
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Filozofická fakulta 
Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 Integrace „hlášek“ z her Járy 

Cimrmana v každodenní komunikaci  
(Integration of catch-phrases of Jara Cimrman's plays into 

the everyday communication) 
 

 

 

 

 

 

PAVLÍNA PRŮŠOVÁ 
 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Dominika Rýparová 

Praha 2016 

 

 



PODĚKOVÁNÍ 

 

 

Ráda bych poděkovala vedoucí své práce Mgr. Dominice Rýparové za podporu a odborné 

rady a také za trpělivost, se kterou mě opakovaně navracela ku správnému směru. Také děkuji 

všem, kteří mi pomohli se sběrem dat nebo mne podpořili jiným způsobem. 

  



 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a všechny vyuţité prameny 

a literaturu jsem řádně citovala. Práce nebyla pouţita k získání jiného vysokoškolského titulu. 

 

 

 

V Praze dne 16. 5. 2016  ………………………………………… 

 

  



ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Integrace „hlášek“ z her Járy Cimrmana v každodenní komunikaci 

 

Tato bakalářská práce se zabývá uţíváním „hlášek“ z her Divadla Járy Cimrmana v kontextu 

běţného rozhovoru. V teoretické části vysvětluje základní styčné pojmy, pojednává o 

komunikaci obecně, definuje běţnou konverzaci a hovoří o samotné komice a jejích druzích. 

Krátce také představuje Divadlo Járy Cimrmana a jeho specifickou poetiku a na konci 

teoretické části uvádí výsledky dřívějšího dotazníkového šetření, které zkoumalo znalost 

těchto „hlášek“ mezi lidmi. Samotný výzkum odpovídá na tři otázky: Co bylo prvním 

podnětem k pouţití „hlášky“? Jaký byl záměr mluvčího? Jaký dopad mělo uţití „hlášky“ na 

posluchače a celou situaci? Výzkumné otázky jsou zodpovězeny pomocí metody 

zúčastněného pozorování a výsledky přináší zjištění, ţe spouštěčem pouţití „hlášky“ je 

nejčastěji podobnost situace, významová souvislost nebo specifické pouţití slov. Záměrem 

mluvčího bývá většinou pobavit adresáty nebo zlehčit situaci. To se obvykle shoduje i 

s reálným účinkem. Důleţitou roli zde ovšem hraje znalost her Divadla Járy Cimrmana – čím 

lépe komunikanti hry znají, tím jsou pobavenější, uvolněnější, leckdy i přidají další 

cimrmanovskou reakci. 

 

Klíčová slova: Jára Cimrman, kaţdodenní komunikace, idiomy, jazykový humor, pragmatika 

  



ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

Integration of catch-phrases of Jara Cimrman’s plays into the everyday communication 

 

This bachelor thesis deals with a usage of catch-phrases from the Jára Cimrman Theatre plays 

in the context of our everyday conversation. In the theoretical part it explains fundamental 

basic terms, discusses the communication in general, defines common conversation. 

Furthermore, the text discusses the comic and its forms and briefly introduces the Jára 

Cimrman Theatre and its unique poetics. In the end of this part are presented conclusions 

about knowledge of these catch-phrases among common Czech speakers. The research 

answers three questions: What was the trigger to use the catch-phrase? What was the 

speaker’s intention? What kind of influence the catch-phrase had on the listeners and the 

situation as a whole? Research questions are answered based on the method of participant 

observation and the results have shown that the main triggers are similarity of the 

communicative situation, linked meanings of the situation in a play and in reality or specific 

use of words. Speaker’s meaning is the most often to entertain the addressees or to downplay 

the situation. This usually corresponds with the real effect of the catch-phrase usage. 

However, very important role plays the knowledge of the plays of Jara Cimrman – the better 

the communicants know the plays, the more entertained and relaxed they are and possibly add 

also another catch-phrase to the previous one. 

 

Keywords: Jara Cimrman, everyday communication, idioms, verbal humour, pragmatics 
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1 Úvod 

Předmětem předkládané práce jsou „hlášky“ z her Divadla Járy Cimrmana (DJC) 

v kontextu kaţdodenní komunikace. Ke zpracování tohoto tématu vedl autorku jednak častý 

výskyt cimrmanovských reakcí ve společnosti všeobecně, jednak i její osobní záliba ve hrách 

DJC i glosování různých situací slovy oblíbeného génia. 

Cimrman neušel pozornosti mnohých autorů a za dobu jeho existence uţ o něm byla 

napsána řada textů. Cimrmanovi se samozřejmě věnují zejména jeho stvořitelé, Zdeněk 

Svěrák a Ladislav Smoljak, kteří popsali Mistrův ţivot ve zvukové kronice Divadlo Járy 

Cimrmana (2010) a jeho dílo shrnuli v publikaci Hry a semináře: úplné vydání (2010).  

Objevují se statě psané na téma Mistrovy osobnosti, jeho působení na společnost a 

v neposlední řadě také věnované historickému kontextu práce DJC. Cimrmana však můţeme 

zkoumat i z pohledu jazykovědného – čtenáři mají k dispozici například diplomovou práci 

Martiny Kojetínové Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana (2011) – a i tato práce si klade 

za cíl vloţit další střípek do mozaiky našeho vědění o vlivu DJC na český jazyk. 

Jára Cimrman se během let své (ne)existence stal českým národním hrdinou, jeho 

znalost se projevuje napříč různými generacemi a společenskými vrstvami. Poetika DJC ţije 

v naší kaţdodenní komunikaci svým vlastním organickým ţivotem, projevuje se právě 

citováním částí textů jeho her nebo napodobováním situací, které se v nich objevily. 

Předkládaná práce je první, která se zabývá integrací hlášek do kaţdodenní 

komunikace běţných (ve smyslu ne s divadlem, filmem či přímo s Cimrmanem spjatých) 

mluvčích. Věříme, ţe přinese nové poznatky o fungování naší kaţdodenní komunikace a stane 

se případným odrazovým můstkem pro další nebo rozsáhlejší výzkumy v této oblasti. 
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2 Teoretická východiska 

V této části práce se pokusíme definovat základní pojmy zkoumané oblasti jazyka a 

komunikace a vztáhnout je přímo k tématu a předkládanému textu. Nejprve se budeme 

věnovat procesu komunikace a pokusíme se definovat komunikaci „kaţdodenní“, v jejímţ 

kontextu tento text pracuje. Dále se zaměříme na samotné „hlášky“ a jejich pozici v teorii 

komiky, následně si krátce představíme Divadlo Járy Cimrmana a prvky komiky, se kterými 

pracuje. 

2.1 Komunikace 

Pojem komunikace je charakterizován jako „proces dorozumívání, společenský styk 

s cílem výměny myšlenkových obsahů mezi účastníky komunikace“ (Čechová, 2011: 378). 

Konečná (2009: 8) povaţuje za důleţité charakteristiky komunikace její nevyhnutelnost, 

nevratnost a neopakovatelnost. Podle Čechové (2011) jsou základními sloţkami komunikace:  

 komunikační kód 

 komunikační kanál 

 komunikát 

 způsob kontaktu mezi komunikanty 

 záměr produktora 

 očekávání recipienta 

 téma komunikace 

Komunikační kód je „(…) dohodnutý systém znaků (signálů) i pravidel spojování, 

řazení znaků pro přenos informace, popř. systém pravidel pro přiřazení významu 

k označujícímu znaku nebo signálu“ (Čechová, 2011: 378). Pro jazykovou komunikaci je 

tímto kódem určitý jazyk, nicméně se můţe jednat i o jiné znakové systémy, např. Morseovu 

abecedu nebo číslicový kód. 

Komunikační kanál Čechová (2011) definuje jako „(…) prostředek nebo soustav[u] 

prostředků a prostředí slouţící k přenášení signálu, k spojení komunikantů (…), v přímé 

komunikaci je to prostor, v němţ se komunikanti při komunikaci stýkají“ (Čechová, 2011: 

378). Zdeňka Konečná (2009: 10) však ve své práci komunikační kanál charakterizuje jako 

„médium, kterým se pomyslně přenášejí vysílaná sdělení“ a jednotlivé kanály spojuje se 

smyslovými orgány člověka, vyděluje tedy kanál zrakový, sluchový, čichový a hmatový. 
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Pojem komunikát chápeme jako jazykový projev, jehoţ základní jednotkou je 

výpověď, která mívá zejména formu věty. Výše v hierarchii komunikačních jednotek stojí 

souvětí a nejvyšší jednotkou je text. 

Komunikace z hlediska způsobu kontaktu mezi komunikanty můţe být verbální, tedy 

jazyková, realizovaná pomocí hlásek, slov a vět. Nemusí se však jednat pouze o projev 

hlasový nebo zvukový, do této kategorie spadají také jazykové projevy psané či tištěné. 

Komunikace verbálně-neverbální kombinuje – jak je jiţ z označení zřejmé – prostředky 

uţívané pro komunikaci verbální s prostředky neverbálními, jedná se zejména o vyuţívání 

haptiky, proxemiky, posturiky a kineziky, která zahrnuje mimo jiné i mimiku a gestiku. Čistě 

neverbální komunikace neuţívá jazykových prostředků vůbec. 

Účastníci komunikace, jejich záměry a vztahy mezi nimi a volená témata budou řešeni 

v kapitole 2.2. 

Čechová (2011: 380) dále tvrdí: „Veškerá komunikace tvoří kontinuitu; následuje 

vţdy po něčem a předchází před něčím, zpravidla i po jisté komunikaci, a tak mezi 

komunikáty dochází k putování témat, myšlenek, obsahů (…), tj. k interkomunikativnosti.“ 

Tato návaznost nemusí být vţdy bezprostřední, reakce na jeden komunikát se můţe objevit i 

po dlouhé době, pořád však na původní komunikát navazuje a dále jej rozvíjí, přestoţe se 

mezitím objevilo mnoho různých dalších komunikátů. 

2.2 Každodenní komunikace 

Jiří Kraus v kapitole „Nevšední styly všední konverzace“ (Čmejrková – Daneš – Kraus 

- Svobodová, 1996: 24) hovoří o učebnicovém zařazení výkladu umění konverzace. Říká, ţe 

„běţná konverzace tedy obvykle vychází trochu zkrátka, protoţe se předpokládá, ţe vést 

nenucený nebo společenský hovor kaţdý umí, ţe něco takového je dáno samo sebou“. Dále 

však hovoří o tzv. konverzačních maximách, coţ jsou nepsané zásady, jejichţ porušení je 

vnímáno jako cosi nepatřičného. V zásadě tedy vystihuje specifické rysy popisované 

konverzace, čímţ se v podstatě snaţí s původním uvedeným tvrzením nesouhlasit.  

Pojem konverzace však můţe být chápán dvěma způsoby (viz Hoffmannová – 

Müllerová – Zeman, 1999); východní pojetí odpovídá Krausovu popisu, jedná se v podstatě o 

„společenský hovor o ničem“, vyprázdněný a uţívaný za účelem udrţení a rozvíjení 

společenského kontaktu, západní pojetí odpovídá významu slova „rozhovor“. V této práci 

vycházíme ze západního pojetí a s ohledem na tuto konvenci jsou námi uţívané pojmy 

„kaţdodenní komunikace“ a „běţná konverzace“ brány jako synonyma. 
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 Kaţdodenní konverzace je neoficiální, nepřipravený, neřízený, mluvený rozhovor 

partnerů na přibliţně stejné úrovni věkové, společenské nebo pracovní. Vztah mezi mluvčími 

můţe být úzký, ale mohou to být i zcela neznámí lidé svedení dohromady jen náhodou. 

Deborah Tannenová  (2005: 206–207) mluví o tzv. konverzačním diskurzu. Popisuje 

kaţdodenní konverzaci jako sloţenou ze základních a přesně definovatelných jevů, jako jsou 

zvuková a pocitová schémata, která zahrnují opakování, dialog, obraznost a detaily, dalšími 

postihnutelnými jevy jsou samotný příběh a specifické figury v řeči. 

Tyto a další faktory lze vysledovat v obyčejných rozhovorech a takové rozhovory poté 

analyzovat stejným způsobem, jako texty s vyšší literární kvalitou. Při jejich zkoumání můţe 

pomoci i tzv. kritická analýza diskurzu. Diskurz je podle Jiřího Homoláče (2006: 329) 

definován jako „uţívání jazyka, event. dalších znakových systémů – členy dané společnosti, 

resp. jejich jistou skupinou (teoreticky i jednotlivcem) a/nebo v určité oblasti společenského 

ţivota a/nebo v komunikaci o určitém tématu“. Pomocí metody kritické analýzy lze podrobně 

definovat kaţdou komunikaci, kromě výše zmíněných jevů se hodnotí např. historické a 

společenské pozadí komunikační události, charakterizují se cílové skupiny a různé 

komunikační funkce, řeší se téma hovoru a tematická výstavba kaţdého komunikátu, 

komunikáty se dále analyzují i z hlediska lexikálního a frekvenčního. Kritickou analýzu 

diskurzu však nelze vyuţít pro definici tak širokého pojmu, jako je kaţdodenní komunikace. 

2.2.1 Jazyk a styl 

Pojem funkční styl se pouţívá v souvislosti s různými slohovými útvary a postupy, 

které je moţné vyuţít pro vlastní produkci. Kaţdý funkční styl zpravidla disponuje 

specifickou stylovou normou. Chloupek (1994) vymezuje tyto základní druhy funkčních 

stylů: 

 

1. Pro naše potřeby bude nejdůleţitější funkční styl prostěsdělovací, který se 

pouţívá v běţné kaţdodenní komunikaci a má primárně funkci věcně informační. 

Chloupek zdůrazňuje častou přítomnost nespisovných prvků a povaţuje 

komunikáty tohoto stylu za „většinou spontánní, bezprostřední a improvizované“. 

2. Odborný styl plní funkci odborně sdělnou a velmi důleţitá je v tomto případě 

věcná správnost, přesnost, přehlednost a jednoznačnost. 

3. Administrativní styl se pouţívá zejména v oficiální komunikaci s institucemi, má 

písemnou formu (většinou ustálenou) a často obsahuje i ustálené fráze (např. 

předtištěné formuláře). Dříve byl řazen ke stylu odbornému. 
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4. Funkční styl publicistický je stylem hromadných sdělovacích prostředků, klade 

důraz na aktuálnost a pravdivost informací a zároveň musí diváka, čtenáře či 

posluchače zaujmout. 

5. Umělecký styl má za úkol esteticky působit na obecenstvo. Jazyk útvarů tohoto 

stylu sestává z jazykových prvků typických pro styly výše zmíněné, Chloupek jej 

nazývá „hrou na komunikaci“ a odmítá charakterizovat stylovou normu. 

 

Vystihnout styl kaţdodenních rozhovorů však není tak jednoduché, jak by se mohlo 

zdát ze školních učebnic. Současná stylistika (Čechová a kol., 2008: 192) uvádí poměrně 

rozporuplnou definici prostěsdělovacího funkčního stylu: „Je vhodné odpovědět na otázku, 

zda mají zcela nepřipravené, spontánní jazykové projevy běţné denní komunikace také nějaký 

styl. Pokud bychom důsledně vyšli z klasické definice stylu jako záměrného výběru a 

uspořádání jazykových prostředků v textech, pak bychom mohli říci, ţe vlastně z hlediska 

autora nemají, protoţe záměr je tu velmi obecný a málo uvědomovaný a výběr i uspořádání 

jazykových prostředků jsou výrazně vázány na konkrétní situaci jejich vzniku a percepce. 

Tyto komunikáty uţívají nejen celého národního jazyka ve smyslu inventáře jeho hotových 

výrazových prostředků a obecných pravidel uţívání, ale i moţností jejich nového vyuţití a 

kombinování, a také všech prostředků parajazykových a nejazykových.“ Autorky zde zvaţují, 

zda by se měl funkční styl prostěsdělovací vůbec k funkčním stylům řadit, kdyţ je „v mnoha 

ohledech protikladný stylům ostatním“ (Čechová a kol., 2008: 193), nicméně nakonec ho 

uznávají jako styl s vlastními normami. 

Styl našich rozhovorů je poznamenán nepřipraveností, spontánností a našimi 

individuálními rysy a z toho důvodu je potřeba „konverzační styl“ chápat jako mix různých 

stylů ovlivněných aktuální komunikační situací. 

2.2.2 Komunikanti 

Kaţdodenní komunikace probíhá zpravidla mezi lidmi, neboť jiţ slovo komunikace 

předpokládá produktora, který je schopen sdělení vyslat, a recipienta se schopností ho 

přijmout a pochopit. Samozřejmě existují výjimky, např. promluva k domácímu mazlíčkovi, 

klení při práci nebo povzbuzování či kritizování fotbalistů v televizi, nicméně pro nás je 

důleţité pojetí komunikace jako kontakt dvou a více lidí. Jack Sidnell v kapitole věnované 

střídání promluv v konverzaci říká: „Jednou z nejvíce zjevných skutečností ohledně 

konverzace je, ţe se lidé v hovoru střídají. (…) To je pravděpodobně nejzákladnějším rysem 

konverzace a fakt, ţe se v mluvení střídáme a toto střídání je realizováno mezi účastníky 
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specificky, utváří v konverzaci širokou škálu jevů.“
1
 (Sidnell, 2010: 36). Monolog, tedy 

promluva za účasti pouze jednoho produktora, je dle Čmejrkové (1996: 20) „útvarem 

sekundárním a o čistém monologu lze hovořit vţdy jen podmíněně. Kaţdý monolog má totiţ 

adresáta, posluchače nebo čtenáře, jehoţ autor monologu bere v úvahu a k němuţ své sdělení 

orientuje“. Komunikace monologického typu tedy také předpokládá produktora a recipienta, 

jejich role se ale nestřídají, sdělení proudí pouze jedním směrem. 

Jelikoţ konverzace se psem, televizí nebo rozbitou poličkou nemůţe být povaţována 

za komunikaci plnohodnotnou, můţeme říci, ţe dalším rysem kaţdodenní komunikace je její 

mezilidský charakter. 

2.2.3 Situace 

Kaţdý komunikační projev přímo souvisí se situací, ve které vzniká; tzv. komunikační 

situací. Tato situace je utvářena komunikanty, jejich charakterovými rysy, prostředím a 

časem, v nichţ se komunikace odehrává. Kaţdodenní komunikace nabízí k analýze velké 

mnoţství různých situací; ať uţ je člověk doma, v práci, na cestě nebo si uţívá zábavy dle 

svého gusta, často se objevuje nutnost mluvit či reagovat bez předchozí přípravy. Takové 

situace tvoří jádro našeho pojetí kaţdodenní komunikace. 

Marie Čechová (2011: 405) charakterizuje styl prostěsdělovací vzhledem ke 

komunikační situaci jako neveřejný a neoficiální, uţívaný pro sdělování kaţdodenních 

skutečností. K obecným rysům kaţdodenní komunikace tedy můţeme přidat i neoficiálnost a 

neveřejnost. Existují i kaţdodenní rozhovory na hranici – jsou nepřipravené, spontánní, ale 

částečně oficiální. Jedná se o neveřejné (tedy soukromé) situace typu návštěva lékaře nebo 

rozhovor klienta se zaměstnancem banky
2
, účastníci si nejsou společensky rovni, jeden 

poskytuje sluţbu druhému, jeden má větší znalost oboru, jsou si cizí atp. Tyto situace 

nebudou do našeho pojetí kaţdodenní komunikace zahrnuty. 

2.2.4 Pojem každodenní komunikace používaný v této práci 

Shrnutím předchozích poznatků zjistíme, ţe kaţdodenní komunikace má svůj 

plnohodnotný a specifický diskurz, který je ovšem těţko postiţitelný. V této práci budeme za 

běţnou kaţdodenní komunikaci povaţovat komunikaci mezilidskou, dialogickou, mluvenou. 

                                                 
1
 Přeloţeno, originální znění je: „One of the most obvious things about conversation is that it involves 

people taking turns at speaking. (…) This is perhaps the most fundamental feature of conversation, and the facts 

that we talk in turns and that turns are distributed in a specific way among participants shape a vast range of 

phenomena in conversation.“ 
2
 Viz např. Olga Mullerová: Kontexty a situace mluveného projevu. In Hoffmannová, J. (ed.): Mluvená 

čeština: Hledání funkčního rozpětí, 2011, s. 68. 
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Můţe vyuţívat všechny vrstvy a veškeré aktuální výrazivo i prostředky daného jazyka a často 

si pro svoji potřebu vytváří i prostředky nové. Kaţdodenní komunikace bude v tomto textu 

vymezena také jako spontánní, nepřipravená, neveřejná a neoficiální. 

2.3 Teorie komična 

Pro práci s hláškami z her DJC je zapotřebí i pochopení pojmu komiky a jejích druhů. 

Budeme mluvit o smíchu a různých druzích a poddruzích komiky dle autorů několika 

publikací a pokusíme se najít místo, které v tomto systému zaujímá pouţívání „hlášek“ 

(definice pojmu viz kap. 2.3.2). 

2.3.1 Smích a komika 

Publikace Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách (Hoffmannová 

– Müllerová – Zeman, 1999: 73–74) zdůrazňuje důleţitost role smíchu a humoru 

v konverzaci. „To, co slyšíme, můţe v nás vyvolat smích, (…) smějeme se tomu, co sami 

řekneme, a snaţíme se (přejeme si), aby se naši partneři smáli s námi; v komunikaci s někým, 

kdo má dar bavit svou vtipnou řečí celou společnost, se dokonce smějeme uţ dopředu nebo se 

smějeme tomu, co by v nás jinak smích nevyvolalo. Smích je však také jakýmsi ochranným 

signálem, kterým takticky maskujeme rozpaky, averzi, odmítnutí apod.“
3
 Smích je tedy 

představen jako běţná sloţka konverzace, přičemţ se nemusí nutně jednat o smích humorný. 

Smích můţe být definován jako „fonický projev lidských emocí“, který „bývá stavěn 

do protikladu k pláči“ (Hoffmannová – Müllerová – Zeman, 1999: 73) nebo například podle 

vnějšího popisu Jana Orlického (2003: 248): „Po silném nadechnutí je vzduch z plic vyráţen 

přes hlasivky ve velmi krátkých intervalech, coţ je provázeno mimikou obličeje, případně i 

pohyby hlavy.“ či jeho vnitřního popisu: „Smích je způsob, jímţ lze odreagovat napětí 

vyvolané komickým pocitem (lépe řečeno komickým procesem), radostí či lechtáním.“ 

(Orlický, 2003: 249). Vladimír Borecký (2000: 28) povaţuje smích a úsměv za fyziologický, 

ale ne přímo nutný doprovod komiky. Jsou podle něj výrazem šťastného a veselého 

emocionálního vyladění a spolu s ostatními lidskými rysy jako jsou imaginace, myšlení, řeč či 

vzpřímený postoj je povaţuje za znak odlišující člověka od zvířete. 

Otázkou smíchu a komiky se mimo jiné zabýval také Henri Bergson, který zdůrazňuje 

subjektivní charakter komična. Podle něj „[k]omično neexistuje mimo oblast lidské sféry. 

                                                 
3
 Autoři klasifikují snahu pobavit okolí jako přirozenou a v návaznosti na to zde uvádí několik 

základních moţností, jak lze pobavit společnost. Jednou z uvedených moţností, je uţití jazykového humoru, 

který můţe mít mnoho podob. Řadí se sem promluvy typu „ta paní je ale kus chlapa“, různé jazykové hříčky, 

hádanky, přísloví a úsloví apod. a pravděpodobně bychom sem mohli zařadit i uţívání hlášek. 
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Krajina můţe být krásná, půvabná, jedinečná, bezvýznamná nebo ošklivá, ale nikdy nebude 

směšná. Smějeme se zvířeti, protoţe nás nejednou překvapilo lidským chováním či výrazem. 

Zasmějeme se klobouku, přitom se však nesmějeme kousku kůţe nebo plsti, ale tvaru, který 

mu dal člověk.“ (Bergson, 1993: 27). 

Komičnem se také zabýval Zděnek Hořínek, který ve své knize O divadelní komedii 

nabízí přehled smýšlení o smíchu a komice, jak je vnímali různí autoři v běhu času. On sám 

však s čistě subjektivním pojetím komična tak, jak jej vystihuje Bergson, nesouhlasí. 

„Komično jako jev estetický má nutně společenský charakter. Východiskem jsou určitě 

objektivně existující jevy, působící ve své rozpornosti jako jevy potenciálně komické. (…) I 

komické dílo je tedy vzhledem k vnímatelům pouze potenciálně komické. Proto je moţné, ţe 

komický účin v pozdější době ztratí nebo jej naopak teprve získá. Problém objektivity a 

subjektivity komična nelze řešit jinak neţ pochopením dialektického napětí mezi objektivitou 

potenciální komičnosti a subjektivitou aktuálního vnímání.“ (Hořínek, 2003: 204). 

Jan Orlický (2003: 20) řeší otázku subjektivity následovně: „Komický proces se 

uskutečňuje v lidské psychice, ale podněty přicházejí od objektů.“ V podstatě se jeho závěr 

příliš neliší od Hořínkovy teorie; oba připouštějí účast objektivity i subjektivity na utváření 

komična a komických situací. Orlický dále mluví o příčinách vzniku komična, uvádí 

například radost, nerozum, nesmysl, protiklad, strojovost a další. 

Přijetí subjektivního charakteru komična je důleţité pro všechny druhy jeho výzkumu. 

Vţdy se musí počítat s faktem, ţe tentýţ vtip připadá jednomu člověku extrémně legrační a 

druhému poněkud trapný, ţe stejná situace někomu přivodí záchvat smíchu, kdeţto jiný 

člověk po zběţném přezkoumání s chápavým výrazem ve tváři vytáčí číslo na nejbliţší 

psychiatrickou léčebnu. Ale všechno záleţí i na situaci, ve které je vtip pouţit. Kdyţ 

v čekárně u zubaře někdo zacituje část Cimrmanova semináře ze hry Švestka týkající se 

„bezbolestných kleští“ a „topičovy lopaty s lokálně anestetickým účinkem“, má vtip 

objektivní předpoklady k vtipnosti. Odpověď na otázku, jestli se však lidé zasmějí, závisí na 

jejich aktuálním rozpoloţení, míře strachu ze zubaře, druhu smyslu pro humor a také 

samozřejmě na tom, jestli seminář ke hře Švestka znají. 

Jan Orlický (2003: 75) vyděluje šest kategorií komična. Komično vzhledu je čistě 

vizuální záleţitostí - všímáme si, co je na pozorovaném objektu podivné či nepatřičné, a to 

nás pobaví. Komický vzhled můţe mít například chlapec s červeným punk-účesem, který 

připomíná kohoutí hřebínek, nebo číšník s růţovým motýlkem. Komično jednání se více 

zaměřuje na činnost pozorovaného subjektu neţ na jeho vzhled. Jsou to ty případy, kdy úplně 

normálně vypadající člověk dělá legrační věci, například honí uprchlého králíka po zahradě. 
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Třetí kategorií je komično situační, které závisí zejména na vztazích mezi lidmi a na jejich 

vzájemných očekáváních. Od pana ředitele gymnázia například očekáváme, ţe bude umět 

česky – tudíţ nás překvapí a pobaví, kdyţ se v jeho oficiálním projevu před shromáţděnou 

školou objeví neexistující slovo „spontální“. Dále Orlický uvádí jako kategorii komično 

myšlenky, které úzce souvisí se sdílením myšlenek pomocí slov. Od další kategorie, komična 

slova, se však liší tím, ţe je důleţitý obsah dané myšlenky, ne její jazykové ztvárnění. 

Myšlenka však nemusí být nutně vyřčena, mnohdy se stane, ţe nás pobaví naše vlastní 

představa, kterou sdílíme pouze sami se sebou. Komično slova je spjato s jazykem, slovními 

hříčkami, nesmysly apod. (viz níţe). Jako poslední kategorii uvádí Orlický komično 

charakteru, které je ovšem v podstatě sloţeno z kategorií předchozích; obraz charakteru 

konkrétního člověka je totiţ utvářen jeho vzhledem (vkusem, schopností péče o sebe sama), 

jednáním, chováním v určitých situacích, myšlením i mluvou. Mohlo by se tedy zdát, ţe 

kategorie charakteru není mezi ostatními plnohodnotnou, nicméně podle Orlického je 

charakter člověka poznatelný a v takovém případě můţe být komický natolik vlastním 

způsobem, ţe svoji kategorii mít musí. 

Výše uvedená kategorie komična slova se dle Orlického popisu příliš neliší od 

jazykové komiky, jak o ní mluví např. Bohuslav Brouk (1941) nebo Ladislav Dvorský (1984). 

Jedná se o „komiku jazykových prostředků, která vyvěrá ze zvláštní povahy výrazových 

prostředků“ (Brouk, 1941: 9). Jazyková komika můţe mít psanou i mluvenou podobu, není 

však pravidlem, ţe co je vtipné na papíře, musí fungovat i v mluveném projevu. Josef Václav 

Bečka (1946: 75–76) říká: „Na řeči mluvené můţe býti komická uţ její akustická podoba. 

Komická můţe býti výslovnost, melodie, síla hlasu i tempo řeči. (…) Komicky zní nadměrné 

opakování některých slov nebo obratů a úsloví, jmenovitě opakování bezmyšlenkovité, za 

nevhodných okolností. Komické bývá nedorozumění, kdyţ posluchač špatně slyší to, co říká 

druhý, nebo špatně pochopí smysl toho. Směšně zní i pokroucený tvar slova, to se zvláště 

stává u slov cizích.“
4
  

Práce Repetitorium jazykové komiky (Dvorský, 1984) nabízí přehled běţných prvků 

jazykové komiky – od lexikální zásoby (hovorová slova, archaismy, neologismy, slang…) 

přes zvukomalebná slova (eufemismy, dysfemismy), nadávky a vulgarismy, synonyma, 

homonyma, metafory atd. aţ po ironii, fráze, klišé, rýmování nebo slovní hříčky. Uvádí i 

grafické a zvukové jazykové prostředky, jako je nápodoba řečových vad nebo špatný 

pravopis. 

                                                 
4
 Zde nelze jednoznačně vymezit hranici mezi Bečkovou jazykovou komikou a Orlického komikou 

slova, neboť Orlický povaţuje komiku řeči (mluvení) nikoli za kategorii slova, ale jednání. Otázkou je, zda jsou 

komická melodie, síla hlasu nebo tempo řeči prvky jazyka. 
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2.3.2 Hlášky“ v systému komiky 

Je nutno vymezit termín „hláška“ pouţívaný v této práci. Slovník spisovného jazyka 

českého má pro toto slovo poněkud neobvyklý výklad „hlášení“. V obecné češtině a různém 

slangu se můţeme setkat s pouţíváním tohoto slova spíše ve významu „citát z filmu, 

divadelního představení aj.“ nebo „vtipná a pohotová průpovídka“. Pro nás je klíčový právě 

tento běţně rozšířený význam, neboť se při deklamování citátů z Cimrmanových her oba 

řečené významy ve své podstatě prolínají. Pojmem „hláška“ v tomto textu tedy označujeme 

„záměrně pouţitý citát z díla, často notoricky známý“. Hlášky bývají v konverzaci pouţity 

často za účelem pobavení společnosti nebo její části. 

Jednoduchými formami záměrného komična, které lze v kaţdodenních rozhovorech 

vystopovat, jsou podle Orlického (2003: 114–115) šprým
5
, ţert

6
 a vtip.  

Vtip je „komicky zaloţená logická hříčka“, jejímţ účelem je pobavit někoho (i kdyby 

se mělo jednat o samotného produktora). V kapitole o vtipu Orlický vyděluje podle Theodora 

Lippse pět druhů vtipů: pojmový (slovní) vtip, vtipný vztah pojmů, vtipný soud, vtipný vztah 

mezi soudy, vtipný závěr (Orlický, 2003: 142). Do druhé skupiny (vtipný vztah pojmů) patří 

mimo jiné i tzv. parodie, která je tu definována takto: „Například uţití známých citátů 

vytrţených ze souvislosti. Neobvyklé přenášíme do všedního a naopak.“ (Orlický, 2003: 144). 

Zařazení uţívání hlášek do této kategorie je vhodné, situace je ale sloţitější; mluvčí pouţívá 

jiţ dříve vytvořený vtip k tomu, aby udělal jinou situaci stejně vtipnou na základě podobnosti 

apod. Tato práce se zabývá přenesením humoru z her DJC do reality, je tedy potřeba říct si 

základní informace o samotných hrách. 

2.4 Komika ve hrách Járy Cimrmana 

V následující kapitole si krátce představíme Divadlo Járy Cimrmana včetně postavy 

samotného génia. Nebudeme se zabývat historickými fakty a souvislostmi, podáme pouze 

základní informace o divadle a jeho činnosti, následně se blíţe podíváme na texty samotných 

her a seminářů. Primárně nás bude zajímat jejich poetika, zejména oblast humoru a jazykové 

komiky. Ostatní druhy komiky a další (byť periferní) části zkoumaných oblastí zmíníme 

pouze v přímé souvislosti s výše uvedenými primárními tématy. 

                                                 
5
 Šprýmem Orlický rozumí přípravu různých směšných situací za účelem překvapení a následného 

pobavení, rozhněvání či vystrašení oběti, coţ bychom mohli nazvat „kanadskými ţertíky“. Mají zpravidla 

materiální povahu a tudíţ se k nim uţívání „hlášek“ zařadit nedá. 
6
 Ţert je v tomto případě definován jako „psychologický akt záměrné komiky“, je však stejně jako 

šprým zpravidla na někoho namířen s jistým úmyslem, kterým nemusí být pouze pobavení dotyčného, nýbrţ i 

jeho zesměšnění, ublíţení apod. a pobavení ostatních přihlíţejících. Hranice mezi nevinným šprýmem či ţertem 

a např. šikanou není příliš ostrá a závisí na konkrétních lidech. 
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2.4.1 Divadlo Járy Cimrmana 

Jára (da) Cimrman
7
 je postavou fiktivní a tudíţ neexistující. Stvořila ho dvojice 

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, tzv. ho „ušila na míru“ českému publiku tak, aby neměl 

šanci jej nezaujmout.
8
  

Stať Cimrman v kontextu postmoderny charakterizuje umělecký kontext vzniku 

divadla jako třetí fázi postmoderny
9
 a povaţuje za aktuální „(…) vztah vyšší a niţší kultury a 

v souvislosti s tím i elitního a masového příjemce. Nově se konstituoval vztah mezi tvůrcem a 

příjemcem, mezi vědou a uměním, mezi uměním vysokým a jeho pokleslými formami. 

Umělec se často pohyboval v obou rovinách.“ (Bartůňková – Zeman, 1996: 225).  

Cimrmanovy hry mají pevně danou formu, skládají se ze dvou stejně důleţitých částí: 

semináře a samotného dramatu. Seminář představuje osobnost autora v kontextu různých 

vědních, uměleckých, sportovních a dalších disciplín, vyzdvihuje Mistrovu univerzálnost, 

nekonečnou genialitu, schopnost skvěle si poradit v jakékoli situaci a mít nějaký názor 

absolutně na všechno a postupně odhaluje divákovi střípky jeho ţivota. Po semináři a 

následné přestávce (při které i přes Cimrmanovy zkušenosti ţádní diváci neodchází, protoţe 

autoři dle svých slov stejně pro jistotu zamykají hlavní dveře) je uvedena rekonstrukce 

některé Mistrovy hry. Herci jsou výhradně muţi, kteří však snadno zvládají i ţenské role, 

ţánry her jsou různé. „Cimrman rád střídá ţánry (od opery, přes operetu, rodinné drama, 

detektivku, historickou hru k pohádce), ale vţdy si vystačí pouze s jejich základními pravidly. 

Je schopen pro zpestření ţánr sem tam inovovat, tak jako např. v Lijavci v rámci léčebného 

divadla tvoří autopsychodrama, či vymyslet ţánr nový, jmenujme např. jevištní sklerotikon. 

Cimrman si své diváky neidealizuje, neidealizuje si ani své herce, o čemţ svědčí pragmatické 

herecké desatero či univerzální dialog Jmelí.“ (Formánková, 2007: 126). 

 Obě části spolu zpravidla nějakým způsobem tematicky souvisí. Kdyţ je tedy na 

programu pohádka Dlouhý, široký a krátkozraký, seminář se také dotýká pohádek  

Přestoţe Jára Cimrman nikdy neţil, dokázal svojí osobností zaujmout mnoho lidí, 

získat si poměrně obsáhlé publikum zavilých obdivovatelů a i nyní se lze setkat s lidmi, kteří 

                                                 
7
 Poprvé byl tento český génius představen ve hře Akt v roce 1967, přičemţ úplné počátky Divadla Járy 

Cimrmana se datují o rok dříve. Jak jiţ zde bylo řečeno, historickými fakty se zabývat nebudeme; kdyţ však 

hovoříme o faktech, vycházíme ze zvukové kroniky Divadlo Járy Cimrmana (Svěrák – Smoljak, 2010), která ve 

čtyřech hodinách komplexně popisuje historii divadla a jeho fungování v dobových souvislostech. 
8
 Jára Cimrman dokázal v anketě nazvané Největší Čech, kterou pořádala Česká televize v roce 2005, 

nasbírat tak značný počet hlasů, ţe musel být po dohodě mezi ČT a BBC z hlasování vyloučen. Bylo by 

zajímavé zjistit, zda by si český národ dokázal zvolit jako nejlepšího z Čechů neexistující postavu. (viz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD_%C4%8Cech, 

http://kultura.zpravy.idnes.cz/show_aktual.aspx?r=show_aktual&c=A050201_211139_domaci_sas)  
9

 Více o postmoderně a textech vzniklých v tomto stylu např. v článku Jany Hoffmannové 

K charakteristice postmoderního textu, 1992. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD_%C4%8Cech
http://kultura.zpravy.idnes.cz/show_aktual.aspx?r=show_aktual&c=A050201_211139_domaci_sas
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si myslí, ţe Cimrman je postavou reálnou. Je to trochu paradoxní, neboť jak říká Eva 

Formánková ve své stati, kdyţ génia cituje: „Jen jedno je třeba Čechy odnaučit, věřit naivně v 

jakési mýty, upínat se k pověstem, například o Blaníku. Ne důvěra v to, ţe ve chvíli nejhorší 

šlamastiku za Čechy někdo vyřeší, byť by tím někým byla slavná česká minulost, ne to ne.“ 

(Formánková, 2007: 126). Cimrman tak podle všeho varuje svůj oblíbený národ sám před 

sebou, a to velmi důrazně, ne-li přímo vyzývavě, coţ je právě ukázka onoho jedinečného 

cimrmanovského druhu humoru, který si dokázal získat zástupy obdivovatelů. Zdeněk 

Hořínek ve své práci definuje a popisuje fenomén cimrmanismu jako samostatný subjekt ve 

vztahu ke svým tvůrcům a k Cimrmanovi samotnému: „Cimrmanismus je kult. Jako u 

kaţdého dobrého kultu je středem pozornosti jeho předmět a nikoli jeho vykonavatel[é]. Proti 

namyšlenému individualismu (o to absurdnějšímu, oč početnějšímu co do vyznavačů), pro 

nějţ podpis na obraze je důleţitější neţ obraz sám, je na cimrmanistech sympatická jejich 

pokora a skromnost.“ (Hořínek, 1980: 82). 

Milan Exner (2009) připodobňuje postavu Cimrmana v historickém kontextu 

k Haškovu Švejkovi, připisuje jim oběma výsadní pozici na poli fiktivních charakterů; nejen 

ţe se Cimrman i Švejk stali natolik součástí národa, ţe se o nich hovoří, jako kdyby byli ţiví, 

ale jsou také svým způsobem prototypy Čechů, nebo alespoň nesou jisté rysy, které k češství 

neodmyslitelně patří. „Otázkou pak je, proč nám Čechům právě tohle literární schéma 

vyhovuje: v případě diletantského dramatika i vědců jde přece o postavy, které by snesly 

gogolovský metr! Čemu se smějete? Sami sobě se smějete, tak by mohlo končit kaţdé 

představení Divadla Járy Cimrmana. (…) Cimrman nám umoţňuje smát se tomu, čeho se u 

sebe samých obáváme.“ (Exner, 2009: 8). 

2.4.2 Poetika her Járy Cimrmana 

Martina Kojetínová (2011) ve své diplomové práci přehledně shrnuje základní rysy 

humoru DJC důleţité pro pochopení humoru hlášek. Uvedeme zde shrnutí, které bude z její 

práce vycházet. 

Dramata Járy Cimrmana jsou bezesporu komedie. Kojetínová ve své práci na rozdíl od 

Orlického a dalších pracuje s pouhými třemi druhy komiky, totiţ komikou situační, 

charakterovou a jazykovou. Zdůrazňuje, ţe se ţádný z těchto druhů zpravidla nevyskytuje 

samostatně, dochází k jejich mísení a doplňování. Cimrmanovská komika primárně vyuţívá 

komiky postavené na jazykovém materiálu společně s komikou situační, méně se potom 

objevuje komika charakterová, vynechat ji však nelze. 
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Zkoumání jazykové komiky Cimrmanových her rozděluje Kojetínová (2011) do tří 

rovin: 

 

1. Na úrovni fonetické – tedy zvukové – se jedná například o ráčkování pouţité ve 

hře Záskok, komickou výslovnost napodobující nos plný rýmy, která se objevuje 

v semináři Dobytí severního pólu v souvislosti s hrou „Přetrţené dítě“, nebo šišlání 

barona Úvalského ve hře Afrika. Do fonetické roviny jsou zařazena i přeřeknutí, 

kde se nabízí otázka, zda se nejedná o rovinu lexikální, neboť je komický spíše 

pokřivený význam neţ samotný zvuk. V Cimrmanových hrách se objevují i cizí 

řeči a různá nářečí, která jsou zvukově komicky podána, patří tedy do fonetické 

roviny komiky. Herci pracují s dynamikou hlasu, intonací, barvou hlasu a tempem 

řeči, někdy dochází ke komickému rozdělení slov či výpovědí na fragmenty, které 

mají samy o sobě zcela odlišný význam, např. v referátu o sněţném muţi ze 

semináře Dobytí severního pólu zazní část věty „himalájský muţ trpí větry“ a po 

odmlce následuje dodatek „vanoucími zdola nahoru“, čímţ se význam můţe 

rapidně změnit. Z básnických prostředků jsou do této roviny zařazeny rýmy. 

2. Na úrovni lexikální a slovotvorné se objevují tradiční básnické prostředky 

pracující s významem slov, např. metafory, metonymie, synonymie, antonymie, 

homonymie a polysémie, velmi častá je také práce s etymologií slov. Autoři 

vezmou podobně vypadající slova, která však mají úplně odlišnou etymologii, a 

pouţívají je jako slova příbuzná (např. „pop-music“ nebo „sténografka“). Objevují 

se také různé komické obměny frazémů a ustálených slovních spojení („stálo tu 

černé na ţlutém“), neologismy nebo nahromaděné odvozeniny od jednoho slova 

(„…telefonisté neustále během telefonování do telefonu…“). Důleţitou součástí 

této roviny jsou vlastní jména, ať uţ se jedná o příjmení, jména křestní, místní 

nebo jména lidských výtvorů („Smil Flek z Nohavic“, firma „Zakoupil a Zbořil“). 

Vyuţití cizích jazyků bylo zmíněno jiţ v rovině fonetické, nicméně takové 

promluvy, ve kterých je komický spíše smysl, neţ samotný zvuk daného jazyka, 

patří bezpochyby do roviny lexikální; např. se jedná o míchání češtiny a angličtiny 

ve hře Afrika, různé kalky z němčiny nebo do němčiny („Je to Čech jako poleno. V 

originále: Das ist ein Holztscheche“) apod. Ve hře Afrika se také objevují pasáţe 

v neexistujícím jazyce, který působí komicky právě ve své surové podobě a nikoli 

významem přeloţeným, přestoţe divák nerozumí, co je řečeno. 
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3. Na úrovni morfologické se jedná zejména o komično vyvolané příznakovými 

tvary slov, změnou osoby či čísla, nespisovnými tvary atp. Komika na syntaktické 

rovině se objevuje zejména v úvodních seminářích, kde mají přednášející herci 

více prostoru projevit svůj řečnický talent a pohrát si se slovosledem. Ve hrách pak 

jsou často vyuţity paralelní konstrukce vět, nesmyslné konstrukce nebo věty, které 

začnou jiným schématem, neţ končí („Uţ mě to namouduši ţádná legrace!“), 

prolínání několika vláken sdělení, komické promluvy s přebytkem nebo naopak 

nedostatkem spojovacích výrazů, časté je i opakování replik, slov nebo jejich částí. 

 

Jazykový styl her mnohdy balancuje – nebo spíše přeskakuje – mezi vysokým aţ 

kniţním a nízkým, který bývá reprezentován výrazy z obecné češtiny nebo i vulgarismy. Ve 

hrách je přítomna intertextualita, zejména v seminářích přednášející často citují či parafrázují 

různé jiné autory, objevují se naráţky historického charakteru, mystifikující odkazy ke 

konkrétním místům, lidem či dílům, pracuje se s ironií, sarkasmem a dalšími prostředky. 

Kdyţ pomineme čistě jazykovou stránku her, tvoří důleţitou část poetiky DJC i další 

specifické prvky projevu, např. očividné (a naprosto ţádoucí) přehrávání, patos, snaha o 

nápodobu odborné přednášky v seminářích, kde se často řeší profesionálně vědeckým 

způsobem úplné malichernosti, nebo různé nápodoby a parodie. „Hry Divadla Járy Cimrmana 

jsou plné paradoxů. Enormní snahu o autenticitu střídá vágnost sdělení. Dále se přidává 

sentiment (badatelé se často nad přednášenou látkou dojímají), který se záhy mění v naivitu a 

infantilní pubertální projevy.“ (Kojetínová, 2010: 74). 

Formánková (2007: 127) shrnuje snahy o zachycení a celkové postiţení Cimrmanovy 

poetiky a hledá příčinu pobavení v samotném divákovi: „Mnoho papíru bylo popsáno 

snahami o analýzu Cimrmanovy poetiky, případně poetiky jeho objevitelů a propagátorů. 

Stále se opakují pojmy mystifikace (na koho však ještě dnes, po téměř 40 letech osvětové 

činnosti dvojice Smoljaka a Svěráka můţe Cimrman působit mystifikačně), demystifikace, 

pro změnu národních mystifikačních sebepředstav a sebeprojekcí. Mluví se, a to by měl Jára 

Cimrman zajisté radost, o české národní povaze, zahrnující radostné sebeironizování, (…) 

[p]ro mnohé badatele je hlavním kouzlem Cimrmana jakási spiklenecká hra s divákem, 

dávající recipientovi moţnost kochat se vlastní vzdělaností při nutném domýšlení kulturně 

historických kontextů, ke kterému však stačí maximálně středoškolské znalosti.“ 
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2.4.3 Znalost „hlášek“ z her Járy Cimrmana mezi lidmi 

Neţ přistoupíme k samotnému výzkumu zapojení „hlášek“ do kaţdodenních 

rozhovorů, zmiňme se ještě obecně o znalosti her DJC mezi mluvčími češtiny. 

V rámci předvýzkumu proběhlo internetové dotazníkové šetření, které mělo odhalit, 

jaké hlášky z Cimrmanových her lidé znají a také jak často a v jakých situacích jich uţívají. 

Respondentů jsme se ptali na jejich pohlaví a věk pro účely statistického zpracování, následně 

uţ otázky směřovaly přímo k Cimrmanovi:  

- Jaká hláška z her Divadla Járy Cimrmana vás napadne jako první?  

- Kde jste se s touto hláškou poprvé setkal/a?  

- Ve které situaci z reálného ţivota byste danou hlášku vy sám/sama pouţil/a?  

- Jaké tři další hlášky z her DJC znáte? 

Podařilo se získat data od 213 respondentů (99 muţů, 112 ţen, 2 neuvedli). Věk 

respondentů se pohyboval mezi 14 a 69 lety, průměrný věk byl 25,64 let, modus 21 let. Pouze 

26 respondentů si nevzpomnělo na ţádnou hlášku, ve zbylých dotaznících jsme nasbírali 

celkem 213 různých hlášek z her, dalších 12 hlášek z filmů (Jára Cimrman leţící, spící; 

Rozpuštěný a vypuštěný; Nejistá sezóna) a samozřejmě i 5 nesmyslů (domníváme se, ţe šlo o 

zkomolení nebo záměnu autorů). Své zastoupení měly hlášky ze všech Cimrmanových her. 

 

Tabulka 1 - Znalost hlášek z her DJC mezi lidmi 

Hláška Hra 

Počet 

výskytů 

Nejčastější uvedené 

situace 

„Jdu na sever – a na jih.“ – „Nójó!“ DSP 47 (22 %) 

 na výletech 

 při bloudění 

 pro pobavení přátel 

„Debil – blbeček – debil – blbeček – debil – 

blbeček, akorát tamhle vzadu, to je snad 

jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe!“ 

VZTK 40 (19 %) 

 ve škole 

 v práci 

 při hovorech o politice 

 pro pobavení přátel 

 kdykoli 

„Copak xxx, ale jmelí!“ Afr 29 (14 %) 

 když hovor nikam 

nevede 

 když někdo 

zapomene, co chtěl 

říct 

 pro pobavení přátel 

 pro zlehčení situace 
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„Navrhuji sníst psy!“ DSP 26 (12 %) 
 v případě hladu, doma 

či na výletě 

„Domů! Do Prahy! Do Podolí! Do lékárny! Do 

prdele, to je mi smutno…“ 
DSP 20 (9 %) 

 při stýskání 

 když se někdo těší 

domů 

 v souvislosti s Prahou 

„V Českých Budějovicích by chtěl žít každý! 

Kromě mě teda…“ – „Že v Českých 

Budějovicích by chtěl žít každý? Co je to za 

blbost? Byl jste někdy v Budějovicích?“ 

Zás 19 (9 %) 
 v souvislosti s Českými 

Budějovicemi 

„Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.“ Zás 14 (7 %) 
 kdykoli se někomu 

něco povede 

„Já bych si s dovolením (taky) vzal.“ DŠaK 13 (6 %)  v souvislosti s jídlem 

„Té lípy se nevzdááám! Mňmňmň!“ Zás 13 (6 %) 
 když někdo trvá na 

nějaké hlouposti 

„On tu byl. Tady seděl, jak sedíš ty. Ty. Ty. A 

ty. Tady všude seděl.“ 
DŠaK 12 (6 %)  bez použití 

„A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.“ DŠaK 11 (5 %) 
 zlehčení problému či 

nepříjemné situace 

 

Můţeme tedy říci, ţe dle tohoto předvýzkumu většina české populace Divadlo Járy 

Cimrmana zná a chápe jeho poetiku. Nejčastěji se objevují hlášky ze hry Dobytí severního 

pólu, které jsou následovány Záskokem a hrou Dlouhý, široký a krátkozraký. S ohledem na 

uváděné seznamy situací, ve kterých respondenti hlášku uţívají nebo si její pouţití umí 

představit, lze usuzovat, ţe většina populace také chápe poetiku DJC a povaţuje ji za velmi 

komickou. 

V následujícím výzkumu uţ se zaměříme na fungování jednotlivých hlášek v rámci 

různých komunikačních situací. 
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3 Výzkumná část 

V této části práce si nejprve představíme samotný výzkum a jeho cíle, metodu testování a jeho 

průběh a následně analyzujeme shromáţděná data a zodpovíme výzkumné otázky. 

3.1 Výzkum a výzkumné otázky 

Tato práce si klade za cíl zodpovědět následující otázky: 

1. Jaké jsou „spouštěče“ k užití hlášky? 

Zajímají nás důvody nebo podněty, které dotyčného člověka přiměly pouţít danou 

hlášku v konverzaci. Zjistíme tak, zda má na uţívání hlášek DJC vliv prostředí, 

situace, společnost nebo například nálada mluvčího. 

2. S jakým záměrem jsou hlášky používány?  

Zkoumáme záměr mluvčího, který danou hlášku pouţije. Bylo jeho cílem pobavit 

společnost, zlehčit situaci, vystihnout nepopsatelné nebo jen neodolal pokušení 

pouţít dobrý vtip v podobné situaci? 

3. Jaký byl účinek hlášky? 

Zjistíme, jak společnost hlášku přijala. Mělo její pouţití za následek uţití další 

hlášky? Pobavila hláška přítomné i v případě, ţe hry DJC neznají? 

Vzhledem k povaze těchto otázek nebylo moţné vyuţít metodu dotazníkového šetření, 

protoţe většina lidí nezkoumá vlastní pohnutky do té míry, aby byli schopni je reflektovat a 

objektivně odpovědět. Zvolili jsme proto metodu zúčastněného pozorování. 

3.2 Metoda testování a respondenti 

Jelikoţ zvolené otázky nelze zodpovědět kvantitativní formou výzkumu, byla zvolena 

forma kvalitativní, tedy zúčastněné pozorování. Tento druh výzkumu umoţňuje proniknout 

blíţe k jádru problému, neboť pozorovatel sám se do problematiky v nějaké míře zapojuje. 

Jan Hendl (2008: 196) popisuje zvolenou metodu takto: „Zúčastněné pozorování v sobě nese 

znaky kvalitativní metody v tom, ţe ho nelze plně standardizovat. Nepředepisuje ţádnou 

specifickou metodu zaznamenávání informací.“ Hendl vidí jako problém výběr situací 

vhodných k pozorování. Jestliţe není moţné pozorovat nepřetrţitě, musí být relevantní a 

zajímavé situace vybrány. Na druhé straně povaţuje za důleţité pozorovat pokud moţno 

rozdílné situace z celého spektra dění průměrného dne, aby se zachytila široká škála 

sledovaných procesů. Pro náš výzkum byly z konverzací vybírány pouze ty, které obsahovaly 

jakoukoliv hlášku z DJC. 
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Sběr dat pro tuto práci mělo na starosti pět pověřených osob, které byly důkladně 

poučeny o zvolené metodě jejich sběru a o důleţitých detailech, kterých je potřeba si všímat 

(viz příloha č. 2). Přínosem zapojení více výzkumníků bylo významné rozšíření okruhu pro 

pozorování, neţ by dokázala zajistit pouze autorka této práce. O nevýhodách tohoto kroku viz 

dále v kapitole o limitech výzkumu. 

Data byla analyzována pouze autorkou této práce a je nutné počítat s určitou mírou 

subjektivity, které se nelze vyhnout. Reichel (2009: 67) k tomu poznamenává: „Jistá míra 

subjektivity se při kvalitativním zkoumání očekává, jinak budeme například těţko schopni 

získat a pochopit subjektivní interpretace zkoumaných. Na druhé straně bychom si ale měli 

udrţet ve všech směrech (tzn. od zkoumaného problému, získaných informací, zkoumaných 

objektů apod.) určitý objektivní, kritický odstup.“ 

Sběr dat pro tuto práci tedy spočíval v pozorování a zaznamenávání útrţků 

konverzace, ve kterých se objevily hlášky z her DJC. Pokud to bylo moţné, zaznamenána 

byla i celková situace, reakce okolí a kontext uţití hlášky. Respondenty pro tento výzkum byli 

zejména lidé z kruhu rodiny a přátel výzkumníků, dále kolegové z práce, spoluţáci atd. Jedná 

se převáţně o osoby, které se s výzkumníky znaly uţ před zahájením sběru dat, částečně tedy 

lze vycházet i z tohoto povědomí o osobnosti daného člověka. Výzkumník se v některých 

případech do těchto kontextů také sám zapojil; z toho vyplývá, ţe zúčastněné pozorování zde 

uţité nemusí zkoumat pouze reakce ostatních lidí, nýbrţ i výzkumníka samotného. 

3.3 Sebraný materiál 

Finální materiál sestává z 57 sesbíraných situací, ve kterých zazněly v různých 

kontextech hlášky z her DJC. Tyto komunikační situace se odehrály v různém prostředí, např. 

doma, v práci, na výletě, v hospodě apod. za účasti konverzačních partnerů povětšinou z řad 

rodiny nebo přátel. Účastníci těchto komunikačních situací jsou převáţně mladí lidé mezi 18 a 

35 lety, nicméně v některých situacích, zejména v rodinném prostředí, se objevují i starší lidé. 

Všechny nasbírané situace jsou sepsány, a umístěny mezi přílohami jako Příloha 1. 

Kaţdá z nich je označena kódem H1 aţ H57, zkratka H v tomto případě označuje hlášku a 

číslo je přidáno pro snadnou orientaci v materiálu, označuje pořadí. Situace jsou v příloze 

seřazeny náhodně. 
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3.4 Výsledky 

Sebraný materiál vyhodnotíme z hlediska záměru mluvčího a účinku na posluchače a 

zaměříme se také na podnět, který vedl k pouţití hlášky. Výsledky budeme demonstrovat na 

názorných příkladech vybraných z objemu zaznamenaných situací. 

3.4.1 Spouštěče 

Spouštěčem rozumíme podnět, který zapříčinil, ţe si dotyčný mluvčí v konkrétním 

kontextu vzpomněl na Cimrmanův text a rozhodl se pouţít jeho část. Řešíme zde spouštěč 

první hlášky, další totiţ zpravidla navazují právě na tuto první v řetězové reakci. 

Spouštěčem pro hlášky je samotná komunikační situace, která nějakým způsobem 

asociuje některou scénku ze hry. Situace mohou mít následující moţnosti souvislostí: 

 

1. Vizuální nebo jiná vnější souvislost.  

Jedná se o vzhledovou podobnost objektu, který k hlášce odkazuje. Tuto variantu 

ilustruje hláška H7: 

 

(Při hraní deskových her si B skládá získané ţetony do kosočtverce.)  

A: Ono je lepší, kdyţ je ten kolektiv koedukovaný. (smích)  

B: A přestali to malovat, protoţe prý zjistili, ţe to tak nevypadá. (smích)  

A = ţena, 21; B = muţ, 25 

 

V tomto konkrétním případě je spouštěčem samotný tvar kosočtverce, který přímo 

odkazuje ke scénce s „geometrickými obrazci“ z VZTK.  

Další moţností vnějších souvislostí je např. přítomnost psa v H31, nechápavý a 

zmatený výraz pána v H32, lákavé občerstvení v H34, částečně i podobnost stavby písničky 

v H54 nebo hra na housle jiným neţ obvyklým způsobem v H57. 

 

2. Souvislost čistě textová. 

Část předcházející promluvy mluvčímu připomněla Cimrmana některým výrazem 

nebo slovním spojením. Příkladem je H56: 

 

A: Spadlo na mě víko od záchodu! 

B: Jako kdyţ jsi na něm seděla? (smích) 

A: Jo! Jsem myslela, ţe umřu, jak jsem se lekla… 
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C: Umřeš a nikdo ti nezatlačí… víka… (smích všech) 

A = ţena, 22; B = ţena, 22; C = muţ, 19 

 

Významová souvislost tu v podstatě ţádná není, Cimrmana připomnělo nejprve slovo 

„víko“, které samo ke spuštění hlášky ještě nestačilo, ale kdyţ se k němu přidalo ještě 

„umírání“, asociace byla tak silná, ţe C nevydrţel a hlášku pouţil.  

Textové souvislosti se objevují také v H8, kde Cimrmana připomíná slovo „copak“, 

v H26 se jedná o slovo „obrazec“, v H35 slovo „pořád“ asociuje scénku s dědem Vševědem a 

hláška celá se zrovna významově hodí do rozhovoru, bylo tedy vhodné ji pouţít. V H43 

ustálené slovní spojení „babo raď“ přímo odkazuje ke scénce v ČN. 

 

3. Souvislost významová v kombinaci s odkazem textovým. 

Významová souvislost je doplněna i textovým odkazem na scénku ze hry DJC 

takovým způsobem, ţe není moţno určit primární spouštěč. Příkladem je H25: 

 

A: Co jste měli k večeři? Všechno jsem ukradla… 

B: No právě… (smích) Rohlíky a párek. 

A: Tak to není špatný. Je tam maso! (smích) 

B: Krysí… (smích) 

A: Nebo psí… 

B: Ajéje, ty párky byly z Borohrádku! (smích) 

A: To mě právě napadlo. (smích) 

B: Tak holt sníme psy. (smích) 

A = ţena, 21 let; B = muţ, 19 let 

 

Situace nejdříve směřuje spíše k pověstnému borohrádeckému stravování
10

 (které je 

samozřejmě mýtem, nikoli pravdou), nicméně kdyţ se v rozhovoru vyskytlo slovo „pes“ 

v souvislosti s jídlem, byl Cimrman nasnadě. 

Tento druh souvislosti se dále objevuje např. v H1, kde se spojuje absurdita očekávání 

s přítomností spojení „pak se diví, ţe tu jsou lidi“ (obdobně H29). H4 disponuje slovem „sůl“ 

v kýţeném kontextu, H9 spojuje „hlad“ a situaci, kdy si dívka vietnamské národnosti dělá 

legraci z mýtů o stravovacích zvycích Vietnamců, v H13 se objevuje slovo „leţí“ v situaci 

                                                 
10

 Obyvatelé města Borohrádek bývají ve svém regionu v ţertu označováni za pojídače psů. Původ této 

pověsti není znám, nicméně se stále drţí v povědomí a čas od času je proti někomu pouţita, většinou za účelem 

popíchnutí dotyčného člověka. 
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připomínající hru přetrţené dítě, H20 reaguje na „teplé pivo“ a hospodské prostředí, H24 

přímo zmiňuje JC, v H30 se objevuje slovo „nával“ v souvislosti s hospodou, H37 mluví o 

umírání na „smrtelné ţidli“ aj. 

 

4. Souvislost významová neboli vnitřní. 

Jde o asociaci navozenou významovou podobností situace nebo nějakou vnitřní 

souvislostí mezi danou situací a Cimrmanovou hrou. Tento typ spouštěče vyšel z analýzy jako 

nejčastější, uvedeme proto pouze několik příkladů. Pro demonstraci poslouţí dobře H36: 

 

A: No a víš, jak jsem byl včera na tý – kdy nám to jede? – akci – za deset minut? – tak 

jsem tam potkal Z – no tak půjdem radši pěšky, ne? – hele, sparťanská tramvaj – takţe 

– co jsem to říkal? 

B: (smích) Kníţe Václav – ţízeň, co? 

A = muţ, 23; B = ţena, 21 

 

Spouštěčem je tu asociace mezi zmateným projevem mluvčího A, který přeskakuje od 

tématu k tématu a zpět, a sloţitou větnou konstrukcí uţitou v PzL. 

Další příklady tohoto typu spouštěče jsou v H5, kdy je výměna nástrojů popsána jako 

„výměna mečů“, v H6 Cimrmana asociuje neschopné vedení v práci, v H10 připomíná situace 

mluvčího A taţného Frištenského z DSP, hospodský z H16 je podobný charakteru 

popisovanému v HnM, H27 si vypůjčuje jeden ze dvou významů Cimrmanovy výhruţky 

„deserte deserte“, H33 odkazuje k Frištenského nadšení z přírodních úkazů ve hře DSP aj.  

 

5. Neidentifikovatelný spouštěč. 

Poslední skupinou jsou spouštěče neidentifikovatelné. Jedná se o situace, které neměly 

s Cimrmanem ţádnou souvislost, a přesto v nich hlášky zazněly. Je však moţné, ţe by 

v těchto situacích jiní výzkumníci našli nějaké vnitřní souvislosti, jak jiţ bylo řečeno výše, 

tato pocitová hranice je velmi subjektivní. Do této skupiny patří např. H38: 

 

A: V tý pixle je ještě ţivá pizza? 

B: Jojo. 

C: Keď zplesniví, tak moţná bude aj ţivá. 

D: Děkuju, ţe ses mě zastal, náčelníku. Tady prostě ţivá pizza není! 

A = ţena, 21; B = muţ, 20; C = muţ, 23; D = muţ, 19 
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V této situaci nemůţeme jednoznačně určit, co přimělo D sáhnout k Cimrmanovi. 

Není zde ani vnější a zřejmě ani vnitřní souvislost a pouţití hlášky závisí pravděpodobně na 

skutečnosti, jestli mluvčí pouţívá Cimrmana automaticky v kaţdé jen trošku moţné chvíli. 

H38 je přesně ten případ, Cimrmanova průpovídka se hodila, tak ji D pouţil. 

Objevily se i některé další situace bez viditelného přímého spouštěče, např. v H22 by 

sice dohadování partnerů mohlo asociovat Cimrmanovu scénku s Maryšou, ale je to 

vysvětlení poměrně nepřesvědčivé, v H28 a H45 mluvčí pomocí Cimrmana varují okolí, aby 

je přestalo rozčilovat, hláška je tedy pouţita v reakci na nějaký druh provokace, v H39 se kus 

Cimrmanovy písně objeví zcela nenadále v odpovědi na otázku, co je nového. V H50 je 

moţné najít slabou vnitřní souvislost mezi školním prostředím v tématu konverzace a 

charakterem zádumčivého chlapce ze hry VvSC, nicméně spojení mezi těmito dvěma jevy je 

dlouhé a kostrbaté. 

3.4.2 Záměr 

Záměrem rozumíme účel pouţití hlášky, tedy cíl, který mluvčí svou replikou sleduje. 

Pozorujeme, jakým způsobem se produktoři snaţí modifikovat komunikační situace, a 

zachytíme a popíšeme jejich záměry: 

 

1. Pobavení okolí. 

Analýza potvrdila předpoklad, ţe nejčastějším záměrem mluvčího při pouţití hlášky 

z her DJC je pobavit okolí. Tento záměr se v mnoha případech pojí s dalšími, v podstatě 

doprovází aţ na několik výjimek (zejm. viz bod 4.) všechny posbírané výskyty hlášek, 

objevují se však i situace, ve kterých je pobavení okolí jediným zřetelným cílem mluvčího. 

Pro příklad čistě zábavného charakteru hlášky uvedeme H13: 

 

A: Kde je M? Leţí? 

B: Jo, leţí. (Smích. Bylo jasné, co bude následovat, otázkou bylo pouze, kdo to řekne.) 

C: Ubil jsi ho? Ubil. (smích všech) 

A = ţena, 41; B = muţ, 31; C = ţena, 21 

 

Zde má hláška charakter vtipu, který reaguje na kocovinu M, a ţádný jiný záměr neţ 

pobavit ostatní účastníky konverzace nelze najít. Jako další příklady tohoto záměru můţeme 

uvést H20, H22, H26, H37 aj. 
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2. Přesné vystižení situace. 

Tento typ záměru by se dal charakterizovat například jako snaha popsat nepopsatelné 

nebo vystihnout přesně atmosféru daného okamţiku a tím ji umocnit. Mluvčí usoudí, ţe bez 

Cimrmana nebude scéna kompletní a vyţaduje doplnění, shrnutí nebo poznámku 

v cimrmanovském stylu. Taková situace je zachycena například v H1: 

 

A: Jsem čet na tom fóru hodně stíţností, ţe tu je moc lidí. To taky nechápu. Někdo jede 

na dovolenou do takovýho letoviska, ale pak se diví, ţe tu jsou lidi. 

B: Aha, zaloţil si hospodu, ale vadilo mu, ţe mu tam choděj lidi. (smích) 

A: No jo… si můţou jet někam do šumavských hvozdů… (smích) 

A = muţ, 34; B = ţena, 30 

 

A popisuje absurdní očekávání lidí, kteří by si přáli soukromí ve velkém 

prázdninovém letovisku. B pomocí Cimrmana tuto absurditu přesně vystihne a podnítí 

konverzaci v podobném duchu. 

Další podobné případy se objevují např. v H16 a H29, které jsou podobně tematicky 

pojaty, dále pak v hláškách H3, H12 a H33, kde je pomocí Cimrmana vystiţen pocit ze 

záţitku, H14 hláškou charakterizuje prostředí, mluvčí v H46 komentuje hláškou rozhovor, 

jehoţ je svědkem, H49 popisuje přímo situaci, tedy přeplněnou místnost, kdeţto H30 toutéţ 

hláškou vystihuje naopak téměř prázdný prostor baru, H57 hláškou komentuje podivné 

počínání atd. 

 

3. Zlehčení situace. 

Z analýzy plyne, ţe se Cimrmanovy hlášky pouţívají v dusných situacích k jejich 

odlehčení a změně atmosféry v přátelštější ovzduší. Dobrým příkladem takového záměru je 

H55: 

 

A: Vţdyť jsi věděla, ţe přijedem, jsem ti o tom včera říkala! 

B: My jsme spolu hovořily? 

A: Jo, hovořily! 

B: Nehovořily… 

A: Hovořily, psala jsem ti to! 

B: Takţe nehovořily. (úsměv) 
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A: Ale hovořily… (smích) 

A = ţena, 22; B = ţena, 42 

 

Cimrman zde poslouţil B jako prostředek k odvrácení hrozícího konfliktu mezi 

mluvčími. Nesmyslná hádka ze hry DŠaK demonstrovaná jejich vlastním rozhovorem 

dokázala rozesmát obě mluvčí a odstranit rostoucí napětí, které obě ţeny pociťovaly. 

Záměr povzbudit komunikačního partnera řadíme také do této kategorie, neboť ve 

všech evidovaných případech takové povzbuzení se zlehčením atmosféry úzce souvisí, např. 

v H42: 

 

A: To nedám… Nic neumím! 

B: Ale prosím tebe, vţdyť se na to učíš celej měsíc. 

A: Jenţe to je na nic, jsem úplně dutá! 

B: Pšt! Ještě slovo, bačkoro, a zapíšu tě do deníčku! (A se usmívá.) 

A = ţena, 19; B = ţena, 21 

 

Záměr povzbudit kamaráda lze najít také v H10 nebo H35, v obou případech je snaha 

úspěšná. Objevují se ale situace, kdy záměr zlehčit atmosféru nebyl naplněn. Kupříkladu 

v H32 a H36 je tento záměr zcela zjevný, nicméně komunikační partner nezareagoval dle 

očekávání a snaha mluvčího vyšla naprázdno. 

 

4. Jiný záměr. 

Kromě výše zmíněných se objevily i jiné druhy záměru. Častá je tendence pozlobit 

konverzačního partnera, např. v H47: 

 

A: Je tu jedna porce UHO a čína pro dva. 

B: Tak já a C si vezmeme čínu a D dojí UHO… a co si vezmeš ty? 

A: Já tam mám ještě zbytek tý kachny… 

B: Jo ták, ty máš krysu, huso? Husu, kryso? 

A = muţ, 19; B = ţena, 21 

 

Mluvčí A byl pomocí hlášky označen za krysu za to, ţe si schovává pro sebe nejlepší 

kousek jídla. V praxi by na něj tato porce stejně zbyla, tudíţ se nejednalo o nařčení myšlené 

váţně, ale pouze o popíchnutí.  
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Hlášky byly dále pouţity za účelem originálně přivítat (H18) nebo se rozloučit (H23), 

ulevit si zanadáváním (H28), oslavit něco (H40) nebo poslouţily jako prostředek k debatě či 

hádce (H55) a stejně tak i k ukončení nebo přesměrování debaty (H56). Pomocí 

Cimrmanových hlášek se také dobře hrozí ostatním, samozřejmě v ţertu (H45, H48). 

Někdy jsou hlášky vyřčeny spíše bezděčně a reálný záměr není poznat, např. v situaci 

H38, kde se jedná o spontánní vyuţití hlášky ve smyslu souhlasu. Většina zúčastněných 

Cimrmana neznala a na hlášku nereagovala, nicméně to příliš nevadilo, neboť tu byla pouţita 

spíše mimochodem. 

3.4.3 Účinek 

Zkoumáme, jaký dopad mělo pouţití hlášky na celou komunikační situaci a její 

účastníky včetně mluvčího samotného. V sebraném objemu dat jsme vypozorovali následující 

moţnosti účinků hlášek: 

 

1. Pobavení 

Analýza ukázala, ţe primárním účinkem hlášek na posluchače (a často i samotného 

mluvčího) je vyvolání smíchu. Hezkým příkladem tohoto účinku je H45: 

 

A: No moc ti to nejde… 

B: Aby sis neublíţil! (smích) 

C: Deserte deserte… 

A: (smích) Propíchneš nás škrabkou? 

C: Chcete, abych vám ukázal zuby? Podejte mi támhletu sklenici! (smích všech) 

A = ţena, 18; B = ţena, 42; C = muţ, 19 

 

Celá situace se odehrává v ţertu, A a B zlobí C, který se brání. Jeho cimrmanovské 

rozčilování obě ţeny pobaví a nakonec je smích přemůţe natolik, ţe ho nechají být. Uţití 

hlášky tedy splnilo svůj účel: A se elegantně zbavil provokujícího obecenstva a ještě jej 

pobavil, takţe veselá atmosféra zůstala nedotčena. 

Lidé, kteří Cimrmana znají, se zpravidla smějí uţ od zaznění první hlášky; někdy se 

však hláškám smějí i ti ostatní, Cimrmana neznalí. Např. v H13 je vidět, ţe přestoţe jedna 

z ţen Cimrmanovy hlášky nezná, směje se spolu s ostatními, protoţe jí poznámka přišla 

vtipná i bez souvislosti. 
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2. Naladění na stejnou vlnu. 

Častým účinkem uţití hlášky bylo naladění obecenstva na stejnou vlnu s mluvčím. 

V praxi se jedná o natolik správné odhadnutí situace a komunikačních partnerů, ţe je uţití 

hlášky doprovázeno nejen smíchem, ale následováno jinou hláškou a v reakci na ni se 

objevují další a další. Pro příklad uvedeme H52: 

 

A: No ale jak jsme se bavili o těch znameních, tak K je váha a ten rozdíl je tam vidět. 

Myslím, ţe bude mít takovou příjemnější povahu neţ já. 

B: Proč myslíš? Ty nejseš úplně typická panna… Seš něčím říznutá. (smích) 

A: No já jsem se bavila s mamkou, ţe je K taková veselejší povaha, ţe já jsem byla 

taková zádumčivá. (smích) 

B: Jo zádumčivá? A škrtilas Červenku? (smích) 

A: Ne, ale vlákala jsem do třídy opilého popeláře. (smích) 

B: A pak uţ byly stránky ohořelý! (smích) 

A = ţena, 30; B = muţ, 40 

 

Spuštění této „řetězové reakce“ neboli hláškové „přestřelky“ úzce souvisí s faktem, ţe 

oba zúčastnění Cimrmana znají. A zkusila pouţít slovo „zádumčivá“ z Cimrmanovy hry 

VvSC a B se tohoto slova chytil a odpověděl vlastní hláškou, načeţ A můţe opět reagovat 

nějakou další. 

Jinou moţností naladění na stejnou vlnu je výskyt Cimrmanovy hlášky v situaci, kde 

by ji nikdo neočekával, a následný smích posluchače. Např. v H8: 

 

A: Pěkný ne? Ten cirkus… 

B: Dobby je super. Copak cirkus… ale jmelí! (smích) 

A = ţena, 21; B = muţ, 19 

 

A a B se baví o vtipných obrázcích na internetu, B se však rozhodl, ţe uţ je téma 

vyčerpáno a je čas obrátit pozornost k Cimrmanovi. Jeho konverzační partnerku výskyt 

hlášky v tomto kontextu pobavil natolik, ţe se k předchozímu tématu obrázků uţ nevrátila. 

V kapitole 2.4.1 charakterizujeme cimrmanismus jako kult. Příznivci tohoto kultu drţí 

spolu a dokáţou se bavit citováním hlášek z her celé hodiny. Situace v H19 ukazuje, jak se 

jeden Cimrmana neznalý člověk zdá být ve skupině nadšenců zcela ztracený: 
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A: Neviděl jste někdo H? (Špatná otázka ve špatnou chvíli v partě cimrmanofilů.) 

B: Teď! Teď tu byl! (Všichni kromě A se smějou, A na ostatní kouká jako na pitomce.) 

C: (rozváţně) Tady seděl, jak sedíš ty, ty, ty a ty. (Všichni kromě A se smějou.) 

D: Tady všude seděl. (opět smích) 

A: (nechápavě, trochu netrpělivě) Neblbněte. Kde je? 

(Chvíle ticha.) 

C: A ze všeho nejhorší jsou trpaslíci… (Všichni kromě A se opět smějou, A se otočí a 

uraţen odchází.) 

A = muţ, 20 let; B = ţena, 21 let; C = ţena, 21 let; D = muţ, 18 let  

 

Ţádný z kamarádů neprojevil nejmenší snahu pomoci A dostat se z víru hlášek z her 

DJC, raději se smáli mezi sebou a bavili se jeho rozpaky a zmateností. Konverzace v 

podobném duchu pokračovala i poté, co A odešel. 

 

3. Zlehčení atmosféry. 

Tento druh účinku byl jiţ nastíněn v bodu č. 3 kap. 3.3.2 o záměrech. Dostavuje se 

v případě, ţe snaha mluvčího zlehčit situaci došla svého cíle, např. v H44: 

 

A: Do p***le! Práce zas***á! 

B: (pohoršeně) Nebuď sprostej! 

C: Člověk se chce vyhnout určitým slovům, to je na hovno, takováhle práce! (B a C se 

smějou, A se nejdřív snaţí udrţet váţnou tvář, ale pak se taky musí smát.) 

A = muţ, cca 45; B = ţena, cca 40; C = muţ, 18 

 

C pouţil hlášku čistě se záměrem zlehčit situaci a umoţnil tak A, aby se uklidnil a 

uvědomil si, ţe se nic tak hrozného nestalo. V konečném účinku se B a C baví a jejich 

nadhled ovlivní i uvaţování A a osvobodí ho od afektu. 

Do této kategorie patří (na rozdíl od výše zmíněné kategorie záměru) pouze takové 

výskyty hlášek, které se konečného účinku dočkaly. Dalším příkladem je např. uvolnění 

atmosféry v práci zkaţené špatným vedením v H6, zlehčení problému s ubývajícími silami 

v H10, komentář na účet zamilovaného chlapce v H35, vtipné zahrání kamarádova přeřeknutí 

„do autu“ v H41 aj. 

Jiným typem zlehčení je ironizování, např. v H11: 

 



35 

 

A: Proč bych tam nemohl jít? Vţdyť to je perfektně bezpečný. 

B: Jasně, mami, a navíc – on uţ tam stejně jednou byl… 

(C upře na A tázavý pohled.) 

A: (sarkasticky k B) Díky, ţe ses mě zastal, náčelníku… (Hláška vyvolala opatrný 

smích.) 

A = muţ, 17; B – muţ, 19 let; C = ţena, 39 let  

 

V tomto případě pouţití hlášky obměkčilo C a zahnalo hrozící rodinný konflikt 

zapříčiněný odhaleným neschváleným výletem A. Hláška fungovala aţ do té míry, ţe C 

zapomněla být rozzlobená a dovolila oběma chlapcům, aby na výlet odjeli. 

 

4. Rozpaky z nepochopení. 

Ne pokaţdé však Cimrmanovy hlášky dopadly ve správný čas na správné místo. 

V některých situacích se mluvčí setkali s nepochopením nebo negativními reakcemi. Pro 

příklad takového nedorozumění uvedeme H3: 

 

A: No kdyţ to srovnám s výletem na Kokořín… (smích) 

B: Co tam bylo? Stánky s občerstvením, skály pískovcový… co je tady? Prd! (smích) 

C: To se přece vůbec nedá srovnat! (Tady A i B zpraţí C pohledem, protoţe si 

nepamatují, ţe také toto je replika z té samé hry, a začnou vysvětlovat, ţe to je 

z Cimrmana, a kouzlo okamţiku je pryč.) 

A = muţ, 30; B = ţena, 26; C = muţ, 29  

 

Zde je zajímavé, ţe promluvu C nepochopili lidé, kteří v podstatě tu řetězovou reakci 

hlášek odstartovali. C se snaţil jenom pokračovat v řadě a předpokládal, ţe A a B jeho hlášku 

poznají, zasmějí se a naváţou nějakou další, bohuţel pro C se tak nestalo. 

Jiným příkladem nepochopené hlášky je např. H18, kde B Cimrmana nezná a 

neorientuje se tedy v rozhovoru A a C, v H32 snaha o zlehčení situace vyšla naprosto 

naprázdno, stejně jako v H36 a H49. 

3.4.4 Shrnutí 

Výsledky analýzy potvrzují, ţe primární funkce pouţívání hlášek je zábavná. Mluvčí 

se snaţí pobavit své přátele a jiné komunikační partnery a pobavení je také nejčastějším 
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účinkem. Pokud to situace dovolí, lidé znalí her často reagují na hlášku produkcí vlastní 

hlášky hodící se do daného kontextu.  

Někteří mluvčí vyuţívají hlášek specifickými způsoby, které závisí na zvycích 

konkrétních skupin lidí, ve které se mluvčí pohybují; můţou pomocí nich originálně přivítat 

návštěvu, poţádat o něco nebo pohrozit ostatním. 

Hlášky jsou přijímány převáţně kladně a mají zpravidla velmi dobré účinky na okolní 

atmosféru. Je zajímavé, ţe v objemu nasbíraných dat bylo pouze malé mnoţství situací, kde 

byla hláška nepochopena. Pravděpodobně je to způsobeno faktem, ţe většina mluvčích sáhne 

k hlášce pouze v případě, kdy si je jista aspoň jedním komunikačním partnerem, který ji určitě 

pochopí. Přesto se některé špatně odhadnuté situace objevují, nepochopení hlášky je nejčastěji 

zapříčiněno neznalostí obecenstva. 

 

3.4.5 Limity výzkumu 

Zvolená kvalitativní metoda výzkumu neumoţňuje vytvořit uspokojivé statistické 

závěry. Můţeme například konstatovat, ţe spouštěcí hláška nejčastěji pochází ze hry DSP (17 

výskytů) následována hrami DŠaK (10 výskytů), HnM (6 výskytů), PzL (5 výskytů) atd. 

Jedinou hrou, která nebyla vůbec citována, je Akt. Z těchto informací by se dal sestavit 

ţebříček oblíbenosti Cimrmanových her v souvislosti s vyuţíváním hlášek v běţné 

komunikaci.  Nemůţeme ale například nic říci o komunikantech, protoţe nedokáţeme rozlišit 

jejich unikátnost. Někteří se opakují ve více situacích, někteří jsou zachyceni pouze jednou. 

Bylo by tedy zajímavé dozvědět se více o věku znalců Cimrmana a jeho vlivu na vyuţití 

„hlášek“ – to můţe být předmětem dalších výzkumů. 

Další limitující skutečností je subjektivní povaha analýzy. Výzkumník se snaţí 

vystihnout a popsat spouštěč nebo záměr mluvčího, není však jisté, ţe tyto skutečnosti 

pochopí správně. Uţívání specifických jazykových útvarů jako jsou hlášky je velmi 

individuální a pouze samotný mluvčí by mohl podnět k uţití hlášky nebo svůj záměr popsat 

zcela přesně. 

U některých výskytů hlášek bylo poněkud sloţité zaznamenat širší kontext, často 

z důvodu jeho absence. Mluvčí v situacích se mnohdy opakují, coţ je způsobeno tím, ţe se 

osoby pověřené sběrem hlášek pohybují ve stále stejných kruzích, kde pouze několik lidí zná 

Cimrmana a hlášky pouţívá. To ovšem výzkum příliš neznehodnocuje, neboť nezkoumáme 

respondenty samotné, ale spíše dané situace. 
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4 Závěr 

Tématem práce bylo pouţívání hlášek z her Divadla Járy Cimrmana v kaţdodenní 

komunikaci. Analyzovali jsme sesbíraný materiál a bylo prokázáno, ţe nejvýraznějším jevem 

doprovázejícím většinu výskytů hlášek je pobavení. Smějí se posluchači, směje se mluvčí, 

směje se zpravidla kaţdý, kdo Cimrmanovy hry zná. 

Analýza zkoumala tři oblasti: spouštěč hlášky, záměr mluvčího a účinek na posluchače 

a celou situaci. Výsledky ukazují, ţe spouštěčem je samotná komunikační situace, která 

nějakým způsobem evokuje Cimrmanovu hru. Souvislost mezi nimi můţe být vnější neboli 

vizuální, textová, významová v kombinaci s textovým odkazem, vnitřní (pouze významová) 

anebo ţádná zjevná, v takovém případě nebylo moţné spouštěč jednoznačně identifikovat a 

předpokládáme, ţe šlo o volnou asociaci jednotlivých mluvčích, kteří by sami své 

myšlenkové pochody vysvětlit dokázali, ale my jsme na ně krátcí. 

Jako nejčastější záměr mluvčího analýza potvrdila snahu pobavit okolí, případně i sebe 

sama. Dalšími druhy záměrů jsou snahy přesně vystihnout situaci, zlehčit atmosféru nebo jiné 

specifické cíle, např. originálně někoho přivítat, rozloučit se, zanadávat si, oslavit něco, 

argumentovat, ukončit nebo přesměrovat debatu nebo v ţertu pohrozit ostatním. 

Analýza potvrdila pobavení i jako základní účinek v případě, ţe přítomní Cimrmana 

znají (a někdy i přestoţe ho neznají). Dalším dopadem je naladění všech na stejnou vlnu, 

většinou směrem k Cimrmanovi, nebo zlehčení situace, objevily se však i rozpaky 

z nepochopení a zmatenost posluchače, která vedla k negativní změně atmosféry. 

Výzkum tedy prokázal, ţe pouţití Cimrmanových hlášek má zpravidla kladný dopad 

na komunikační situaci a napomáhá ke zlepšení nálady či uvolnění dusné atmosféry. 

Cimrman lidi spojuje: kdyţ mluvčí pouţije hlášku a někdo na ni zareaguje jinou hláškou, oba 

hned ví, ţe mají jeden zájem společný, a kdyţ budou chtít, mají si o čem povídat po mnoho 

hodin. Lidé tuto zálibu rádi sdílí a v dnešní době je moţné mluvit dokonce o kultu 

cimrmanismu. 

V Bočanově pohádce S čerty nejsou ţerty se říká: „Ať uţ peklo bylo nebo nebylo, 

vymyšleno bylo dobře.“ Stejně je to i s Cimrmanem; Češi potřebovali svého génia, tak si ho 

zkrátka vytvořili. A jak říká Eva Formánková (2007: 127), sám Cimrman „se nikdy 

nezpronevěřuje údělu tvořivého velikána, vlastence, který nemá na růţích ustláno, který 

většinu tvůrčího ţivota tráví snahou o zmírňování nezdarů. Neopouští didaktický vzdělávací a 

osvětový princip jako základní kámen svého díla. Prostředkem osvěty se můţe stát cokoliv.“ 

Přestoţe nikdy neexistoval, Cimrman neúnavně pozvedá národního ducha a i přes své nezdary 
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obohacuje naše kaţdodenní rozhovory ironií a inteligentním humorem sobě vlastním a 

prospívá tak celé své vlasti Böhmen. 
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6 Přílohy 
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Příloha č. 1 

 

H1:  HnM 

A: Jsem čet na tom fóru hodně stíţností, ţe tu je moc lidí. To taky nechápu. Někdo jede 

na dovolenou do takovýho letoviska, ale pak se diví, ţe tu jsou lidi. 

B: Aha, zaloţil si hospodu, ale vadilo mu, ţe mu tam choděj lidi. (smích) 

A: No jo… si můţou jet někam do šumavských hvozdů… (smích) 

A = muţ, 34; B = ţena, 30 

A a B jsou vzdálenější přátelé, oba Cimrmana znají. Mluví se o dovolené v Chorvatsku. 

Spouštěčem byla v tomto případě přímá významová souvislost, záměrem pravděpodobně bylo 

přesně vystihnout situaci a také pobavit konverzačního partnera, coţ se v konečném účinku 

také podařilo. 

 

H2:  DSP 

A: Tak já nevím, můţeme vyrazit třeba hned. Nebo já nevím, jestli má bejt malá ještě… 

ţivá…(smích) 

B: Ubil si ho? 

A: Ubil, uţ leţí. (smích) 

A = muţ, 34; B = ţena, 30  

A a B jsou vzdálenější přátelé, oba Cimrmana znají. Chystají se jít na večeři s batoletem, 

dotaz ohledně „ţivosti“ dítěte asocioval Cimrmanovu špatně zrekonstruovanou hru Přetrţené 

dítě. Záměrem se kterým byly repliky vyřčeny bylo zcela jistě pobavit sebe i okolí a to se také 

podařilo. 

 

H3:  DSP 

A: No kdyţ to srovnám s výletem na Kokořín... (smích) 

B: Co tam bylo? Stánky s občerstvením, skály pískovcový… co je tady? Prd! (smích) 

C: To se přece vůbec nedá srovnat! (Tady A i B zpraţí C pohledem, protoţe si 

nepamatují, ţe také toto je replika z té samé hry, a začnou vysvětlovat, ţe to je 

z Cimrmana, a kouzlo okamţiku je pryč.) 

A = muţ, 30; B = ţena, 26; C = muţ, 29  

A, B, C jsou přátelé, A a B Cimrmanovské hlášky často pouţívají, C Cimrmana zná, ale uţívá 

hlášky spíš vzácně, tzn. málokdo o něm ví, ţe Cimrmana zná. Jedná se o výlet na Kornati, kdy 

A a B uţijí známější hlášky, na které naváţe C s méně známou reakcí. Záměrem všech tří 
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bylo jistě pobavit okolí a vystihnout situaci, nicméně u C se toto minulo účinkem, neznalost 

hlášky u ostatních dvou zapříčinila nepochopení a zmrazení atmosféry. 

 

H4:  DŠaK 

A: Maso je málo slaný. Kde je sůl?  

B: Sůl! Máte někdo z vás sůl? (Všichni se usmívají, tato situace je poměrně častá.)  

C: Ano, máme – celý váček!  

A = ţena, 21; B = ţena, 41; C = muţ, 46  

Hláška se odehrála doma v kruhu rodinném, všichni účastníci Cimrmana znají a jeho hlášky 

běţně uţívají. Jedná se o velmi častou scénku u oběda. Spouštěčem je samozřejmě objekt soli, 

záměrem je pobavit ostatní a také poţádat originálním způsobem o sůl. Účinkem je po mnoha 

opakováních uţ spíše jenom podání slánky. 

 

H5:  Bla 

(A při práci ve dvojici vykonává otravnější část práce.) 

A: Uţ toho mám dost! Výměna mečů! 

B: (smích, vymění si s ním nástroj) Jistě, jistě… 

A = muţ, 46; B = muţ, 45 

Kolegové v práci si prohodí pracovní nástroje, protoţe jednoho pálí oči ze spousty prachu, 

který mu do nich nalítal. A zná Cimrmana, B má tušení, ţe jde o nějakou známou hlášku, ale 

neví, ţe z Cimrmana. Přesto ho hláška pobaví. Spouštěčem je tu asociace se situací ve hře 

Blaník, kdy má jeden z rytířů lepší zbraň neţ druhý. Záměr je zjevný – A si chce nástroj 

vyměnit. Originální způsob, kterým o tuto výměnu poţádal, pobavil B tak, ţe ani 

neprotestoval. 

 

H6:  VZTK 

A: Jsem se dozvěděl, ţe bych měl do specifikace přidat odkaz na jeden metodologickej 

dokument. Koukni, jak se to jmenuje. (A přečte nahlas nesmyslný název 

metodologického dokumentu.) Vţdyť to tam ani nemůţu dát, to budeme mít akorát 

ostudu!  

B: Se koukni, kdo nám ty metodologický dokumenty píše. To je samej debil, blbeček, 

debil, blbeček…  

A: (začne se smát) A jenom támhle vzadu je změna, dva blbečci vedle sebe…  

A = muţ, asi 40 let; B = muţ, 28 let 
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A i B jsou kolegové ve firmě. A píše specifikaci k jednomu produktu, coţ se ukáţe jako 

zapeklitý úkol. Oba hlášku znají a vědí, ţe je z Cimrmana. Spouštěčem je vnitřní asociace 

autorů dokumentu s charakteristikou ţáků ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy. Záměrem je 

pravděpodobně odlehčit situaci a samozřejmě si zanadáváním ulevit, tento účinek se také 

dostavil. 

 

H7:  VZTK 

(Při hraní deskových her si B skládá získané ţetony do kosočtverce.)  

A: Ono je lepší, kdyţ je ten kolektiv koedukovaný. (smích)  

B: A přestali to malovat, protoţe prý zjistili, ţe to tak nevypadá. (smích)  

A = ţena, 21; B = muţ, 25 

A i B jsou přátelé, Cimrmana znají. Spouštěčem byl tvar kosočtverce, který asocioval situaci 

z Cimrmana, záměr byl opět pobavit přátele, účinek odpovídal záměru pouze u A a B, 

přítomni byli i další lidé, ale hlášku nikdo z nich neslyšel nebo jí nevěnoval pozornost. 

 

H8:  Afr 

A: Pěkný ne? Ten cirkus… 

B: Dobby je super. Copak cirkus… ale jmelí! (smích) 

A = ţena, 21; B = muţ, 19 

Komentář ke dvěma obrázkům na internetu. Cimrmana znají oba. Spouštěčem bylo v tomto 

případě slovo „copak“, B chtěl poukázat na to, ţe obrázek s „cirkusem“ oproti „Dobbymu“ 

nestojí za řeč, v průběhu repliky se ale rozhodl, ţe situaci zahraje jiným směrem – směrem 

k Cimrmanovi. Účinkem bylo pobavení obou aktérů. 

 

H9:  DSP 

(A jde s B po městě a přemýšlí, co budou dělat dál.) 

A: Půjdeme domů nebo se stavíme na jídlo někde tady? Mám hlad! 

B: Navrhuju sníst psy! (smích obou) 

A = ţena, 19 let; B = ţena, 19 let 

Dvě kamarádky jsou na výletě v Praze, B je Vietnamka a dělá si legraci z mýtů o vlastní 

národnosti. Cimrmana znají obě. Spouštěčem je samozřejmě hlad, který B skrze situaci ve hře 

Dobytí severního pólu dovedl aţ k hlášce samotné. Záměrem bylo pobavit kamarádku, coţ se 

v konečném účinku také podařilo. 
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H10: DSP 

A: Jsem si měl rozmyslet, co všechno s sebou potáhnu… Ten batoh je těţkej jako 

kráva. 

B: Zatni zuby a táhni, bačkoro! (smích obou) 

A = muţ, 25 let; B = ţena, 23 let 

Parta kamarádů si vyšla na výlet, A a B jdou poslední a A si stěţuje na těţký batoh. Hlášku 

slyšel pouze A, oba Cimrmana znají. A pravděpodobně svým stěţováním B připomněl 

Frištenského z Dobytí severního pólu, proto pouţila hlášku se záměrem povzbudit a pobavit 

kamaráda, coţ se podařilo. 

 

H11: DSP 

A: Proč bych tam nemohl jít? Vţdyť to je perfektně bezpečný. 

B: Jasně, mami, a navíc – on uţ tam stejně jednou byl… 

(C upře na A tázavý pohled.) 

A: (sarkasticky k B) Díky, ţe ses mě zastal, náčelníku… (Hláška vyvolala opatrný 

smích.) 

A = muţ, 17; B – muţ, 19 let; C = ţena, 39 let  

A a B jsou sourozenci, A chce jet s bratrem do Prahy na festival a C (matka) ho nechce pustit. 

Hláška se odehrála u aktérů doma, přihlíţela ještě ţena (21), všichni znají Cimrmana. 

Spouštěčem byla kontraproduktivní argumentace, která připomínala situaci z DSP, záměrem 

bylo sarkasmem odlehčit situaci a to se také povedlo, A nakonec do Prahy s přáteli jet mohl. 

 

H12: DSP 

A: Viděla jsi včera zatmění slunce? 

B: Chvíli jsem koukala. 

A: A líbilo? 

B: Tak bylo to hezký, ale ţe bych to musel vidět dvakrát… (smích obou) 

A = ţena, 23; B = ţena 24 

Dvě dívky se baví o zatmění slunce, Cimrmana znají obě, proto se A ani nepozastavila nad 

změnou uţitého rodu na muţský. Spouštěčem byla situace, zatmění slunce je podle B zjevně 

přeceňováno. Záměrem bylo přesně vystihnout pocity ze záţitku, aniţ by B přímo řekla „no 

nic moc“. Hláška rozesmála A a v návaznosti se začala smát i B. 
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H13: DSP 

A: Kde je M? Leţí? 

B: Jo, leţí. (Smích. Bylo jasné, co bude následovat, otázkou bylo pouze, kdo to řekne.) 

C: Ubil jsi ho? Ubil. (smích všech) 

A = ţena, 41; B = muţ, 31; C = ţena, 21 

Rozhovor o M, která přehnala oslavu den předtím a z důvodů kocoviny nepřišla k rodinnému 

obědu. A, B i C Cimrmana znají perfektně, dále přihlíţela ţena (62), která Cimrmana nezná, 

přesto jí však přišla hláška z nějakého důvodu vtipná. Po dotazu, proč se smála, odpověděla, 

ţe to „vyznělo legračně s tím bitím a taky se smáli všichni ostatní“. Spouštěčem bylo slovo 

„leţí“ v daném kontextu, takové nemůţe projít skupinou cimrmanovských nadšenců bez 

povšimnutí. Záměrem i účinkem bylo pobavení okolí. 

 

H14: PzL 

A: Tam nemá cenu chodit, to jsou jenom chodby tak a tak. 

A = muţ, 40 let  

Skupinka tří lidí při návštěvě opuštěného důlního díla X, u odbočky do dalších chodeb řeší, 

zda má smysl tam chodit. A zná lokalitu a hlášku pouţil ve smyslu „nic co bys neznal, 

rutina“, aby přesně vystihnul situaci. 

 

H15: PzL 

A: Tak můţe jít Y s náma. 

B: Ona na to moc není, na druhou stranu to jsou chodby tak a tak, nic náročnýho… 

Můţem to zkusit. 

A = muţ, 20 let; B = muţ, 40 let  

Na společenské akci jeskyňářů se baví A a B o plánované návštěvě dolu Z. Zde definice dolu 

Z v porovnání s jeskyněmi, které jsou rozmanitě členité a v Čechách malé, člověk se „snadno 

umaţe“, coţ se slečně Y nelíbilo. Hláška byla pouţita za účelem výstiţného popisu situace. 

 

H16: HnM 

A: A jak to bylo s tím ţiţkovským (název hospody)? To jako pořád funguje? 

B: Teď je tam (název jiné hospody). Ono tam k M moc novejch lidí nechodilo, nic moc 

tam neměl a tvářil se jak kyselá prdel. 

A: Jo, jasně, M měl hospodu a oni mu do ní chodili lidi. 

B: No, tak nějak. Ale ono uţ mu tenkrát asi nebylo moc dobře. 

A = muţ, 30; B = muţ, 30  
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Přátelé vzpomínají na zesnulého výčepního M. Spouštěčem byla zmínka o hospodském, který 

nápadně podobal postavě ze hry HnM. Záměrem bylo pravděpodobně pobavit kamaráda, ale 

také vystihnout přesně situaci, coţ se i povedlo. Smích se však neobjevil, zřejmě z důvodu 

úcty k zesnulému. 

 

H17: VvSC 

A: Půjčila jsem si kníţku o Y. No, ona je to spíš broţura, takový leták. Má přes 500 

stran. 

A = ţena, 25 

Doma při večeři A vypráví rodině o knize, kterou si půjčila, ironizuje pomocí Cimrmana. 

Účinkem bylo pobavení okolí. 

 

H18: DŠaK 

A: Hele, tamhleto vypadá jako C. 

B: Hloupost, co by tu dělal? (člověk přijde blíţ, je to opravdu C) 

A: Není to pocestný? Je to pocestný! (smích C) Čau C, co ty tady? 

C: Inu, svět je malý, a o náhody tu není nouze… (smích všech) 

A = ţena, 21; B = muţ, 22; C = muţ, 22  

A a B procházejí přes Staroměstské náměstí v Praze. A si myslí, ţe vidí kamaráda, pouţije 

hlášku z Cimrmana. B neví, o co jde, nesměje se. C Cimrmana zná, směje se, reaguje však 

hláškou z pohádky Lotrando a Zubejda, přestoţe ví, ţe motá dvě různé věci dohromady. 

Tuhle hlášku ale zná i B, nakonec se smějí všichni. Spouštěčem je tedy situace asociující hru 

DŠK, záměrem bylo pobavit přátele a originálně přivítat C, Cimrmanově hlášce se však smál 

jenom C, B spíše upadl do rozpaků. 

 

H19: DŠaK 

A: Neviděl jste někdo H? (Špatná otázka ve špatnou chvíli v partě cimrmanofilů.) 

B: Teď! Teď tu byl! (Všichni kromě A se smějou, A na ostatní kouká jako na pitomce.) 

C: (rozváţně) Tady seděl, jak sedíš ty, ty, ty a ty. (Všichni kromě A se smějou.) 

D: Tady všude seděl. (opět smích) 

A: (nechápavě, trochu netrpělivě) Neblbněte. Kde je? 

(Chvíle ticha.) 

C: A ze všeho nejhorší jsou trpaslíci… (Všichni kromě A se opět smějou, A se otočí a 

uraţen odchází.) 

A = muţ, 20 let; B = ţena, 21 let; C = ţena, 21 let; D = muţ, 18 let  
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Parta hraje na kytary, kdyţ přiběhne A a shání H, který si odskočil. A Cimrmana evidentně 

nezná, ale ostatním to nevadí, baví se po svém, A je čím dál víc rozčilený, protoţe nic 

nechápe, nakonec naštvaně odejde. Ostatní, kteří byli rozhovoru přítomni, Cimrmana zjevně 

znají dobře. Prvním spouštěčem byla situace, kdy se A minul těsně s H, coţ odkazuje na film 

Jára Cimrman leţící, spící. Další reakce uţ byly spuštěny předchozími hláškami, všichni 

aktéři kromě A chtěli pobavit ostatní a pozlobit A. Oba zamýšlené efekty se dostavily. 

 

H20: PzL 

A: To pivo je nějaký teplý… 

B: Lepší teplé pivo neţ studená Němka! 

A: To má být obráceně… 

B: To máš fuk. (smích) 

A = muţ, 18; B = muţ, cca 45  

Rodina je společně v hospodě, A si stěţuje na teplé pivo, B odpovídá hláškou z Cimrmana, 

která je ale popletená. A Cimrmana zná velmi dobře a záleţí mu na tom, aby byly hlášky 

uţívány korektně, proto se nesměje, ale B opraví. B se ale ohradí, ţe na tom nezáleţí a 

nakonec se smějí všichni přítomní, protoţe i zbytek rodiny Cimrmana zná. Spouštěčem je 

poznámka A o teplém pivu, která asociuje Cimrmanovu poučku „teplé pivo je horší neţ 

studená Němka“, záměrem je pobavení ostatních, coţ se ale lehce míjí účinkem, protoţe 

hláška nebyla pouţita doslova a A se proti tomu ohradil a částečně tak zničil efekt vtipu. 

 

H21: DSP 

A: Klárka uţ spí?  

B: Ubil jsi ho? Uţ leţí. 

C: (téměř zároveň s B) Uţ leţí. (smích) 

A = ţena, 30 let, B = ţena, 52 let, C = ţena, 18 let 

Matka kontroluje, jestli babička a teta daly dítě spát. Celá rodina Cimrmana zná, jde o častý 

vtip. Spící dítě asociuje situaci ze hry Přetrţené dítě, záměrem je v tomto případě pobavení 

ostatních, v konečném účinku jsou všichni naladěni na stejnou vlnu. 

  

H22: Zás 

A: Budu si ještě číst, jo? 

B: Ne, pojď spát. 

A: (naštvaně) Ale já si chci číst! 

B: A muší to bét? (smích) 
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A = ţena, 30 let, B = muţ, 33 let 

Typický konflikt doma před spaním, ovšem Cimrman zazněl poprvé. A Cimrmana zná 

výborně, B ho má rád, ale jeho hlášky nepouţívá často a jeho znalost her není aţ tak hluboká. 

Spouštěč je v tomhle případě těţko identifikovatelný, moţná nějaká asociace konfliktu 

z Cimrmanovy scénky s Maryšou. Záměrem i účinkem je ale pobavení. 

  

H23: DSP 

A: Tak si uţijte výlet! 

B: Uţij si husu, kryso. Krysu, huso. (smích) 

A = ţena, 30 let, B = ţena, 35 let 

Loučení před víkendem, A má v plánu péct pro kamarády svatomartinskou husu. A i B 

Cimrmana znají. Spouštěčem je ona husa, která přímo odkazuje ke hře DSP, záměrem i 

účinkem je pobavení kamarádky a originální rozloučení. 

  

H24: Zás 

A: Mohly bysme si někdy udělat cimrmanovské odpoledne. 

B: Jó, to zní fajn. 

A: Ale jak to udělat, mňmňmň… 

B: Té lípy se nevzdám! Mňmňmň! 

A: Kampák, Kuzmo Kuzmiči? 

B: Nemá talent, Kuzma je támhle! (smích) 

A = ţena, 30 let, B = ţena, 35 let 

A i B jsou kamarádky, mají velmi rády Cimrmana a často spolu vtipkují. Spouštěčem je 

v tomto případě samotná zmínka o Cimrmanovi, pak uţ reaguje jedna hláška na druhou. 

Záměrem i účinkem je pobavení obou aktérek. 

 

H25: DSP 

A: Co jste měli k večeři? Všechno jsem ukradla… 

B: No právě… (smích) Rohlíky a párek. 

A: Tak to není špatný. Je tam maso! (smích) 

B: Krysí… (smích) 

A: Nebo psí… 

B: Ajéje, ty párky byly z Borohrádku! (smích) 

A: To mě právě napadlo. (smích) 

B: Tak holt sníme psy. (smích) 
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A = ţena, 21 let; B = muţ, 19 let 

Sourozenci při rozhovoru o včerejší večeři, oba znají Cimrmana a také zvěsti o podivných 

stravovacích zvycích v Borohrádku. Spouštěčem byla v tomto případě přímá zmínka o psích 

párcích, pouţít hlášku z DSP se přímo nabízelo. Záměr je kromě pobavení nejasný, 

pravděpodobně šlo o bezděčnou reakci na předchozí repliky, B pouţívá Cimrmana uţ spíše 

automaticky. Situaci ale vystihl přesně. 

 

H26: VZTK 

A: Můţu ti pokreslit okno? 

B: Ne. 

A: Nějakej obrazec… třeba spirálu? 

B: Ne! 

C: Geometrické obrazce… 

A: Protoţe zjistili… 

C: Ţe to tak nevypadá! (smích všech) 

A = ţena, 21 let; B = ţena, 41 let; C = muţ, 19 let 

Rodinný výlet autem, A chce malovat na zamlţené okno, B to zakazuje. Smáli se všichni, 

protoţe všichni Cimrmana znají, a okno nakonec zůstalo nepomalováno. Spouštěčem bylo 

slovo „obrazec“, které přímo asociuje repliky ze hry VZTK, následně uţ hlášky reagují na 

sebe vzájemně. Záměrem i účinkem bylo pobavit sebe i okolí. 

 

H27: DŠaK + DSP 

A: Kdo chce ještě bejlís? 

B: Já bych si s dovolením vzal… 

C: Já bych si s dovolením také vzala…  

D: Jako deserte deserte? (smích) 

A = muţ, 46 let; B = ţena, 21 let; C = ţena, 21 let; D = muţ, 19 let 

Společenský večer při activitách, Cimrmana znají všichni, proto byly ohlasy na kaţdou hlášku 

velmi kladné. Rod muţský uţitý ţenou v první osobě se v dané situaci nedal chápat jako 

chyba. Spouštěčem je nabídka občerstvení, která odkazuje na konec hry DŠK, záměrem bylo 

originálně se přihlásit o přídavek. „Deserte“, kterým reagoval D, mělo na rozdíl od 

Cimrmanova podání doopravdy význam dezertu. Záměr D byl pravděpodobně udrţet 

rozhovor v mezích Cimrmana a pobavit ostatní. Smích se dostavil. 
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H28: DSP 

A: Uhraju tři. 

B: Taky tři. 

C: Jeden. 

D: Já dva… to je dohromady devět, nesmíš jeden. 

E: Deserte deserte! A nejedná se o dezert!!! (smích) 

A = ţena, 41 let; B = muţ, 46 let; C = ţena, 21 let; D = ţena, 21 let; E = muţ, 19 let 

Situace při hraní whistu, všichni zúčastnění znají Cimrmana, takţe bez výjimky pochopili, co 

E chtěl říct. Spouštěč tu asi zjevný není, E má ale Cimrmanovy hlášky v krvi, zaklel tedy po 

svém. V konečném účinku pobavil svým rozčilováním všechny přítomné. 

 

H29: HnM 

A: To nemůţeš venku rozsvítit světlo a reklamu? Je tam tma jak v pytli, šlápl jsem do 

kaluţe a nikdo ani neví, ţe je otevřeno.  

B: Kdybych rozsvítil, přišli by sem lidi, stejně za chvíli zavírám.  

C: Nojo, chtěl mít hospodu, otevřel si ji na návsi, ale chodili mu tam lidi, tak si ji 

postavil na konci vesnice, ale zase ho našli co? (smích)  

A= muţ, 38; B = muţ, 60; C= ţena, 41 

A a C se baví s výčepním v hospodě (B), který se rozhodl raději nerozsvítit světla, aby mu do 

hospody náhodou nepřišli lidi. Spouštěčem tedy byla similarita situace s hrou HnM, záměrem 

bylo přesně vystihnout absurditu počínání B a samozřejmě pobavit ostatní. Účinek se dostavil, 

Cimrmana znají A a C, B moţná také, ale nesmál se.  

 

H30: HnM 

A: Ty jsi v práci? 

B: Jojo, dřu jak mezek. 

A: Vidím! (smích) 

B: Mám tu celý tři lidi, tak se to dá zvládnout… 

A: Jo, tak to je nával! (smích) 

B: Hroznej, na takový návaly tady nejsme zařízený! (smích obou) 

A = ţena, 21; B = muţ, 36 

Setkání přátel před hospodou, kde B pracuje. Spouštěčem pro hlášku bylo pravděpodobně 

slovo „nával“, které asociuje repliku ze hry HnM. Záměrem bylo vtipně zironizovat situaci, 

poznámka vyvolala smích u obou aktérů. 
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H31: DSP 

A: Mám hlad jako vlk. 

B: Hlad jako Kessinka? 

A: Větší! 

B: Není moţná… (smích) 

A: Navrhuju… (Otočí se na psa a jde za ním s rozpřaţenýma rukama.) Sníst psy! 

Uááá! (Pes ustrašeně couvá.) (smích obou) 

A = muţ, 19; B = ţena, 21 

Rozhovor před večeří. Kessinka je fena, která má pořád hlad, A i B si z ní dělají legraci a 

straší ji výhruţným postojem. Spouštěčem je samotná přítomnost psa a jeho hladového 

pohledu, záměrem je vystrašit psa, hláška tu poslouţila spíše mimochodem, aby pobavila 

komunikačního partnera. 

 

H32: Afr 

A: Ten pager zase nefunguje! 

B: Musíte počkat, neţ ho zmáčknete, kdyţ před vámi někdo jede… 

A: Já čekám! Přede mnou volno, zmáčknu a nic! Ten pager je vadnej! 

C: (potichu k B) Copak pager, ale jmelí! (ticho) 

A = muţ, 46; B = muţ, 37; C = ţena, 21 

Debata na recepci kanceláří o nefunkčním pageru ke garáţím. Na hlášku nikdo nereagoval, B 

pravděpodobně nezná Cimrmana a A hlášku asi neslyšel. Spouštěčem byl v tomto případě 

výraz pána A, který se tvářil zmateně a zbytečně se rozčiloval kvůli nedůleţité věci, záměrem 

bylo zlehčit situaci. Tato snaha se však minula účinkem. 

 

H33: DSP 

A: Jak se vám líbilo v Praze? 

B: Dobrý. 

C: (otráveně) Nás tahali po všech moţných památkách… 

A: Tak to bylo fajn, ne? Takovej Vyšehrad stojí za vidění… aspoň ten výhled. 

B: Tak bylo to hezký, ale ţe bych to musel vidět dvakrát… 

C: (smích) Kdyţ to srovnám s tím výletem na Kokořín… (smích všech) 

A = ţena, 42; B = muţ, 19; C = ţena, 18 

Rozhovor o školním výletu do Prahy. Spouštěčem byla pravděpodobně vnitřní souvislost, B 

nepovaţoval Vyšehrad za dostatečně interesantní objekt, stejně jako zhodnotil některé 
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zajímavosti coby nudné Varel Frištenský v DSP, proto zaironizoval pomocí Cimrmana. Na 

jeho poznámku bezprostředně reagovala s další hláškou C a umocnila původní účinek. 

 

H34: DŠaK 

A: (Poloţí na stůl čerstvé řízky.) Berte si co hrdlo ráčí! 

B + C (současně): Tak já bych si s dovolením vzal. 

D: Já bych si s dovolením také vzala! 

A = muţ, 47; B = muţ, 19; C = ţena, 21; D = muţ, 22 

Situace v hospodě. A připravil občerstvení a uvedl ho Cimrmanovskou hláškou, B i C poslali 

hned hlášku zpátky a D se přidal. Záměnu rodů u mluvčích nikdo nekritizoval, naopak přidala 

hláškám na komičnosti. Záměrem je tedy vtipně uvést občerstvení a navazující hlášky mají za 

úkol v tomto směru pokračovat. Účinek se dostavil – účastníci se předháněli v tom, kdo dřív 

na původní hlášku odpoví v cimrmanovském duchu, a smáli se. V hospodě bylo několik 

dalších lidí, kteří se smáli, a jeden muţ (27), ten se neusmál ani jinak nereagoval, vypadal 

spíše zmateně. 

 

H35: DŠaK 

A: A jak ten rozchod snáší? 

B: Blbě. Pořád mi píše nebo na mě někde čeká… 

A: Pořád? Neřád! (smích obou) 

A = ţena, 27; B = ţena, 21 

Rozhovor kamarádek o rozchodu jedné z nich. Spouštěčem bylo zřejmě slovo „pořád“, které 

připomnělo repliku ze hry DŠK. Hláška zde byla uţita pravděpodobně s úmyslem zlehčit 

situaci, coţ se nakonec také povedlo, obě kamarádky se zasmály. 

 

H36: PzL 

A: No a víš, jak jsem byl včera na tý – kdy nám to jede? – akci – za deset minut? – tak 

jsem tam potkal Z – no tak půjdem radši pěšky, ne? – hele, sparťanská tramvaj – takţe 

– co jsem to říkal? 

B: (smích) Kníţe Václav – ţízeň, co? 

A = muţ, 23; B = ţena, 21 

Rozhovor dvou kamarádů při čekání na tramvaj, přičemţ jeden se zdá poněkud zmatený. 

Spouštěčem byla asociace zmateného projevu přeskakujícího od tématu k tématu s hrou PzL. 

Záměrem bylo popíchnout A a zlehčit situaci, hláška ale nebyla pochopena a musela být 

vysvětlena. S pochopením se však nesetkala ani pak, protoţe A Cimrmana nezná. 
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H37: PzL 

A: Coţe? Byl deset let na smrtelný posteli? 

B: Záleţí, jak dlouho ta postel vydrţí, ţejo… (smích) 

A: To můţu celej ţivot spát ve smrtelný posteli! 

B: Třeba uţ teď máš smrtelnou postel! (smích) 

C: Dneska se umírá spíš v nemocnici. 

D: Nemusí, naša starka zomrela na smrtelný ţidli. 

B: Co mám dělat, kdyţ uţ jsem na smrtelný… ţidli. (smích A a B) 

A = ţena, 21; B = muţ, 19; C = muţ, 20; D = muţ, 23 

Rozhovor přátel při domácím posezení u vína. Spouštěčem bylo sousloví „smrtelná ţidle“. 

Hláška byla uţita za účelem pobavit, ale to se povedlo pouze u A, protoţe C i D 

pravděpodobně Cimrmana neznají nebo ne aţ tak dopodrobna, aby na hlášku reagovali. 

 

H38: DSP 

A: V tý pixle je ještě ţivá pizza? 

B: Jojo. 

C: Keď zplesniví tak moţná bude aj ţivá. 

D: Děkuju, ţe ses mě zastal, náčelníku. Tady prostě ţivá pizza není! 

A = ţena, 21; B = muţ, 20; C = muţ, 23; D = muţ, 19 

„Ţivá pizza“ bylo myšleno jako „nějaká zbylá pizza“, dotaz měl zjistit, jestli je zavřená 

krabice prázdná nebo ne. Některým zúčastněným se ale toto slovní spojení nelíbilo. Cimrman 

zde poslouţil víceméně mimochodem, byl pouţit jako vděčné přitakání spíše automaticky, 

neţ aby D předpokládal, ţe B a C budou vědět, o jakou repliku se jedná. 

 

H39: Lij 

A: A co jinak, pane Z? 

B: Dnes je ten slavný den, kdy k nám byl zaveden… (smích C) 

C: Jó, Cimrman! 

A = muţ, 37; B = muţ, 52; C = ţena, 21 

Situace v práci, A Cimrmana zjevně nezná, C ano. Spouštěč je v tomto případě těţko 

identifikovatelný, záměrem však bylo pobavit ostatní, to se však podařilo pouze u C. 
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H40: Lij 

A: Noták… Co s tím je? 

B: Budeš muset točit růčo! (smích) 

A: Proč já? 

B: Protoţe jsi největší hladovec… (smích) 

(Motorek naskočí, C správně zapojil drátky.) 

C: Střídavý, střídavý… 

A + B + C: …silný elektrický proud! (zavýsknutí) 

A= muţ, cca 20; B = ţena, cca 40; C = muţ, 47 

Grilování na zahradě, elektrický motorek na otáčení roţně s kuřaty se rozbil a C ho dával 

dohromady, A uţ měl strach, ţe bude muset točit kuřaty ručně. Všichni zúčastnění Cimrmana 

znají. Spouštěč je v tomto případě samotný elektrický proud, který se podařilo zkrotit, je zde 

přímá souvislost s textem Cimrmanovy písničky. Písnička byla zanotována spíše spontánně 

neţ s nějakým záměrem, kaţdopádně šlo o oslavu faktu, ţe nikdo nebude muset hodinu točit 

s roţněm ručně. 

 

H41: Zás 

A: Včera jsem se byl mrknout v tej zadr… zabradě… sakra, zahradě! 

B: (smích) Mňmňmň! (smích obou) 

A = muţ, 23; B = ţena, 18 

Rozhovor přátel o úpravách na zahradě, A i B Cimrmana znají. Spouštěčem je přeřeknutí A, 

které připomnělo B artikulační rozcvičování ze hry Záskok. Záměrem bylo zlehčit situaci a 

pobavit A, coţ se také podařilo. 

 

H42: DSP 

A: To nedám… Nic neumím! 

B: Ale prosím tebe, vţdyť se na to učíš celej měsíc. 

A: Jenţe to je na nic, jsem úplně dutá! 

B: Pšt! Ještě slovo, bačkoro, a zapíšu tě do deníčku! (A se usmívá.) 

A = ţena, 19; B = ţena, 21 

Rozhovor kamarádek o těţké zkoušce jedné z nich. Cimrman zde poslouţil jako prostředek ke 

zlehčení situace a zlepšení nálady, částečně také k sníţení nervozity A. 
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H43: ČN 

A: Moţná je jen vybitá baterka nebo něco… 

B: Hm. Babo raď. 

C: Ale já opravdu nevím! (smích) 

A: Já bych vám ráda poradila… (smích A a C) 

A = ţena, 21; B = ţena, 63; C = muţ, 19 

Debata o nefunkčním telefonu, bylo potřeba rychle najít důleţité číslo a přístroj odmítal 

spolupracovat. A a C znají Cimrmana, B nezná. První hláška jí ale vtipná přišla, u druhé uţ 

byla reakce poměrně vlaţná. Podnětem tu byla výzva „babo raď“, která se přesně v tomto 

tvaru objevila i v Cimrmanově hře ČN a spustila obě další navazující hlášky. Záměrem bylo 

pobavit ostatní a zřejmě i zlehčit situaci, která se kvůli technickému problému zdála poněkud 

hutná. Obojí se v konečném účinku podařilo. 

 

H44: DŠaK 

A: Do p***le! Práce zas***á! 

B: (pohoršeně) Nebuď sprostej! 

C: Člověk se chce vyhnout určitým slovům, to je na hovno, takováhle práce! (B a C se 

smějou, A se nejdřív snaţí udrţet váţnou tvář, ale pak se taky musí smát.) 

A = muţ, cca 45; B = ţena, cca 40; C = muţ, 18 

Při skládání dřeva ke zdi se hranice zřítí a můţe se začít od začátku, A je rozzlobený a 

nadává. C se snaţí situaci zlehčit a povede se mu to. Spouštěčem tu byla pravděpodobně 

samotná přítomnost vulgarismu. 

 

H45: DSP + DŠaK 

A: No moc ti to nejde… 

B: Aby sis neublíţil! (smích) 

C: Deserte deserte… 

A: Propíchneš nás škrabkou? 

C: Chcete, abych vám ukázal zuby? Podejte mi támhletu sklenici! (smích všech) 

A = ţena, 18; B = ţena, 42; C = muţ, 19 

Při škrábání brambor A a B zlobí C, který jim oplácí za pomoci hlášek z Cimrmana. Spouštěč 

zde zřejmě ţádný není, snad významová souvislost, hlavně má však C Cimrmana natolik 

v krvi, ţe hlášky pouţívá automaticky. Účelem je obrana proti popichování A a B, vše se 

odehrává v rámci legrace, nakonec se všichni smějou. 
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H46: DŠaK 

A: Uţ jsi mluvil s J? 

B: Nemluvil. 

A: Ale on tvrdil, ţe ti včera zavolá! 

B: No tak nevolal. 

C: Vy jste spolu nehovořili? Hovořili. Nehovořili. Ale hovořili! (smích všech) 

A = ţena, 21; B = muţ, 47; C = ţena, 42 

Situace vzniklá kvůli domlouvání akce přes telefon. C se pomocí Cimrmana pokusil přesně 

vystihnout téma rozhovoru a zesměšnit jeho průběh, zlehčil tak atmosféru, která kvůli 

moţnému konfliktu typu „kdo za to můţe“ začínala houstnout. 

 

H47: DSP 

A: Je tu jedna porce UHO a čína pro dva. 

B: Tak já a C si vezmeme čínu a D dojí UHO… a co si vezmeš ty? 

A: Já tam mám ještě zbytek tý kachny… 

B: Jo ták, ty máš krysu, huso? Husu, kryso? 

A = muţ, 19; B = ţena, 21 

Debata o tom, co na koho zbylo v lednici. A si pro sebe nenápadně zabere nejlepší jídlo, 

naštěstí to nikomu příliš nevadí, B jenom zlobí A pomocí Cimrmana. Spouštěčem je kachna, 

která je přece jenom trochu podobná huse a kterou si A tajně schovával pro sebe, coţ evokuje 

situaci ze hry DSP. A nevěděl, jestli se má smát, nebo bránit s váţnou tváří, nakonec se ale 

rozhodl pro smích. 

 

H48: NB 

(H zlobí A neustálým pošťuchováním. A zachovává důstojný klid, pak ale nevydrţí a 

rozesměje se.) 

A: Hoďte na něj deku, nebo ho zabiju! (smích všech) 

A = ţena, 21; H = muţ, 32 

Situace nastala při rodinné sešlosti. Více lidí je přítomno, ale v momentě vyřčení hlášky jsou 

v doslechu pouze lidé znalí Cimrmana, proto se všichni smějí. Spouštěčem zde byla 

bezradnost A, která uţ nevěděla, jak se otravného H zbavit. Účinek se dostavil, H ve 

všeobecném smíchu ztratil nit a dále neprovokoval. 
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H49: HnM 

A: To se to JT zbláznilo? Celou dobu nic a teď tolik lidí? Na takový návaly tady 

nejsme zařízený! 

(B nereaguje.) 

A = ţena, 22; B = muţ, 37 

V práci A komentuje, ţe se do místnosti najednou nahrnula spousta návštěv, B Cimrmana 

zjevně nezná, protoţe nereaguje. A se snaţila vystihnout situaci a hlavně pobavit kolegu, 

který se tvářil jako bluma. Snaha se však minula účinkem. 

 

H50: VvSC 

A: Tak jak Ti to jde ve škole? 

B: Nó… nic moc. 

C: Je zádumčivá! (smích) 

A: Vlákala do třídy opilého popeláře! (smích) Zavřela okno tak, ţe nešlo otevřít. 

C: A v květnu jako obvykle škrtila Červenku. 

A = ţena, 53; B = ţena, 41; C = ţena, 30 

Rozhovor po prvním týdnu speciálního kurzu pro sálové sestry, A i C znají Cimrmana dobře, 

B spíš pasivně, ale smějí se všechny. Spouštěč první hlášky není jednoznačný, další ale 

navazují přímo na nastíněnou situaci z VvSC. Záměrem i účinkem bylo zřejmě pobavit ostatní 

a zlehčit studijní situaci, kterou B popisuje nepříliš pozitivně. 

 

H51: VvSC 

A: Ale já jsem nebyla takhle veselý dítě, co? 

B: To ne, tys byla hodně přemejšlivá. Hodně sis hrála sama. Prostě taková… 

A: Zádumčivá? (smích) 

B: No, zádumčivá. (smích) 

A: Tak to K nebude. To mám radost. 

B: To nebude… ta je taková podnikavá. 

A: Ta bude jen v květnu škrtit Červenku. (smích) 

A = ţena, 30; B = ţena, 52 

Rozhovor o povaze dítěte, obě ţeny znají Cimrmana dobře. Spouštěčem pro první hlášku byla 

podobnost popisované povahy s charakterem chlapce ze semináře VvSC a vystihla přesně to, 

co B ve výpovědi chybělo. Další hláška reaguje na jiný charakter z téţe hry a její pouţití mělo 

za účel spíše pobavit. 
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H52: VvSC 

A: No ale jak jsme se bavili o těch znameních, tak K je váha a ten rozdíl je tam vidět. 

Myslím, ţe bude mít takovou příjemnější povahu neţ já. 

B: Proč myslíš? Ty nejseš uplně typická panna… Seš něčim říznutá. (smích) 

A: No já jsem se bavila s mamkou, ţe je K taková veselejší povaha, ţe já jsem byla 

taková zádumčivá. (smích) 

B: Jo zádumčivá? A škrtilas Červenku? (smích) 

A: Ne, ale vlákala jsem do třídy opilého popeláře. (smích) 

B: A pak uţ byly stránky ohořelý! (smích) 

A = ţena, 30; B = muţ, 40 

Rozhovor s manţelem sousedky o povaze různých znamení, oba účastníci znají Cimrmana, 

ale nikdy to spolu explicitně neprobírali. Spouštěčem pro hlášku byla vzpomínka A na situaci, 

kde byla pouţita v minulosti ve stejném kontextu, v podstatě o tomto prvním vyuţití 

vyprávěla. Následovala výměna hlášek, která byla zapříčiněna zjištěním, ţe konverzační 

partner zná Cimrmana, a následným nadšením účastníků z tohoto faktu. Hlášky měly pobavit, 

coţ se povedlo. 

 

H53: Šve 

A: Naše babička jak stárne, tak se hrozně zamotává do úplně nedůleţitých detailů. 

B: Jo doktor Praţák. 

A: No, to nevim… 

B: No jo, základní problémy stáří. Neschopnost udrţet myšlenku. (smích) 

A: A neschopnost ji opustit! Jo PROFESOR Praţák! (smích) 

A = ţena, 30; B = ţena, 36 

Rozhovor o zmatených vyprávěních babiček, obě ţeny Cimrmana znají. Spouštěčem k pouţití 

hlášek bylo pravděpodobně samotné téma rozhovoru, tedy stáří a problémy s ním spojené, 

kterým se Cimrman podrobně zabýval. Hlášky měly za úkol přesně vystihnout projednávané 

téma a zároveň ho odlehčit, kýţeného účinku bylo dosaţeno. 

 

H54: HnM 

A: Tam mají tak blbou konstantu, ţe všechny verše končí na O. 

B: Oblíbená konstanta bač bač jucharé známá zejména na Klatovsku. (smích) 

A: A indické fotbalové muţstvo se doţaduje ukončení zápasu konstantou nehru nehru. 

(smích) 

A = muţ, 27; B = ţena, 22 
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Při večeru s kytarou se parta přátel baví o písničce, která právě zazněla. Cimrmana všichni 

znají, hlášky se tedy setkaly s příznivou odezvou. Spouštěčem byla podobnost mezi stavbou 

dané písničky a Cimrmanovou teorií akustických konstant, která se objevuje v semináři HnM. 

Záměrem bylo obrátit pozornost k Cimrmanovi a vyvolat řetězovou reakci v podobě další 

hlášky, protoţe v dané společnosti se lidé tímto způsobem baví často a rádi. Druhotným 

záměrem bylo samozřejmě pobavit. Oba účinky se dostavily. 

 

H55: DŠaK 

A: Vţdyť jsi věděla, ţe přijedem, jsem ti o tom včera říkala! 

B: My jsme spolu hovořily? 

A: Jo, hovořily! 

B: Nehovořily… 

A: Hovořily, psala jsem ti to! 

B: Takţe nehovořily. (úsměv) 

A: Ale hovořily… (smích) 

A = ţena, 22; B = ţena, 42 

Matka s dcerou se dohadují, jestli byla rodina dostatečně informována o chystané návštěvě. 

Jádrem sporu je otázka, zda se dá komunikace po internetu povaţovat za plnohodnotný 

rozhovor. Spouštěčem je samotná situace, která k pouţití hlášky vybízí. Hláška samotná zde 

neslouţí pro pobavení, ale je přímým nástrojem umoţňujícím průběh hádky, která je úplně 

stejně nesmyslná, jako v DŠaK. Výsledným efektem ale bylo uvolnění atmosféry a smích 

obou zúčastněných. 

 

H56: DŠaK 

A: Spadlo na mě víko od záchodu! 

B: Jako kdyţ jsi na něm seděla? (smích) 

A: Jo! Jsem myslela, ţe umřu, jak jsem se lekla… 

C: Umřeš a nikdo ti nezatlačí… víka… (smích všech) 

A = ţena, 22; B = ţena, 22; C = muţ, 19 

Tři přátelé se v podnapilém stavu baví o návštěvě A na toaletě. Spouštěčem pro hlášku byla 

pravděpodobně kombinace slov „víko“ a „umřeš“, přičemţ ani jedno z těchto dvou slov by 

samostatně jako spouštěč nefungovalo. Záměrem bylo pobavit dívky a originálně utnout 

předchozí „záchodovou“ debatu, coţ se podařilo. 
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H57: CvŘH 

A: Vše, co se naučil hrát před kobylkou, bohatě stačilo! 

B: Teď mi ještě chybí ten mistrovský kus… (smích) 

A = ţena, 22; B = muţ, 30 

Při společném večerním hraní jeden z muzikantů zahrál melodii na housle bez smyčce, jenom 

ji vybrnkal na struny. Tato situace připomněla A Cimrmanovo hraní, takţe se pokusila 

výstiţně okomentovat situaci a pobavit ostatní. Podařilo se. 
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Příloha č. 2 

 

Zdravím pěkně! 

Potřebovala bych pomoc se sběrem dat na svoji bakalářku. Vzhledem k tomu, ţe mi 

vedení doporučilo nepouţívat dotazník, poprosím o spolupráci několik vybraných jedinců. 

Snad neodmítneš… :) 

Bakalářka se zabývá hláškami z Cimrmanových her. Potřebuji získat základní materiál 

na výzkum, tedy co nejvíce reálných výskytů těchto hlášek v běţných rozhovorech lidí. Ty 

Cimrmana znáš, poznáš tedy, kdyţ se nějaká objeví, a já bych ji pak potřebovala jenom zapsat 

a poslat v následujícím formátu: 

 

A: To pivo je nějaký teplý… 

B: Lepší teplé pivo neţ studená Němka! 

A: To má být obráceně… 

B: To máš fuk. (smích) 

A = muţ, 18; B = muţ, cca 45  

Rodina je společně v hospodě, A si stěţuje na teplé pivo, B odpovídá hláškou 

z Cimrmana, která je ale popletená. A Cimrmana zná velmi dobře a záleţí mu na tom, aby 

byly hlášky uţívány korektně, proto se nesměje, ale B opraví. B se ale ohradí, ţe na tom 

nezáleţí a nakonec se smějí všichni přítomní, protoţe i zbytek rodiny Cimrmana zná. 

 

Zkrátka zaznamenat co nejpřesněji, jak hláška zazněla. Zajímá mě hlavně kontext 

situace, důvod (tedy spouštěč, díky kterému se člověk rozhodl k Cimrmanovi sáhnout), záměr 

(proč hlášku pouţil) a účinek (jak to ostatní vzali, jestli hláška vyvolala další hlášku atp.). 

Pokud mi to zapíšeš v tomhle formátu nebo podrobněji, bude mi to úplně stačit. 

 

Takţe prosím, měj oči i uši otevřené a nenech ţádnou hlášku uniknout! :) 

 

Děkuju moc, 

Pavlína 

 


