacvičený j to čištění trvá dva tři dni f • kdy se 
jakse ukreju vod všech || českých turistů f a těch který v letadle mě 
začnou zásobovat • ňákejma • tragédiema f a který chtěj vyřešit tak35 

těm • ti odkážu jaksi po tý dovolený až j • a skovám se před nima f a 
• a plavu | • spim | jim | • tak ňák jako a začnu psát jo j a musim zě 
sebe vypsat nejdřív takovou hlušinu | ta sě vypisuje ty první dva dni j to 
většinou zahodím | a ten třetí den už to začíná fungovat f a • v tý do- • 
a tři dni vůbec nekómunikuju f třeba • absolutně • nemluvím a nechci40 

vědět • vědět vo světě | a • teprve tehdy když nekómunikuju tak 
začnou přicházet jiný typy myšlenek než ty který přicházej vtom 
dennim živoťě i • a to já už mám nacvičený za ten týden napíšu padesát 
stránek knihy | složim jednu dvě písnlčki f podle toho jesi přídou nebo 
nepřidou t ale většinou ta jedna přídě anebo dvjě f a • a45 

sem spokojenej J, a sem vyplavanej | vodpočatej | mám jako pocit že 
sem • tam nebyl nadarmo navíc | • a • to je poustevnic- • takový je to 
takový poustevničení prostě j 

W: a kdy si nastoupil na tenhleten režim © 

K: asi před těma štyřma pěti lety j ale • já zase na druhou stranu nemám 
tolik času | čili • jako mě tolik neuvolněj z práce ablch tak řek | takže50 

já • si béru maximálně tejden | a « a rozdělím si to a jednou jedu na jaře 
jednou na podzim t ablch si natáh léto f protože já sem letní člověk f já 
nelyžuju f pro mě p to s- • strašně pracnej sport tim co sě • kvůli 
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lyžování musí všechno nakupovat | kdežto kvůli plavání si koupíš 
plavki' žě jo j55 

W: máme tady dárek pro jednoho z našich posluchačů kteří se dnes 
dovolají Josefe je to tedy kniha úplně nová kniha promluv o ní 

K: já ji nedovedu moc pomenovat f protože vona je složitá j, já • dokonce 
v žertu sěm řikal nakladateli žě jě to největší román o • devadesátých 
letech t protože má přes štyri sta stránek že j5 j to už se taky dneska 
nenosí aleje to vlastně 

W: -a pevnou vazbu to už se taky dneska nenosí 

K: ale je to vlastně dvojromán j je to příbjěh • dvou kamarádů | vlastně60 

tří kamarádů f ten třetí tam vystupuje zprostředkovaně f který sě 
seznámili jednádvacátýho srpna šedesát osum • nad mrtvou dívkou 
tady zrovna u rozhlasu | naproti rozhlasu f a postupňě jaksi šli víceméně 
stejnou cestou | a najednou sou rozdělený j těn jeden žije takovej 
hektickej život televizního reportéra podóbnej mýmu | a dostává se65 

najednou do ňákejch podivnejch her o nichž nic netuší f ten druhej se 
ukryl na kraji světa • teda na kraj světa na Moravu • do malý vesnlčkl 
jako moravský buddhista | takovej • a živí se vlastňě tim žě vlrábí 
bubliny t a z toho třetího se stal milionář J, a ten se s nima • rozešel | 
protože jim kdysi ukrad Sen • časopis kterej spolu měli j. a najednou70 

sě ty přiběhl začnou spojovat | a ten buddhista volá o pomoc toho svýho 
kamaráda • toho televizního reportéra kterej jako je • řeší spoustu věcí 
| volá ho formou dopisu | ale von ho zase neslyší protože je v tom šumu 
ve kterým žijeme všichni | že všichni křičej a nikdo nikoho už neslyší J, 
a když se k němu ty dopis! dostanou tak už je pozďě | protože i po75 

něm si to zlo • zlo sáhlo až na tu Moravu do tý malý vesnički J, a teď 
je tam třetí rovina | protože ten novinář na začátku žádá o azyl ve 
Velký Británii f nikoli z důvodů že je diskriminovanej jako • Rom j ale 
že se cítí v této zemi diskriminován jako občan j 

W: tak o tom všem i o této knize bude dnes řeč host nad věcí s kterým tu 
dnes bude možno promluvit o čemkoli je Josef Klíma reportér spisovatel 
hudebník než dojde na vaše telefonáty ptá se Pavlína Wolfová 
posloucháte Český rozhlas jedna Radiožurnál 

W: No vrátím se kté knize ještě ... jak je to stou podobností nebo 
nepodobností 



K: no tak • na jednom mísťě to tam vysvětluje ten • ten novinář tomu b80 

chlapikovi zě kterým vtom Doveru čeká ten chlapík tam zastupuje 
takovýho čěskýho Švejka | a • a vlsvětluje mu f jak sou ty • postavy 
v tom románu sešitý vlastně dycky z několika postav i ale • to není 
jenom alibismus t to je to t že • když chci o něčem vypovědět | teď 
nechci citovat jako • dějme tomu Maxima Gorkýho že jo kterej řikal85 

chci-li napsat popa | musím vzít pět popů a • z- zroubovat je dohromaďí 
j o t ale • ale de fakto • nebo Jára dá Cimrman taky používá tenhleten 
princip že jo zironizovanej t alě de facto to musíš udělat t protože když 
chceš vo něčem vypovědít t tak ty postavy nikdy nejsou čistý protože 
z nich vybíráš určitý rysy t který ti maj sloužit tomu příběhu t a tomu90 

• vznešeně řečeno poselství t který z toho jako má vzniknout že jo [ a ty 
rysy sou • třeba nejsou obsažený v jednom člověku t musíš vzít pět 
právníků • pět advokátů n typů určitých advokátů kěrý sě za- zabejvaj 
lumpama t" a vopravdu ti z nich vznikne • jeden advokát ktěrej tam vys 
tupuje95 

W: chtěl bys udělat zase film jako jako vzniklo Rekviem pro panenku na 
základě tvé práce nebo nahota na prodej Radikální řez chtěl by si 

K: =no tak t 

W: =tohle zfilmovat © 

K: vona tadle knížka Loď s otroky je hodně filmová j protože • i se 
odehrává ve scénách který sou • mockrát hodně vizuální jo j a já sem jě 
taky viděl a čtenář si mysim že je taky uvidí protože sou dost sugestivně 
psaný vizuálňě | ale • já si z týhle knížkl nedovedu představit film t100 

• protože • ona je vopravdu bo- • jako podle mě je to opravdu největší 
román o tom • těch devadesátejch letech f protože je nabitej látkou [ to 
je • největší • že jě tam hodně nevim jěsi je nejlepší jo t to • to nechci 
posuzovat t i když káždej autor si to v duchu myslí [ alě • myslim si žě 
problém tý literatury český jě v tom t žě právě dneska nemá látku jo t105 

žě proto spousta • jak filmovejch tvůrců tak literárních tvůrců • se 
nimrá ve vlastních pocitech t anebo je uzavřená bych řek jako do 
skleníku vlastní generace t tý úzký třeba skupiny lidí t kdežto já 
najednou sěm tady měl džber vlastně nepoužitýho materiálu t kterej sem 
v tý televizi nemoh využít t protože prostě akorát se to nes- • nejde to110 

stihnout žě jo vůbec i m a měl sěm z čeho jako vlbírat t reálný věci ani 
sěm nemusel • ty situace který tam sou historky t • problémy zě 
ktěrejma tam lidi přicházej t ani sěm je nemusěl moc vymejšlet j 

é 



W: teď je tvým hitem ke kterému se stále vracíš už zmíněný tvůj možná 
budoucí podnájemník Jiří Kajínek což je člověk který je odsouzený a už 
dlouho čim čim si získal právě tvoji pozornost znovu a znovu proč © 

K: tak jednak já t5 dělám s kolegou • z Jankem Kroupou f a on má 
minimálně takovou zásluhu na tom jako já na těch všech reportážích115 

to chci podotknout f ale • ty sěš novinářka ty víš že téma sí člověka 
vybírá | jako • je pár témat kěrý se jako novináři člověku celej život 
vracej | u mě sou to Rómové j protože první knížku sem vydal vo 
Romech | • pak vzniklo film Nahota na prodej o deset let později f pak 
najednou todle J a stejným způsobám přišel Kájínek f přišel jako po120 

tom útěku f tak já sem si taky myslel že je to jednostrunný nájemný vrah 
t ale najednou sě začal vllupovat portrét člověka kterej je úplně jinej 
než jak ho líčily do tý doby média f a • navíc kterej má • v sobě nese 
zvláštní příběh protože • utek dobrodružňě jak hrabě Monte Christo 
románovjě nikomu při tom neublížil netekla krev f přitom to opravdu125 

vypadá dyžsmě sě do toho případu ponořili \ že tam je spousta 
důkazních děr za který byl vodsouzenej eště neodvolatelňě ná doživotí | 
čili je tam spousta momentů který bych řek jako tu • veřejnost zaujaly j 
a on sám navíc je člověk velmi charismatický f a • já někdy když s nim 
mluvím tak si i musim dávat pozor aby mě jako • přímo neokouzlil jo130 

t že co co o- on dovede okouzlit lidi f nevim jesl to je kalkul nebo jesl 
jě to jeho přirozená schopnost | 

W: oprav mě víš mně připadá že když pudeš do kina a bude tam hrát hlavní 
roli herec kterého si do té chvíle nikdy neviděl a zahraje to dobře tak pak 
řekneš tak to je výbornej herec to je to výborný to je to správný a 
dostane tějestli ten pan Kajínek tohle neudělal s tebou potažmo 
z mnoha lidmi kteří sledují s napětím tenhleten příběh toho rádoby 
českého Monte Christa 

K: ml vlcházíme z faktů jako l prčtožě on nemluvil sám o sobjě j daleko 
víc vo něm mluvili lidi vůbec než smě sě k němu dostali [ a to lidi jak 
z kriminálu tak lidi naprosto bezúhonný f ktěrý s nim strávili vod135 

dětství až po dospělost f a bylo to hodně lidí čili bílo z čeho vybírat 
z toho spektra | a • za druhý • co se týče tý důkazní stránky věci | tak 
on taky« nic netvrdí | on jen tvrdí že tam nebyl | a všechny ty • 
důkazy nebo • se- jo nové o- • nová odhalení který sme vobjevili | tak 
smě si museli vobstarat bez něj j čili • pakliže • a že je nevinej to140 

tvrdí každej vězeň jo \ tó na tom neni nic novýho | čili to není žě on by 
n- on by nás přesvědčil svou ňákou argumentací | • aleje to strašňě 
zájímavej příbjěh | a vlastně teď sme se dostali najednou • a my my 
taky říkáme s Jankem Kroupou my nevíme jěsi je vinen nebo ne | ale co 



neska víme že není vinen vtom smyslu v jakým byl odsouzen f145 

že prosťě • na základě tohoto by nemoh být odsouzen na doživotí f 

W: a co se mimochodem tedy teď by mělo stát podle důkazů o kterých 
tvrdíš jak si stojí© 

K: to po čem voláme už • několik let f a to po čem za- • dou- • zavolali i 
dva ministři spravedlnosti • pan Rychetský a pan Bureš už loni | oba 
podali stížnost pro • porušení zákona v Kájínkovjě případě | oba • 
doufali že Nejvyšší soud jeho případ otevře f a došetří | a oběma • a150 

voba byli smáznutý způsobem | jakým bych to nečekal ani vůči 
běžnýmu občanovi natož vůči ministrovi j protože v době kdy • 
bouchly v New Yorku • mrakodrapy | tak právě vtý době Nejvyšší 
soud rozhod že • už měl zasedání a • že jako všechno je v pořádku j ani 
to těm ministrům teda tomu • v tý kerej v tý době vykonával tu funkci155 

nesdělil i a tímto způsobem • jenom to přilejvá do ohně toho f že tam 
neni • vůle ten případ ob- • jaksi os- otevřít a došetřit j 

W: první posluchač se nám dovolal 

P1: dobrý večer Petr Praha 

W: vítám vás 

K: dobrý večer 

PÍ: Já bych vás chtěl nejdřív pozdravit paní Wolfová i pana Klímu 

W: děkujeme 

Pl : a já jesi bych mohl bych se rád zeptal pana Klímy všichni víme moc 
dobře vo případu paní Slomkové 

K: ano 

Pl: a já sem se chtěl zeptat jesli se v jeho branži novinařiny redaktořiny a 
spisovatele jesli se mu někdy stalo v životě jesli mu teda taky bylo 
vyhrožováno likvidací třeba jeho fyzickou nebo nebo rodiny a jestli ano 
jesli neměl vůbec někdy sto chutí prostě s tim jak se říká seknout s tou 
s tou novinařinou a věnovat se jak sem slyšel tu vaši krásnou písničku 
jesli by nebylo nejlepší se věnovat radši muzice protože vy ste vopravdu 
redaktor nad věcí a jako v mym vokolí si strašně lidí vás váží 

á 



W: Děkujeme mějte se hezky Petře 

PÍ: já děkuji nashle dobrý večer 

K: děkuju • děkuju vám j to zní skoro jako kdybych si těn telefonát 
vobjednal f takle kladnej sem nečekal | ale • || já jako zpěvák «jednak 
zpěváků je strašná spousta f já si zároveň nemyslím že blch bil ňákej160 

dobrej zpěvák f já prostě zpívám svý písničky f a náhodou teď mám 
možnost dokonce si je vydat \ ale je to branže kde jě přecpáno • dost 
drsnou konkurencí | a navíc • tu otázku samozřejmě dostávám 
dost často i vod lidí v hospodě když du na pivo | jesl se nebojím jesl 
mňě někdo vohrožuje vohrožuje | • je to takovej svět • stálé hrozby165 

ve kterým žijeme | já nemužu říc že blch v poslední době dostal ňákou 
konkrétní jako výhrůžku j ale bilo mi vzkázáno třeba vod jednoho • 
mocnýho bosse o jehož • věcech sem • točil přes prostředníky | jako že 
už bych si třeba moh dát pokoj J, a že ml přeje pomalý umírání | no a to 
sou • to sou to sou takový • je to výhrůžka nebo není to výhrůžka j170 

teď člověk když mu přídě ňáká výhrůžka • jinýho typu tak ani neví za 
co | protože • dvě reportáže mám většinou si připravuju f jednu točim j 
další stříhám | a • je to • a hlavně víte my nemáme čas se bát [ to je to 
nejsměšnější že my žijeme v takovým kalupu f a tak se to valí f a tak na 
nás pořád tlačej jako kdy už se bude natáčet j a kdy se bude stříhat | 1 7 5 

že vlastně nemáte ani čas se bát a • uvědomíte si to třeba v noci tak jako 
vás prostě zamrazí f co ste co člověk všechno proved J, ale • ale • on je 
to víc daleko • zálěžitostí únavy že jo f protože člověk se 
tim opotřebovává f a • taky mam chuť stokrát chuť sě na to vykašlat j 
ne z toho důvodu jaksi že bych • se bál ale spíš z toho důvodu že už180 

• ml docházej síly j 

W: další posluchač má slovo dobrý večer 

P2: no dobrý večer já sem se chtěl jenom teji chtěl sem říct že taky už sem 
se setkal s případem kdy jako novinář tak trošku jako ublížil 

K: ano 

P2: ale chtěl sem se zeptat na jednu věc jako jinak si vás tedy vážim 

K: děkuju 

P2: i ten váš pořad jako dost často sleduju jako Na vlastní voči ale chtěl sem 
se zeptat jednu věc dyž sou tam ňáký případy kdy se jedná vo ňáký věci 
sou tam dycky vyloženě ty lidi že se to točí s těma přímo těma lidma 

4 



nebo to sou ňáký lidi jako úplně jinačí protože vono totiž kolikrát třeba 
ta kamera se natáčí takovým způsobem 

K: no 

P2: že by třeba toho člověka jako mohla vodhalit jo a je to jako podle mýho 
i pro něj nebezpečný tak jesi by to třeba nešlo udělat malinko jinak 
trošku jo... já sem právě pozoroval že někdy je to dělaný že to že by to 
tam možná šlo poznat jo protože já sem shodou okolností tam poznal 
jednoho svýho kamaráda tedy poznal sem ho podle hlasu a podle 
mimiky rukou jo... že ta kamera se někdy někdy natáčí až moc jako do 
ňákejch úhlů jako 

K: já vam to řeknu takle jo f my jim většinou dáváme v ťěchto případech 
na výběr abl si sami vybrali polohu | v jaký maj pocit že nebudou vidět 
i dámě jim monitor f na tom monitoru si sedne buď pan režizér nebo 
někdo z nás | a ten člověk na tom monitoru vidí do jaký míry je vidět185 

jesi je mu vidět eště ucho f nebo ne j a pak když to natočíme tak mu 
to taky ukážeme i a pak záleží ešťě na tom jesi chce třěba zmodulovat 
hlas | právě z t5ho důvodu žě se bojí že ho někdo pozná j ale pakliže 
s tím člověkem žijete třeba vjedný domácnosti | tak hó většinou 
poznáte • i když mu zmodulujete hlas j a i když mu rozkostičkujete b190 

všechno co na sobě má jo i a • čili já si na druhou stranu zase těch 
lidí vážim že vůbec třěba před tu kameru dou f protože přinášej často 
velmi důležitý svědectví j 

W: tu a tam čítávám jestli se nemýlím v Hospodářských novinách 

K: ano 

W: sloupky takové řekněme klidné dumavé neemotivní chceš odejít 
z televize © 

K: to je otázka • kterou taky často dostávám J, já chci vodejít z televize195 

furt a periodicky t dycky dyž už nemužu prosťě tak si řikám seknu s tim 
zejtra hned | a du pryč | a půjdu zase někam psát | já přece nejsem • 
člověk kterej by na tý televizi visel | protože až zhasne tak zase se 
vrátim na tu horu knih a novinovejch článků který sou za mnou | a 
dycky pak se ňák vyspim | a nadechnu | a někdo přídě zňákym200 

tématem | a zase začnu něco točit a zasě to chvilku běží J, ale vim že 
to ďělat nemužu f mňě už připadá • dlouho jako j mňě už připadá i 
směšná ta představa že v šedesáti šplhám někdě do desátýho patra 



v paneláku a tluču hůlčičkou na dveře f a zase řikám řekněte mi k tomu 
problému něco sem tady s kamerou jo | mám pocit prostě že a205 

v určitým momentu • se má zase člověk ňák tak jako zklidnit f a bych 
řek časem asi ktomu dojde | ale nemužu teď říc kdy J, • nebudu tam 
na furtj, 

W: jak se díváš na ten televizní svět z pozice člověka který v něm taková 
léta žije© 

K: no já se na něj dívám tak f že samozřejmě • ta • televize najednou 
vynesla nahoru i lidi f to bilo dříve i ve starý Nově takzvaně f zvlášť210 

ve zpravodajství f že jo 

W: =tak nemluvme jen o televizi Nova já myslim televize momentálně 
obecně je tímto trendem zasažena 

K: že se rozsvítí obrazovka f a mladý lidi který • jaksi němaj za sebou nic 
T sě zě dne na den stanou známými tvářemi f a maj pocit žě to že je lidi 
znaj | znamená i to žě za sebou něco maj f a žě něco dokázali j a pak ta 
obrazovka jednoho dne zhasne | a oni sou prožívají ňákou hlubokou215 

deziluzi nevědi co je špatně | ale něco je špatně | protože najednou 
se ztratili že jo j a netuší žě to špatně bilo to že pod sebou neměli 
žádnou nadstavbu | jaksi • něčeho jaksi postupný-ho vystupování tý tu 
pěšinu pevnou po který člověk někam stoupá f a něčeho chce 
dosáhnout],220 

W: díváš se na televizi © 

K: já se dívám na televizi • strašně málo f protože většinou nemám čas 
protože ji vyrábím [ protože stříhám nebo točim [ ale • dívám se 
samozřejmě na zprávy f dívám sě i na publicistický pořady | a 
nahrávám si je hlavně [ já ne- většinou nemám čas se dívat v reálu l 
takže • náš naše Voči a na Ju- • to si nahrávám většinou Judo ták! | 2 2 5 

a jinak se dívám většinou na hudební pořadí ty si nahrávám taky j • 
jako koncerty kerý samozřejmě dou na • úplně jiným • 

W: kanále 

K: kanále než na kterým pracuj u f a takový ty velký dokumentární seriály 
typu Století lidí t a • a • tady teď sou ty Tajemství válek | a podobně • 
to mě jako • to mě baví to si v noci díckl pustim j230 



W: kdo dostane tvůj dárek Loď s otroky totiž knihu Loď s otroky © 

K: dostane ji první posluchač f pan Petr že jo se mysim menoval £ 

W: mhm Petr z Prahy 

K: a dostane ji • zcela alibisticky mu ji dám za to | že mě tolik chválil j 

W: tak tohle byl takový televizní závěr já ti děkuju Pepo za dnešní noční 

K: - j á děkuju taky | 2 3 3 

W: rozhovor a děkuji i vám milí posluchači to ste byli dnes v pátek 
patnáctého jedenáctý nad věcí za necelé tři minuty začne sobota užijte si 
ji loučí se Pavlína Wolfová 



Přepis č.3 - Pavlína Wolfová, Kateřina Englichová, pořad Nad věcí, ČR 1, 
Radiožurnál, 29.11.2002 

W: Mým dnešním hostem je mladá žena podle odborníků žena s velikou 
budoucností vystudovala pražskou konzervatoř hru na harfu u 
profesorky Libuše Váchalové a prestižní Fullbrightovo stipendium jí 
umožnilo studovat na Curtisově institutu ve Filadelfii absolvovala tam 
s předními světovými harfenistkami tato umělkyně pravidelně nahrává 
pro rozhlas i televizi ale především koncertuje vystupuje jako komorní 
hráčka koncertuje i jako sólistka s mnoha komorními orchestry 
světových jmen posbírala řadu ocenění především ve světě koncertovala 
v mnoha předních metropolích Los Angeles Hong-Kong Boston Řím 
Paříž svůj sólový debut absolvovala v newyorské Carnegie Hall v únoru 
devatenácet devadesát osum mým hostem je Kateřina Englichová dobrý 
večer Kateřino 

E: dobrý večer 

W: jaké to bylo v Carnegie Hall © 

E: tak v Carnegie Hall to bilo n krásné | • to se • člověku zvláště z mým ne-1 

• poměrně neobvyklým nástrojem hned tak nepovede | « j á musim 
předeslat že sem hrála ve Weilově • síni v Carnegie Hall což je • tam je 
těch síní několik f takže f n to je taková ta komorní síň f a • bil to velký 
zážitek je to na celý život j5 

W: tenhle byl dobrý © 

E: ten je výborný j tak ten je známý tím že • akusticky je vopravdu krásný | a 
pro harfu je takřka ideální | jě tam opravdu nádherná akustika f • takže • 
samořejmě člověk cítí trému a • určitý respekt | • a samozřejmňe: ta tréma 
hlavňe: pochází z • toho | že si říkáte tak sem se hned tak člověk nedostane: 
f a « přemíláte v hlavě co • a jak • ste se měli • jinak • při- ste si měl- b10 

ste si měla jinak připravit | a jinak • třeba program udělat | 

W: je některý který to překonal ten tenhleten zážitek© 

E: to je strašně těžký říc | protože mnohdy na člověka působí atmosféra 
celýho toho koncertu | a už pak úplně nevnímáte f jesli • zrovna má ten sál 
skvělou akustiku | neboje zrovna v ňáké velké metropoli | nebo na nějakém 
prestižním místě | zažila sem nádherný koncert třeba v Madridu | kde to15 

bylo pro dva a půl tisíce lidí | což • když • sem do toho sálu 



přišla odpoledne na zkoušku | tak mě to naprosto vyděsilo í řikala sem si já 
tady na harfu budu něco hrát pro dva a půl tisíce lidí kdo mě uslyší f • ale 
když sem pak měla možnost si poslechnout • ze sálu • ostatní muzikanty f 
tak tam bylo slyšet úplně všechno | takže sem vůbec nemusela mít obavu | 2 0 

že mě v té poslední řadě ten dvoutisíc- • cí návštěvník neuslyší | tak to byl 
zážitek | protože to se • nestává | většinou tyhle velkoakce f jak tomu 
říkám • pro tento nástroj moc nejsou f pokud' neni nazvučený j 

W: co v Hong-Kongu vím že ste hrála v Hong-Kongu 

E: v Hong-Kongu to je taky trochu megalomanské: | oni tam mají rádi velkě: 
sály t • mají hodně lidí tak • potřebují • potřebují prodat hodně lístků | "2 5 

tam sem hrála v- dvakrát f jednou v místní • City Hall f • to tuším bylo asi 
pro patnácetlidí | a to byl skvělý sál • akusticky f vůbec • v Asii 
v Japonsku | • co sem hrála • v Hong-Kongu • nevyjímaje | ty sály maj 
úžasnou akustiku | to si myslim že bysme si tady mohli jenom přát | 
abysme takových sálů měli víc J,30 

W: ocení to ti posluchači tam sou to znalci skuteční nebo máte pocit že 
tleskají všemu protože prostě hudbu milují ať je jaká chce © 

E: ale • tak • znalci já nepředpokládám | že jě tam patnácet lidí | který • 
rozumí • hře na harfu zrovna f ale já si myslím f že ty lidi pokud' • aspoň • 
jednou za čas na ten koncert dou f tak si ten vkus vytříbí f a pak poznají c5 
jě vyloženě špatné f a co jě vyloženě dobré f to mezi tím samozřejmě to je 
otázka f a je fakt f že plno lidí tleská | protože se to tak má f a pří dou na35 

ten koncert protože je to společenská událost f s tím se člověk musí smířit J. 

W: vy ste v jednom rozhovoru řekla že vás děsí typická otrávenost českých 
muzikantů a to jak se zdá že je hudba nebaví uveďte nás trochu do toho 
světa co ste tímhletím myslela © 

E: tím sem myslela • to že • naštěstí s těmito lidmi se tak často nestýkám f ale 
přesto sem samozřejmě protože sme • na malém písečku a tady se všichni 
známe | tak • se mi stává • jednou za čas | že přídu do prostředí lidí | kteří 
ať už z důvodů možná finančních tedy ekonomických tak už z důvodů b40 

určité • mohu-li to tak říc opotřebovanosti: • se na hudbu dívají opravdu 
jenom na výrobní prostředek | kterým se oni ňákým způsobem živí l a: • 
v zásadě je mi jich líto f protože je to HROzný • myslím si že • že by měli 
dělat něco j inýho f protože j e tolik j iných 

W: =mezi námi asi by se uživili i lip nějakou jinou prací předpokládám 



E: přesně tak [ protože: • tu hudbu musíte mít vopravdu ráda f a • pak se45 

s ní můžete i uživit dobře nebo velmi dobře f ale pokud' k tomu máte přístup 
že vás nebaví • v zásadě f a že vás to otravuje f tak to musí být hrozný život 
f protože to pak je • tolik hodin • cvičení f pak ty lidi třeba už ani necvičí | 
takže tim pádem • si uvědomují | že nehr- nehrají dobře í a že tedy nikam • 
nikam nestoupají f nik- • žádný cíl nemají j tak je to hrozné J,50 

W: není to nemůže to být nakažlivé © 

E: myslím si nakažlivé • je to nakažlivé | protože samozřejmě ta masa lidí vás 
strhne | a pokud' nejste velmi silná osobnost | tak • je velmi lehké tomu 
podlehnout i a musím předeslat že já v tom orchestru nesedím | a proto 
těžko mně z mé pozice se to soudí | uznávám že opravdu ty podmínky ně- • 
které někteří muzikanti mají | nebo neska vlastně většina v těch orchestrech 
sou vopravdu špatné | a: ty lidi tam stráví strašnýho času f a: řekněme • 
já něvim třeba v divadle | v opeře | to sou tří čtyřhodinový opery | kde ono 
se zdá že se nic neděje f a že je to všechno jenom o zpěvácích f ale to 
zdaleka není tak | ty • ty party z kterých ty lidi hrajou mají třeba dvě stě 
stránek t to sou prostě • to • to je takový kvanta hudby f a ty lidi nejsou60 

ohodnocení a pak samozřejmě propadají • depresi a • samozřejmě je to v tu 
chvíli nakažlivé j a tím a infikují 

W: vás to nikdy nenapadlo ani na chvilku že ste nevolila správně © 

E: napadlo mě to J, tak samozřejmě já sěm • když sěm eště studovala 
v Americe | tak sem hrála v orchestru f a přetím sěm hrála v různých 
studentských orchestrech | třeba • v orchestru Gustava Mahlera | a tam b65 

je ten jeden velký a obrovský rozdíl | že tam ty lidi to stále milují | protože 
jim je sedumnáct t a osunmáct | a sou • ze školy • sou neopotřebovaní 
| mají mnoho energie f a • to vedení těchto • těles je fantastický j to 
prostě • to se nedá vůbec srovnávat pak s profesionálním životem protože 
tak to nechodí | ono tolik času není na to připravit ty skladby f tam se70 

dělala Mahlerova symfonie třeba • měsíc | no tak který orchestr má čas • 
připravovat skladbu • tak strašně dlouho | myslím si že pro mnohý 
lidi vlastně pak přídou do • toho reálu f najednou sedí v tom orchestru | a 
teď vidí že na to ten čas není | a nebo mají dirigenty ] • kteří je ňákým 
způsobem neuspokojí f a • vlastně propadnou takové • takovému dojmu75 

že tagle to bude vždycky | a už se to nikdy nezlepší | a pak se 

W: =a pak se dostaví letargie 

E: a pak se dostaví letargie | no • a taková ta touha po • po • perfektnosti ta 
myslim je v každým • muzikantovi který vystudoval klasickou • vážnou 



hudbu | protože my sme tak byli • vedeni • všichni aby • sme nehráli 
s chybama f abysme hráli čistě | abysme hráli rytmicky | a teď najednou80 

• v té praxi v tom velkém tělese • se to třeba nedaří no l 

W: kdy ste třeba zapochybovala o tom že ste zvolila správně tohleto řekněme 
povolání 

E: myslím • o povolání musím říc že sem zapochybovala • mnohokrát • asi 
jako každý člověk který se: • který se živí jakýmkoliv uměleckým směrem 
i protože to je lidské f že n hledáme smysl našeho konání | protože nic 
nevytváříme jaksi co by se dalo dát na stůl a sníst | nebo čím by se dalo85 

něco vyrábět f a přišroubovat takže tyto pocity: • sem nejenom mívala ale 
mnohdy i mívám | ale pochopitelně člověk nemá zase tolik času se tim 
zaobírat | asi by se tím také neměl tolik zaobírat | pokuď ho ta práce baví | 
a • máj i dost • já sem zapochybovala • hodně ve chvíli kdy sem se vrátila 
z Ameriky f protože sem byla taková nabitá tou jejich pozitivní energií | a90 

také sem tam hrála • ve Filadelfském orchestru f • který je opravdu 
špičkový orchestr | tak sem se vrátila zpátky f a teď přecě jenom to byl rok 
devadesát pět | a • neska už je ta situc- situace taky jiná a mysim si že lepší 
| ač • pochopitelně jak už sme říkaly • jaksi finančně a ekonomicky ta 
země • se nemá zas tak dobře | aby «zřejmě platila • platila své95 

hudebníky | ale to je • to si myslim • o tom mám • jaksi svůj názor a 
myslim si že • že to tak tomu ú- • tak úplně není f jo • že • ona kdyby 
chtěla T 

W: =tak ona neplatí ani učitele 

E: přesně tak j proč by platila ty • hudebníky J, ale v tom roce devadesát pět 
tadl bilo vopravdu takový • takový období • úplného bezvládí | žě sě100 

vlastně teprve formovaly různý • agentu:ry a teď • teď panovala taková 
trochu anarchie v tom | • která do určité míry panuje dodnes | ale už • je to 
mnohem • mnohem jasnější a mnohem • má to už určitý řád | a už • se 
člověk může lépe orientovat J, já sem se tenkrát vrátila • po škole: a prostě 
najednou sem nevěděla co mám dělat | nevěděla sem jestli sem neměla105 

zůstat t 

W: v Americe 

E: v Americe i 

W: hm já si nedovedu představit dyž se člověk vrátí ze studia ať už 
z Ameriky nebo odkudkoli v životopisu se mu objevují pedagogové kteří 
se objevili ve ve vašem životopise profesionálním respektive studijním 



tak to vypadá jako že by měl jít z ruky do ruky ten člověk že by měl mít 
spoustu práce a všichni by ho měli chtít ne © 

E: ono to tak úplně zase není J, v té • v tom • hudebním byznysu: • strašně moc 
záleží na tom koho znáte f a s kým jaksi • tu kávu pijete | a to myslim ne: 
ve špatném slova smyslu j to • prostě TAK TO JE f tak je to ve všech110 

uměleckých směrech f víceméně • samozřejmě • že stále si myslím že ta 
kvalita • jaksi zvítězí f a že ňákým způsobem ten kvalitní • člověk se 
prosadí | ale • musí se také naučit • jak se prosadit | protože nejde jenom 
o to že dobře hrajete f ale také vás někdo právě musí chtít j na těn koncert • 
objednat • takže • o vás musí někdo vědět f a upřímně řečeno když • i115 

když se vrátíte z Ameriky tak • to se vrátí plno lidí • dnes už vůbec f a tak 
v té době dejme tomu míň j ale • ale • určitá je i rivalita mezi Amerikou a 
Evropou | v- ohledně hudební • tradice a • Evropané se mnohdy dívají 
skrz prsty na Američany | že přece jenom oni tu tradici tam neměli f tak co 
teď budou poučovat ty Evropany f ta stará dobrá • těn starý dobrý120 

kontinent | a: • pak je to vlastně o tom jakou agenturu • seženete | a • jaká 
se o vás potom stará [ 

W: mým hostem nad věcí je harfenistka Kateřina Englichová je opravdu 
česká hudba a popřípadě čeští umělci tak známá ve světě to ste mi 
napsala jako jedno z témat které vás zajímá tedy co o tom víte © 

E: no tak vím o tom f že v té klasické hudbě určitě se nemáme za co stydět j 
protože nejenom • interpreti jezdí po celém světě a je u nás • mnoho 
smyčcových kvartet • souborů typu • komorních • já nevim Český nonet125 

• nebo i • orchestry jako je pé ká ó tedy Pražský komorní orchestr bez 
dirigenta | něbo Pražská komorní filharmonie f to sou soubory které jezdí • 
opravdu po • celém svěťe: f a hrají nejenom českou muziku ale je o ně 
velký zájem | ale • samořejmě i o sólisty nebo o ňáké kom- menší komorní 
soubory i130 

W: vy ste prý pověstná tím že stále studujete 

E: =to bylo v ňákém článku 

W: ano v ňákém odborném článku o vás že ste věčná studentka stále studujete 

E: věčná studentka | no já sem • tim že sem skončila školu | tak tim jaksi sem 
ne- neskončila • takový • určitý • ve mně neustálé puzení | že by člo- ten 
muzikant se měl neustále ňákým způsoběm aspoň trochu vzdělávat | aby 
nebyl pořád ponořen v hudbě | protože i TO je omezující pochopitelně | 
když ste takle jednostranně zaměřena | • ale ono to většinou stejně135 



sklouzlo • k ňákým oborům • blízkým hudbě • ale • tak já nevím učila sem 
se jazyky f dnes dodneška chodim na italštinu | teď se pokouším další jazyk 
f takže sou to • sou to věci m tohoto typu j, 

W: jak moc cvičíte co to znamená u vás © 

E: cvičím kolik potřebuji cvičit j to znamená | když mám před sebou ňáké 
velké koncerty | • míním tím že jich je hodně f a sou třeba140 

hodně náročný f tak samozřejmňe: • cvičim adekvátně tomu f abych to • 
nejen aby sem se to naučila | alě abys- abych to taky fyzicky vydržela f 
protože tam je • v tomlenctom by se dal dalo při- to přirovnat ke sportu \ 
kde • záleží na té fyzické přípravě | a když tu ťyzičku nemáte f tak ty prsty 
vám prostě vypoví sl- službu f a ta technika té hry najednou de do háje j145 

W: ste hodně vytížena je harfa vyhledávaným nástrojem © 

E: harfa • je momentálně řekla bych velmi vyhledávaným nástrojem | a to 
zvláště • venku ale musim říc že po- za ty poslední tři čtyři roky i u nás f a 
nemůžu si vůbec stěžovat f že by bilo málo práce ba naopak | 
samozřejmě 

W: čím čemu to přičítáte že tři čtyři roky u nás harfa ano a předtím ne © 

E: tak přičítám to • asi tomu že sme tady víceméně dvě harfistky které hrají150 

sólově f nebo komorně | což je Jana Boušková a já T " j e jich samořejmě 
víc T ale ty hrajou třeba eště v orchestru tak tolik nesólují | takže 
pochopitelně tím že ty agentury nabízejí ty ména | tak ty pořadatelé aby 
měli změnu | tak si tam dávají harfu j a s tou změnou • taky bych řekla že 
u nás existuje plno spolků • hud- vážné hudby klasické hudby f kt-155 

v různých městech i malých městech | což je docela • taková neuvěřitelná 
věc kterou tady mámě | a je to opravdu úžas-

W: co to znamená když harfistka Englichová řekne že je vytížena co to 
obnáší řekněme měsíčně kolikrát měsíčně hrajete nebo týdně © 

E: no týdň- • když sem opravdu vytížena | tak hraju tak třikrát týdně j což • 
bych řekla | • že je takové maximum f na co • si člověk eště troufne j 
je pravda T že třeba • před Vánoci tak je velká poptávka po koncertech |1 6 0 

a zvláště harfových koncertech | tak se třeba hraje obden f ale • záleží na 
tom co vemete | to vono nemusíte brát všechno | dycky se dá říc že nemůžu 
t nechci t nemám čas f nebo • přeložit ten koncert | říc teď toho mám moc 
a ráda bych to vzala jindy f protože takové ty • samořějmňě dyž je šňůra 
koncertů t5 jě něco jiného } to člověk hraje jeden repertoár a třeba těch165 

i 



koncertů má deset za sebou i nebo dvanác za sebou [ ale pokud' máte hrát 
všude něco jinýho | a třeba se i připravovat s těma dalšíma lidma f • takže 
zkoušet • a nový repertoár a teď na každém koncertě něco jiného f tak • 
tak se nedá hrát víc f • to se člověk úplně • oddělá [ 

W: je snazší pro vá- nebo pro vás je snazší hrát v orchestru jako součást 
tělesa anebo jako mimo © 

E: tak • obojí je těžký j ono hrát v tom orchestru jě • mnohdy velmi těžký f170 

protože třeba sedíte | a čekáte na své sólo f to bývá hlavně ve Wagnerovi f 
nebo • v ňákém takovém autorovi • ve Straussovi f čekáte dvě a půl hodiny 
na solo j teď tam • opravdu sedíte nic neděláte | ztuhnou vám všechny 
svaly | a teď najednou ten dirigent ukáže f a všichni ztichnou t a vy máte 
hrát sólo to je strašný j to je vopravdu strašný j t5 člověk musí mít nervy175 

• opravdu z betonu | ale • pochopitelně když se hraje sólově tak zase je • 
to technicky náročnější | aa na přípravu na všechno na • nejenom nato | 
tak je to • je to intelektuální disciplína | • je to • je to náročné i na 
• samozřejmě přípravu • celého • toho • programu | který v tom • v té 
skladbě chcete ukázat J,180 

W: máte ráda úpravy experimenty hudební © 

E: určiťě • ták • jinak bych nehrála na harfu j jak stě říkala že se dá • co se dá 
všechno hrát na harfu f • ták • hrají se hodně přepisy j a hodně 
klavírní přepisy • skladeb | které některé sou lepší | některé horší | ale • ty 
experimenty já mám docela ráda | • když je to dobře promyšlený | a dobře 
udělaný | tak proč ne | 1 8 5 

W: já sem slyšela že že harfa je vůbec nejtěžší hudební nástroj a myšleno 
nejen jako doslova že je to skutečně kus nábytku těžkého ale že je to 
zároveň velmi technicky náročné je to tak © 

E: já blch řekla | že sou i jiné nástrojě které sou • velmi technicky náročné f 
všechny nástroje | na které chcete hrá dobře sou • náročné j od houslí já 
nechápu t Jak někdo může hrát na housle | nebo • dobře • nebo na 
violoncello t protože sěm na ty nástroje nikdy nehrála | a fascinuje mě to f 
že • jak jak na to můžou vyloudit vůbec zvuk |1 9 0 

W: První posluchači se dovolali poprosím vás vezměte si sluchátka 
Kateřino 

E: ano 



W: a já dám slovo prvnímu z nich dobrý večer 

PÍ: dobrý večer já zdravím Luboš Krobot 

W: vítám vás pane Krobote 

Pl: chtěl sem se zeptat na jednu věc určitě sou dneska moderní skladatelé 
kteří skládají i pro harfu a chtěl sem se zeptat jestli ta klasika která už 
tady je vytvořená jestli při tom množstvím těch koncertů ste schopna se 
někdy vyčerpat jako tak že vyčerpáte tu klasiku 

E: tak • na vaší otázku ráda odpovím | • vyčerpat klasiku | • to blch musela 
hrát ještě hodně koncertů j nedovedu si to představit | i když 
člověk opakuje samozřejmě skladby | protože sou určité populárnější 
skladbl pro ten nástroj t to je neni jenom pro harfu to je pro jakýkoliv 
jiný t • ale • vyčerpat • to si docela nedovedu představit | protože pořád195 

je plno soudobých skladatelů f kteří píší | a my ty skladby se snažíme hrát | 
• a pak je toho repertoáru je poměrně dost f ono se to nezdá | protože 
ten nástroj tady není tak obvyklý | ale je ho • je ho hodně na • hodně 
koncertů i 

W: mimochodem pan Krobot mi přivodil takovou otázku hrají na harfu i muži © 
já sem někde četla že ženy mají schopnost lépe koordinovat více činností 
najednou než muži je to od přírody dáno to znamená to co ste líčila 

E: dobře ale to něvylučuje muže | kteří sou toho také schopni f takže sou b200 

sou harfísté a zvlášť v krajích kde • je harfa • v lidové hudbě j tak tam • 
mají k tomu velmi • vřelý vztah například • ve Walesu nebo • v Irsku | tak 
tam sou harfové soubory | právě kt- třeba deset harfistek | které hrají na 
jiné harfy t nehrají na • na koncertní harfy f hrají na ty irské harfy | ale to 
je úžasnej zážitek | to jě n opravdu neuvěřitelný J, a • nebo • i b205 

Rakušáci myslim Tyroláci ti hrajou na harfu J, mysim si že to souvisí s tim | 
jestli mají v lidové hudbě harfu j u nás je to spíš • dechovka á cimbálovka f 
takže • harfa tady není příliš známá j 

W: vy ste Kateřino v jiném rozhovoru než vtom našem kritizovala takové ty 
populární turistické koncerty v Čechách jak se a já sem já sem vlastně 
nepochopila proč © 

E: no • kritizovala j • opět | musím předeslat | že z mé pozice se to kritizuje 
| protože já těch jiných koncertů mám dost | a i proto nemusím tito210 

jiné koncerty hrát j ale v Praze je tolik koncertů | že je to • pokud' mluvíme 
pouze o Praze • přes jiná města nemám takový přehled v Čechách | aleje to 

i 



až neuvěřitelné J, a musím říc j že sem párkrát s mými přáteli ze 
zahraničí některé tito koncerty navštívila j a některý byly bezvadný f a 
některý bili naprosto • opravdu příšerný t to se nedalo poslouchat t a 
byl to pouze kšeft J, 

W: a ti turisté to poznají © 

E: nepoznají l protože oni s tim baťůžkem přišli j a říkali si j tak tady v tom 
kostele to je hezké f tak tady si poslechneme ty varhany z něčím f a • je jich 
tolik že • pochopitelně • na ten • čtvereční kilometr se to dá počítat na 
•desítky | a • myslím si | že nejenom že tím • do určité míry odlákávají220 

pozornost od těch • koncertů které by třeba stály za to t otázkou je kdo to • 
ohodnotí | to naprosto beru j. ale • hlavně ty muzikanti sami si vlastně kazí 
cenu | protože musejí s tou cenou dolu J, a jelikož u nás neexistuje žádný • 
řád v tomle | tak vím že ty • že hrajou za • neuvěřitelně malé peníze i 

W: blíží se Vánoce jak ste zmínila ta harfa k nim z určitého úhlu pohledu 
patří ta dojemná harfa já už sem se vás ptala jestli jaká harfa umí být ale 
jak harfu vnímá publikum © 

E: tak • zatim se ke mně donesly samé • samé kladné • kladné • dojmy | 2 2 5 

jak jí vnímají j tak myslím si že sou mnohdy překvapeni | co se na to dá 
zahrát i právě když se ta • jenom ta romantická hudba nehraje j chodí za 
mnou lidi nebo mi i píšou nebo ímejlujou | jak byli překvapeni že něco 
znělo jako klavír | a že to • támleto se jim zase zdálo • že to znají | a že si 
pak • doma vzali desku a zjistili že to bylá opravdu klavírní skladba | a230 

že jě to neuvěřitelný že se to na to dá zahrát | teď sme měli • z Lubošem 
Brabcem • pořad který byl kytara z harfou | zase plno • velmi pozitivních 
reakcí | že vlastně takovádle kombinace dvou strunných a drnkacích 
nástrojů je možná f a • i co se týče soudobé hudby | hrála sem nedávno 
skladby Zdeňka Lukáše něbo Sylvie Bodorové | a • lidé přicházejí a235 

říkají to je to je • kdy to bylo napsaný t a já sěm říkala no tak teď | že jo 
dnes- • ne dneska ale včera | převčírem | před měsícem | to je soudobá 
muzika • dnešní j • a oni to n- n- n- nemůžou pochopit j a řikaj to je taková 
• to je taková krása l tak • tak snad se jim to opravdu líbí j 

W: já vám přeji jenom takové posluchače a děkuju vám za dnešní noční 
rozhovor 

E: děkuju také240 



W:to byla harfenistka Kateřina Englichová v pořadu Nad věcí dobrý 
poslech dalších pořadů Radiožurnálu vám dvě minuty před páteční 
půlnoci přeje Pavlína Wolfová 


