
1 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA 

  

  

  

  

Bakalářská  práce 

Frazémy a idiomy v knize Bylo nás pět od Karla Poláčka 

  

  

Autor 

Marie Kovářová 

  

  

Vedoucí  bakalářské práce 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph. D.  

  

  

  

Rok 

2010 

  

    

 

 

 



2 

 

       Prohlášení  

 

      Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně, pouze za pomoci 

zdrojů, které uvádím v bibliografii.  

  

V Praze dne ………………. 

                                    ……………………………. 

                                         Marie Kovářová  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

   Poděkování  

      Ráda bych poděkovala vedoucímu své práce panu PhDr. 

Ladislavu Janovci, Ph.D., za jeho pozitivní přístup, ochotu, trpělivost a 

profesionální rady při tvorbě bakalářské práce. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Obsah 

 

Úvod            6 

Vymezení pojmu frazém a idiom        8 

1.1. Frazeologie          8 

1.2. Idiomatika          8 

1.3. Frazeologická jednotka          8 

1.4. Vztah frazeologie k jiným složkám jazyka a k jiným   jazykovědným disciplínám 10 

1.5. Postavení frazeologie mezi ostatními jazykovými disciplínami   10 

2.Frazeologická jednotka, její podstata a vlastnosti     12 

2.1.Vznik a podstata frazeologické jednotky       12 

2.2. Frazeologická jednotka a slovo        13 

2.3. Varianty a aktualizace frazémů        15 

2.4. Vlastnosti frazeologických výrazů       18 

2.4.1. Celistvost          18 

2.4.2. Diskrétnost          18 

2.4.3. Ustálenost          19 

2.4.4. Kompatibilita – inkompatibilita       19 

2.4.5. Kolokabilita          20 

2.4.6. Motivovanost          20 

2.4.7. Uzuálnost          20 

2.4.8. Kombinace          21 

2.4.9. Depletivnost          21 

2.4.10. Rovnocennost se slovem        21 

2.4.11. Doslovná nepřeložitelnost idiomu       22 

2.4.12. Obraznost          22 

2.4.13. Expresivita          22 

2.4.14. Petrifikovanost         23 

3.Třídění frazeologických jednotek       24 

3.1.Sémantické třídění frazeologických jednotek      25 

3.1.1. Frazeologické srůsty, tj. idiomy       25 

3.1.2. Frazeologické celky         25 



5 

3.1.3. Frazeologická spojení         27 

3.2. Konstrukční třídění frazeologických jednotek      28 

3.2.1. Frazémy se stavbou věty        28 

3.2.2. Frazémy s formou syntagmatu        29 

3.3. Třídění frazeologických jednotek podle slovních druhů    30 

3.3.1. Frazémy slovesné         30 

3.3.2. Adjektivní frazémy         32 

3.3.3. Substantivní frazémy         32 

3.3.4. Příslovečné frazémy         32 

3.3.5. Částicové frazeologismy        33 

3.3.6. Frazeologické jednotky spojující vlastnosti několika slovních druhů  33 

3.4. Stylistické třídění frazeologických jednotek      35 

3.4.1.  Mlackovo stylistické třídění frazeologismů      35 

3.4.1.1. Knižní frazémy         35 

3.4.1.2. Lidové frazémy         35 

3.4.2. Čermákův přístup k třídění frazeologismů       37 

3.4.2.1. Frazémy používané v psaném textu       38 

3.4.2.2. Frazémy používané v mluvené řeči       39 

3.5. Třídění frazeologismů podle původu       40 

3.6. Dělení frazémů podle vztahu ke spisovnému jazyku     42 

3.6.1. Frazémy nespisovné         42 

3.6.2. Frazémy spisovné         42 

3.7. Dělení frazeologismů podle báze vzniku      43 

3.7.1. Lexikální frazémy         43 

3.7.2. Syntaktické frazémy         43 

3.8. Dělení frazeologismů podle ustálenosti a variant     44 

3.8.1. Petrifikované frazémy         44 

3.8.2. Paradigmatické formy a paradigmatické řady frazeologických jednotek  44 

3.9. Třídění frazeologických jednotek podle funkce      46 

3.9.1. Frazeologické jednotky s nominativní nebo pojmenovávací funkcí   46 

3.9.2. Frazeologické jednotky s komunikativní nebo výpovědní funkcí   47 

Závěr            48 

Použitá literatura          50 

Anotace, klíčová slova          51 



6 

Úvod 

 

Téma mé bakalářské práce jsou frazémy a idiomy v knize Bylo nás 

pět od Karla Poláčka.  

Cílem této práce je vyexcerpovat a následně roztřídit získaný 

frazeologický materiál. Součástí třídění frazémů je třídění sémantické, 

konstrukční, slovnědruhové, stylistické, třídění frazémů podle původu, 

podle vztahu ke spisovnému jazyku, podle báze vzniku, podle ustálenosti a 

variant a třídění frazeologických jednotek podle funkce.  

 Za frazeologickou jednotku považuji ve shodě s uvedenou odbornou 

literaturou takové ustálené a reprodukovatelné spojení slov, popř. jiných 

jednotek, jehož význam zpravidla nelze odvodit z významu jeho komponentů 

a které je svou povahou obvykle jedinečné tím, že alespoň některý z jeho 

komponentů stejným způsobem v jiném slovním spojení nefunguje, popř. se 

vyskytuje výhradně v jediném výrazu. 

Proč frazémy a idiomy právě v této knize? Už jako dítě jsem ji měla 

ráda, i když jsem její děj znala pouze z televizního zpracování. Přiznám se, 

že poprvé jsem ji přečetla až teď. Dalším důvodem, proč jsem si toto dílo 

zvolila, byl bohatý frazeologický materiál.  

První kapitola se zabývá vymezením pojmu frazém a idiom a její 

podkapitoly se věnují frazeologii a idiomatice obecně, vymezení pojmu 

frazeologické jednotky, dále je popsán vztah frazeologie k jiným 

jazykovědným disciplínám a postavení frazeologie mezi ostatními 

jazykovědnými disciplínami.  

Druhá kapitola této práce je zaměřena na popis frazeologické 

jednotky, její podstatu a vlastnosti. Její podkapitoly vysvětlují vznik a 

podstatu frazeologické jednotky, vztah frazeologické jednotky ke slovu, 

varianty a aktualizace frazémů a podrobněji se zabývá vlastnostmi 

frazémů, přičemž některým vlastnostem se věnuje více a jiným méně. 

Při psaní vycházím zejména ze Slovenské frazeológie od J. Mlacka. 

Další odbornou literaturou je Idiomatika a frazeologie češtiny od F. 

Čermáka, příspěvek L. Janovce Nevětné frazémy v nové slovní zásobě z 

knihy Neologizmy v dnešní češtině od kolektivu autorů pod vedením O. 
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Martincové, článek M. Čechové Dynamika frazeologie z časopisu Naše 

Řeč, dále Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné od 

Československé akademie věd a na závěr Česká lexikologie autorů F. 

Čermáka a J. Filipce a Nauka o slovní zásobě od P. Hausera. 

V díle Bylo nás pět je zřejmý idylismus, touha po útěku do 

bezpečného dětství před hrozbou deportace do koncentračního tábora pro 

autorův židovský původ. Kdykoliv se hlavní hrdina Péťa Bajza snaží 

hovořit jako dospělý, mimoděk, autorsky však záměrně, ukazuje 

malichernost a směšnost světa, v němž žije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

    1. Vymezení pojmu frazém a idiom 

 

   1. 1. Frazeologie 
 

 Frazeologii můžeme podle J. Mlacka (1984) chápat třemi způsoby. Ten 

první představuje souhrn, množinu všech frazeologických jednotek. Druhý 

definuje frazeologii jako nauku o frazeologických jednotkách, přičemž tato 

nauka je chápána jako specifická část jazykovědy, jazykovědná disciplína. 

Třetím přístupem k frazeologii je její vymezení jakožto způsobu vyjadřování 

jistého, zejména známého jedince nebo způsob vyjadřování v určitém 

vědním, resp. pracovním odvětví (např. ekonomická frazeologie, 

žurnalistická frazeologie, stavařská frazeologie). 

 

    1. 2. Idiomatika 

 

Idiomatika přestavuje souhrn všech frazeologických jednotek a idiomů. 

Dříve byla pojímána jako doslovná nepřeložitelnost určitého obratu do jiného 

jazyka, nově se chápe jako sémantická nerozložitelnost obratu, tedy 

celistvost pojmenování. 

 

    1. 3. Frazeologická jednotka 

 

Frazeologická jednotka se vyznačuje funkční, významovou a formální 

různorodostí. Jedná se o ustálené slovní spojení, pro které je typická 

obraznost, nerozložitelnost významu jednotlivých slov a expresivita. 

Představuje jednotky ve formě věty nebo výpovědi s komunikativní funkcí. 

Předmětem jejího výzkumu jsou ustálená slovní spojení (idiomy), které lze 

chápat čtyřmi způsoby. V nejširším významu jako ustálená slovní spojení, 

dále jako všechno, co je pro daný jazyk typické, jako ustálená slovní spojení 

charakteristická pro určitý jazyk a nebo jako synonyma pro tzv. 

frazeologické srůsty. 

„Tradičně bývají frazeologické jednotky (frazémy) vymezovány jako 

ustálená a reprodukovatelná spojení slov, jejichž celkový význam není plně 
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odvoditelný z významu jednotlivých lexikálních složek a které se dále 

vyznačují určitými společnými vlastnostmi.“
 
(Janovec 2005, s. 147). Jejich 

vlastnosti jsou popsány v samostatné kapitole (viz kapitola Vlastnosti 

frazeologických jednotek).  

Pohyby ve slovní zásobě frazémů jsou pozvolnější a méně nápadné než 

v lexikální zásobě. Je to způsobeno vlastnostmi frazeologických jednotek, 

mnohostí jejich variant a nestabilizovanými sémantickými a formálními 

anomáliemi, které se v potencionálních frazeologických jednotkách 

vyskytují. Frazémy se skládají z několika lexikálních složek, což odporuje 

snaze o jazykovou ekonomii (zejména v mluvené řeči). Tato snaha podnítila 

vznik a užívaní univerbizovaných frazeologických jednotek, dále vznik 

složených slov a snížení počtu frazémů v komunikaci, resp. vznik 

defrazeologizovaných lexikálních jednotek. 

Frazémy se velice často objevují v mediálních a publicistických textech 

a určitý specifický okruh frazémů i v běžné mluvené řeči, především  

mládeže. Nárůst počtu sociolektových frazémů můžeme sledovat zejména v 

mluvě nově vzniklých zájmových skupin, jako například u snowboardistů, 

skateboardistů a narkomanů. 

Co se překladů z cizích jazyků, hlavně z angličtiny, týče, obohacuje se 

česká slovní zásoba o kalkované frazémy, vázané obvykle na určitou 

profesní, poloprofesní či zájmovou skupinu. Některé neofrazémy se mohou z 

profesních překladů rozšířit i do jiných oblastí, např. do profesní či 

poloprofesní mluvy, do publicistiky nebo i do běžně mluveného jazyka. Do 

krásné literatury se tyto frazémy dostávají mnohem méně. 

V rámci frazémů dochází i k rozšiřování jejich významu, např. jít do 

kytek znamenalo dříve zemřít, zatímco dnes i být v koncích. 
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1. 4. Vztah frazeologie k jiným složkám jazyka a k  

 jiným jazykovědným disciplínám 

 

Zatímco některé jazykovědné koncepce (např. paremiologie) frazeologii 

mezi jazykovědné disciplíny neuvádějí, jiné ji naopak vyčleňují jako 

samostatnou základní rovinu. Od výzkumu Ch. Ballyho se do centra jejího 

zájmu dostávají ustálená slovní spojení, zatímco přísloví a pořekadla se 

ocitají na okraji pozornosti nebo z frazeologie úplně vypadávají. V mnoha 

cizích jazykovědách se frazeologie nezkoumá téměř vůbec. 

 

  1. 5. Postavení frazeologie mezi ostatními jazykovými       

  disciplínami 

 

J. Mlacek (1984) ve své publikaci uvádí, že lingvisté Vinogradov a 

Kunin chápou frazeologii jako celkem osobitou jazykovědnou rovinu. 

Východiskem tohoto pohledu je důsledné porovnání frazeologismu s 

vlastnostmi jiných jazykových jednotek, zejména slova. Odmítají především 

starší ztotožňování frazému se slovem. Frazeologická jednotka je tedy 

poměrně svébytná jazyková entita a frazeologie zase osobitá jazykovědná 

disciplína. 

Jiný názor je ten, že frazeologie není univerzální složkou jazyka jako 

ostatní základní roviny. Například Rojzenzon frazeologii ze základních 

jazykových rovin vylučuje s tím, že není obligátní složkou jazyka a 

teoreticky mohou existovat jazyky bez ní, zatímco bez jiných složek ne. 

Všechny známé přirozené jazyky však nějakou frazeologii mají.  

Druhým důvodem, proč frazeologii nepovažovat za osobitou rovinu 

jazyka, je významová platnost samotných frazeologismů. Význam 

frazeologické jednotky není natolik specifický jako například význam 

slovotvorný.  

Třetím důvodem proti zařazení frazeologie do základních rovin jazyka 

jsou rozdíly v míře frazeologizovanosti frazeologických obratů a plynulý 

přechod od frazeologismu k volnému spojení.  
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Frazeologie má přesně vymezený předmět výzkumu, kterými jsou 

ustálená slovní spojení s obrazným významem. Navíc má vlastní výzkumné 

metody. Typická je pro ni zejména kontextologická metoda. 
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  2. Frazeologická jednotka, její podstata a 

vlastnosti 

 

   2. 1. Vznik a podstata frazeologické jednotky 

 

Frazeologickou jednotkou rozumíme takové ustálené a 

reprodukovatelné spojení slov, popř. jiných jednotek, jehož význam 

zpravidla nelze odvodit z významu komponentů a které je svou povahou 

obvykle jedinečné tím, že alespoň některý z jeho komponentů stejným 

způsobem v jiném slovním spojení nefunguje, popř. se vyskytuje výhradně v 

jediném výrazu. 

 Frazeologická jednotka vzniká přehodnocením již existujícího volného 

slovního spojení. Toto slovní spojení přitom získá nový význam, odlišný od 

toho původního. Ten se dále ustaluje a nelze jej plně odvodit z významu 

jednotlivých komponentů.  

 Mezi způsoby tvoření frazeologismů patří perifráze jednotlivého slova, 

frazeologizace ustáleného, ale nefrazeologizovaného slovního spojení a 

tvoření nových frazeologismů z existujících frazeologických jednotek (tzv. 

frazeologická derivace).  

 Frazémy mohou vznikat i z ustálených složených termínů (šikmá 

plocha ← dostat se na šikmou plochu; mrtvý bod ← ocitnout se na mrtvém 

bodě). Vlivem publicistiky a popularizace vědeckých poznatků dochází k 

přehodnocování termínů na frazeologické jednotky (kategorický imperativ; 

bludný kruh; spodní proud) a také ke zkracování konstrukce frazeologismů, 

zejména přísloví a pořekadel. Výsledek zkrácení má dvě podoby. V prvním 

případě zůstane přísloví příslovím, pořekadlo pořekadlem, přičemž se 

zachová i význam výchozí jednotky, např. jaká matka, taková Katka (, 

taková celá čeládka). Ve druhém případě dojde k zestručnění původního 

přísloví či pořekadla a vznikne nová jednotka, která už ovšem není příslovím 

či pořekadlem a nese osobitý kategoriální význam (Tichá voda břehy mele. 

→ tichá voda. Nové koště dobře mete. → nové koště). Na druhou stranu 

může dojít k rozšiřování původního významu, tento postup se však uplatňuje 
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velmi zřídka. Dochází při něm ke vzniku nových podob frazémů (to je ptáček 

→ to je pěkný ptáček).  

Některé frazémy obsahují také potenciální komponenty, v knize Bylo 

nás pět je např. potenciální složkou ukazovací zájmeno ten ve frazému nahý 

jako ten Adam. 

 

 2. 2. Frazeologická jednotka a slovo 

 

 U frazeologické jednotky stojí vždy na prvním místě vztah ke slovu, 

vztah k větě je až na místě druhém.  

Můžeme pozorovat vztah frazeologické jednotky jako celku ke slovu 

(pouze u frazémů se syntagmatickou stavbou a pojmenovací funkcí) nebo 

souvztažnost frazeologické jednotky a slova (slovo jako komponent). 

 Komponenty frazeologických jednotek už nejsou pouhá slova, nýbrž 

jednotky osobitého druhu. V průběhu procesu frazeologizace ztrácejí vlastní 

významovou platnost, přičemž míra ztráty je různá. K úplné ztrátě významu 

pak dochází při aktualizaci celých frazeologických jednotek v případě, že se 

jednotlivým komponentům připíše jejich doslovný význam, např. vzít si něco 

do hlavy a vzala si do hlavy olovo (tj. zastřelila se). Podobně je tomu v 

publicistice, uměleckém stylu a hovorové řeči. Sémantické změny však 

nevedou k popírání slovní povahy frazémů, připouštějí nanejvýš oslabení 

slovní povahy slova.  

Slova ve vztahu k frazeologismu jako celku nazýváme komponenty, 

složkami nebo částmi frazeologické jednotky. Dále rozlišujeme klíčová 

(neboli opěrná) slova frazeologismu, na nichž leží významový střed 

frazeologismu, od fakultativních složek frazeologismu. Může dojít k 

nesouladu závažnosti konstrukční a významové stránky, poté vymezujeme 

významově a konstrukčně klíčová slova. V některých případech jsou však 

obě složky rovnocenné (ronit slzy, vyvalovat na někoho oči). Klíčová slova 

naopak nenajdeme u frazeologismů jako krev a mlíko, nemastný – neslaný a 

u frazeologických jednotek s větnou či souvětnou stavbou (Komu není rady, 

tomu není pomoci.). 
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Fakultativními členy frazeologismů jsou slova, jež se v jedné variantě 

frazeologismu vyskytují a v jiné ne, zároveň však nejsou pouze volným 

doplněním frazeologické jednotky, např. mít (vlastní) střechu nad hlavou. 

Ustálené jsou obě dvě podoby. Existují i frazeologismy se dvěma 

fakultativními členy, jako např. To je (už) vrchol (všeho), (celým) tělem a 

(celou) duší, to (už) přestávají (všechny) žerty. 
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            2. 3. Varianty a aktualizace frazémů 

 

„Varianty jsou chápány jako druhá základní existenční forma 

frazeologismu.“ (L. Janovec, 2005). Jen málokterý frazém se vyskytuje 

pouze v jedné podobě, jako příklad uveďme frazémy vypařit se jako duch, 

jak pára nad hrncem, zmizet jako duch, zmizet jako stín. 

L. Janovec (2005) i J. Mlacek (1984) chápou aktualizaci jako takovou 

formu frazému, v němž se aktuálně, subjektivně, individuálně, autorsky či 

jednoduše řečeno neuzuálně zasahuje do složené frazeologické jednotky, do 

její stavby tím, že tento zásah změní, modifikuje či upřesňuje její význam 

nebo přinejmenším ustálený způsob jejího ztvárnění. Tyto aktualizace 

sémanticky nebo pragmaticky přetvářejí význam původní frazeologické 

jednotky a dotvářejí její význam v komunikačním aktu (feferonka na dortu). 

Cílem aktualizace je ozvláštnění textu, vyjádření nadhledu, ironie nebo třeba 

humoru, jako například aktualizace všemocná končetina trhu k původnímu 

frazému všemocná ruka trhu. Každá aktualizace musí obsahovat 

signalizátory frazému, který aktualizuje. Často vzniká pouze pro potřeby 

určitého textu, a má tedy okazionální či individuální charakter.  

Varianty se mohou objevovat na úrovni lexikální, slovotvorné, 

morfologické, syntaktické a stylistické. Mohou vznikat jako podoby k již 

existujícím frazémům, např. kostlivec ve skříni – Žid ve skříni, nebo jako 

varianty samy k sobě, jako např. prát špinavé peníze – čistit špinavé peníze.  

Rozšířené jsou i defektní aktualizované struktury (typy kontaminací 

frazémů, při kterých dojde k neintencionálnímu transferu složky či složek 

jednoho frazému do struktury příbuzného frazému a naruší se tím jeho logika 

a význam). Aktualizace jsou velmi časté u přirovnání a srovnání, ve kterých 

se značně uplatňuje autorův kreativní přístup k potřebě textu. Jedná se o 

obrazná vyjádření okazionálního charakteru, např. svalnatý jako asijský tygr; 

vznášet se nad sálem jak předválečná Paříž. 

U aktualizace či parafráze dojde k formální nebo významové inovaci, 

význam se tedy rozšiřuje nebo naopak zužuje, specifikuje či konkretizuje. 

Někdy je nový význam polyfunkční (především u básníků a v publicistice) a 
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může teoreticky vycházet z každé složky frazeologismu. Aktualizaci nelze 

pokládat za formu frazeologismu, je u ní totiž patrný individuální posun.  

Morfologická aktualizace vzniká tehdy, když ustálený obrat dostane 

kategorie překračující hranice jeho ustálenosti. Týká se zejména 

frazeologismů s jmennými a slovesnými komponenty (nechat/ztratit někde 

zuby, tj. zahynout, nechat/ztratit někde zub má doslovný význam; mít dlouhé 

prsty, tzn. krást, avšak spojení mít dlouhý prst nese doslovný význam).  

Mezi syntaktické parafráze patří případy, kdy se mění intenční schéma 

frazeologické konstrukce.  

Druhým typem jsou případy, kdy se mění celková stavba 

frazeologismu. Jmenný výraz se stává slovesným a naopak (karta se obrátila, 

tzn. změnila se situace, naproti tomu slovní spojení obrácená karta má 

doslovný význam).  

Třetím typem jsou případy, kdy dojde ke změně větosledu či 

slovosledu, zejména u frazeologismů s přívlastkovými komponenty nebo 

mají-li příslovečnou platnost.  

Čtvrtým typem jsou případy, kdy dojde k nedopovězení nebo useknutí 

frazeologismu (jak si usteleš,...). Setkáváme se s nimi zejména v příslovích a 

pořekadlech. Nedopovězenost souvisí s aktuálním kontextem, podmiňuje 

významovou nebo stylistickou platnost nového obratu. Jde o volné, 

individuálně zaměněné komponenty. V prvním kroku dochází k nahrazení 

některého slova zájmenem. Frazeologická jednotka se částečně významově 

rozkládá, člení, vzniká aktualizace frazeologismu (hned za tepla šel za 

předsedou/hned za horka šel za předsedou). 

Osobitým případem užití frazeologických jednotek je jejich používání v 

přímém, tedy nefrazeologickém významu, jde o tzv. kontextovou aktualizaci 

frazeologismu, u níž plyne přímý význam přímo z kontextu. Dále se 

setkáváme s tzv. komplexním typem aktualizace frazeologismu, který vzniká 

kombinací některých čtyř uvedených druhů syntaktické parafráze. K tzv. 

rozštěpení frazeologismu dojde tehdy, když se mezi jeho složky dostanou 

slova z kontextu (Tichá voda mezi námi břehy mele. Řekl hop, ale každý 

věděl, že nepřeskočí.). 
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Frazeologická kontaminace je charakteristická tím, že se jedna 

jednotka kontaminuje s jinou frazeologickou jednotkou anebo se slovy z 

kontextu.  

Další možné způsoby vzniku frazeologických kontaminací jsou zkřížení 

volného spojení s frazeologismem (Byli tací, kteří vedli řeči o tiché vodě.), 

zkřížení frazeologické jednotky se synonymním, ekvivalentním volným 

spojením (Teď je nám hej!) a zkřížení dvou frazeologických jednotek, 

přičemž předpokladem jsou styčné body obou jednotek (Pamatuji si, svrběla 

mě tehdy na jazyku otázka). V případě, že se výsledek ustálí, může vzniknout 

nová frazeologická jednotka. Někdy se také vytvářejí paralelní novotvary s 

analogickými formálními i významovými vlastnostmi (Ukaž mi hnůj a já ti 

povím, jaký jsi hospodář. Pověz mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi.). Zde se 

jedná o oblast individuální frazeologie, frazeologických sérií. V knize Bylo 

nás pět jsem našla jediný příklad zkřížení dvou frazeologických jednotek, a 

to „Utíkejme, co hrdlo ráčí.“ Tato kontaminace vznikla zkřížením frazémů 

utíkejme, co nám nohy stačí a jezte, co hrdlo ráčí. 
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    2. 4. Vlastnosti frazeologických výrazů 

 

Mezi vlastnosti frazeologických jednotek patří podle většiny frazeologů 

(srov. např. Čermák 1984, Mlacek 1984, Čechová 1986, Janovec 2005) 

rovnocennost a souvztažnost se slovem, ustálenost, obraznost (pouze v 

kombinaci s jinými vlastnostmi frazeologismu), přenesení významu, 

doslovná nepřeložitelnost, idiomatičnost, reprodukovatelnost fonémů a 

morfémů (jen v kombinaci s jinými vlastnostmi frazeologismu), hotovost již 

před řečovým procesem, syntaktická ustrnulost, významová nerozložitelnost, 

expresivita, emocionálnost, celistvost pojmenování, petrifikovanost, 

víceslovnost, nezaměnitelnost komponentů, neúplné paradigma jednotlivých 

komponentů, výskyt petrifikovaných a zastaralých výrazů a tvarů; popřípadě 

modifikace těchto zmíněných vlastností. Tyto vlastnosti jsou ve 

frazeologických jednotkách zastoupeny různou měrou, někdy mohou některé 

i chybět. Různí autoři také zmiňují různé vlastnosti jako dominující pro 

utváření frazémů, proto se některým z nich věnujeme podrobněji a jiným 

méně.  

 

 2. 4. 1. Celistvost 

Frazémy mají celistvý význam, který je obvykle možno vysvětlit i 

pomocí jednoho slova, např. Achillova pata je „(tajná) slabina (jedince jinde 

nezranitelného)“, jít k duhu znamená „prospívat (nějakému) člověku dobře a 

tím ho i příjemně uspokojovat“. Při užití ve větě se frazém Achillova pata 

chová podobně jako substantivum. 

 

   2. 4. 2. Diskrétnost 

 Formálně je frazém diskrétní jednotka tvořená zřetelnou kombinací 

minimálně dvou složek. Její diskrétní povaha (na rovině morfologické 

kombinatoriky odpadající) je dána asymetrickým dualismem funkce 

jednotlivých složek a celku. Kombinace složek může být formálně 

pravidelná, tj. odpovídat obecné kombinatorické struktuře (obvykle 

slovnědruhové), nebo naopak nepravidelná, anomální, tj. neodpovídat jí, 

resp. odpovídat jí v odlišené míře. Důvodem anomálie může být porušení 
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pravidel formální kolokability určitého prvku (nejčastější případ) nebo 

narušení jeho kolokability sémantické či jeho monokolokabilita (tj. případ, 

kdy izolované porušení kolokability se zobecňuje a stává nutností). 

 

 2. 4. 3. Ustálenost.  

Frazém je jednotkou ustálenou, čímž se liší od autorských metafor a od 

nesmyslných struktur (příp. inkompatibilních spojení). Ustálenost musí 

ovšem odpovídat i dalším požadavkům kladeným na jazykový znak, zejména 

rekurentnosti, reprodukovatelnosti v různých promluvách v téže funkci, 

významu a formě. Ustálenost frazému si však neodporuje s jeho výrazovou 

variantností a s určitými možnostmi transformace. Ustálenost formální se 

týká zejména počtu, formy a pořadí komponentů. Zřídka lze frazém zdánlivě 

rozdělit či přerušit vložením jiného komponentu (nebo i několika 

komponentů), např. u Čermáka (1984) byly to hotové lukulské hody. Tyto 

metajazykové způsoby komentáře však neznačí, že by se jednalo o porušení 

ustálenosti. Ustálenost frazému se projevuje jako tzv. uzuální společný 

výskyt komponentů. Musí ovšem vyhovovat i dalším požadavkům kladeným 

na jazykový znak, zejména rekurentnosti a reprodukovatelnosti v různých 

promluvách v totožné formě, funkci a významu. 

 

     2. 4. 4. Kompatibilita – inkompatibilita 

 Kompatibilita označuje sémantickou slučitelnost dvou prvků 

jazykového systému patřících do různých paradigmat stejné roviny, její 

podstatou je existence nejméně jednoho společného sémantického rysu. V 

textu se projevuje možností utvořit smysluplné volné syntagma.  

Inkompabilita je jejím opakem a představuje vzájemnou sémantickou 

neslučitelnost určitých prvků. V textu se projevuje jako viditelná nemožnost 

vytvořit smysluplné syntagma. Např. otevřená hlava, zlatá horečka, tekutý 

chléb, umět se narodit, mít z ostudy kabát. Inkompabilita tedy značí 

sémanticky nepřijatelný vztah. 

 Mezi kompatibilitou a inkompabilitou, které se dají chápat jako 

hraniční body, se nachází přechodný pás potenciální kompatibility. Díky 

tomu lze říci, že káva je bílá, horečka přeběhla. Idiomy s kompatibilními 

komponenty se výrazně odlišují od těch, u kterých se mezi komponenty 
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projevuje inkompatibilita. Ty první můžeme překládat i doslovně, zatímco ty 

druhé nikoliv. Kompatibilní jsou třeba slova otevřený, zavřený a slova dveře 

a okno (zahrnují sémantický rys „otvíratelnosti“, který je sám o sobě 

složený). Dohromady tvoří slovní spojení jako otevřené okno, zavřené dveře. 

 

   2. 4. 5. Kolokabilita 

 Tato vlastnost označuje počet členů, slov, která se s určitým slovem 

mohou vyskytovat, pojit. S ohledem na tuto vlastnost lze slova dělit na ta 

kolokačně restringovaná anebo slova zdánlivě nerestringovaná. Ta první se 

také označují jako monokolokabilní (frenetický potlesk), ta druhá jako 

kolokačně neutrální. Nejedná se ovšem o možnost spojení slova s jediným 

jiným výrazem, nýbrž o spojitelnost s viditelným velmi úzkým kolokačním 

paradigmatem nebo třídou. Pokud má řada frazémů jednu či více valencí, má 

i svou (vnější) kolokabilitu. 

 

 2. 4. 6. Motivovanost 

Většina frazémů je do jisté míry motivovaná formálně (probodnout 

pohledem, mistrovský kousek) a naopak jen nepatrná část komponentů 

frazeologické jednotky byla nemotivovaná, resp. motivovaná omezeně 

(otrocké jho, vzít pochopa). Nemotivované slovo se může shodovat se 

slovem monokolokabilním (být hin), není to však podmínka (jho). S 

motivovaností slova souvisí i jeho délka. Obecně vzato se nejčastěji 

vyskytují slova průměrně dlouhá a krátká, ta dlouhá jsou jako komponent 

frazémů naproti tomu vzácná (mít s něčím popotahování, pokračovat v 

krasojízdě, pět chvalozpěvy na něco). Nemotivovanost je patrná u slovních 

spojení typu železná zásoba, mít těžkou hlavu, oproti tomu motivovanost 

vidíme např. ve spojení stará bela nebo růžové brýle.  

 

  2. 4. 7. Uzuálnost 

 Uzuálnost představuje ustálenost formy a užívání. V současném jazyce 

se setkáváme s poměrně velkým počtem opakujících se variant frazémů a 

nových frazeologických aktualizací, které narušují stabilitu frazému. Část z 

nich můžeme považovat za neologické frazémy, jiné ovšem stabilizované 

nejsou. V nové slovní zásobě se také setkáváme s frazémovými 
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transformacemi a variantami (např. třešinka na dortu, třešnička na dortu, 

šlehačka na dortu). 

 

 2. 4. 8. Kombinace 

Lidé mají tendenci si frazeologické výrazy v duchu rozkládat. Význam 

celého spojení odvozují od významu jednotlivých komponentů. Např. u 

frazému achillova pata vyjdeme z Homérova mýtu, podle kterého měl 

Achilles opravdu zranitelnou patu, achillova pata však nemusí označovat 

výhradně patu a taková černá hodinka nemusí trvat šedesát minut. U 

některých frazémů se však významy jednotlivých komponentů stěží odvodí, 

jako např. u spojení šlo mu to k duhu.  

 

  2. 4. 9. Depletivnost 

 Depletivnost souvisí s rozdílem autosémantik a synsémantik. Objevuje 

se u skupiny nejfrekventovanějších sloves, jako např. být, mít, dělat, nechat, 

dát, vzít, dostat, ztratit, zůstat,… Uvedená slovesa jsou významově široká a 

mají i vysokou kolokabilitu. Obě vlastnosti nás opravňují, abychom u nich 

hovořili i o velké míře desémantizace. Verbum u spojení typu mít nahnáno, 

vzít roha, být z něčeho paf nebo třeba dát najevo má zejména funkci 

verbalizátoru, a umožňuje proto vystupování ve funkci predikátu. 

Komponenty idiomu s běžným významem, jako např. trnout hrůzou, kyselý 

obličej nebo hrbit před někým páteř, se označují jako významotvorné, 

zatímco komponenty desémantizované jako depletivní.  

 

  2. 4. 10. Rovnocennost se slovem 

 Tato vlastnost, představa rovnocennosti významu idiomu se slovem, se 

traduje již od začátku 20. století, kdy ji vyzdvihl Charles Bally. I když 

budeme chápat rovnocennost idiomu s prostým slovem pouze z pohledu 

sémantické a funkční ekvivalence, musíme ji ze seznamu vlastností 

frazeologické jednotky vyškrtnout. 

  Dříve byla pokládána za základní vlastnost, posléze se od jejího 

primárního postavení postupně upouštělo. Moderní frazeologie si už se 

samotnou ekvivalencí frazému se slovem nevystačí a do frazeologie jsou 

zahrnuty i ustálené obraty ekvivalentní nejen s pouhým slovem, nýbrž i se 
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syntagmatem, či dokonce větou. Ačkoliv frazém a slovo jsou jednotky 

vzájemně blízké a příbuznost mezi nimi je větší než mezi leckterými jinými 

jednotkami ze dvou různých jazykových oblastí, nejsou ztotožňovány a 

považovány za ekvivalenty. 

 

 2. 4. 11. Doslovná nepřeložitelnost idiomu  

Tato vlastnost byla v posledních letech přehodnocena v důsledku 

potřeby strojového překladu jazyka. V tuto chvíli je tedy za idiom považován 

celek ze slovníku, částečně i z gramatiky. K dispozici máme speciální 

slovník idiomů jako specifické množiny pojmenování. J. Mlacek tedy 

doslovnou nepřeložitelnost do vlastností idiomu zahrnuje, F. Čermák však 

poukazuje na přehodnocení jejího významu. 

 

 2. 4. 12. Obraznost 

  Obraznost je typickou vlastností frazeologických jednotek. „Odlišuje 

frazémy od nefrazeologických ustálených slovních spojení, především od 

sdružených pojmenování terminologické či lexikální povahy.“ (Mlacek, 

1984). Přenesené pojmenování nebo metafora obvykle pojmenovaný jev 

nebo vztah znejasňují. Dochází například k nazývání složitějších a dobře 

známých poměrů ekonomickým způsobem. Je možné postřehnout postoje 

člověka a různých způsobů jeho chování (přehazovat si něco jako horký 

brambor; být z obliga) nebo jeho psychických projevů (plakat nad rozlitým 

mlékem; neublížit ani kuřeti; hádat se o chlup).  

 

 2. 4. 13. Expresivita 

 Frazeologická jednotka na rozdíl od jednoduchého slovního 

pojmenování vyjadřuje jisté hodnocení, a je tudíž expresivní. Tato vlastnost 

je typická pro většinu frazémů, ale je spíše důsledkem sémantických a 

formálních vlastností frazémů, a proto je až vlastností druhotnou a můžeme ji 

tedy brát v úvahu pouze v kombinaci s jinými vlastnostmi frazeologické 

jednotky. 

Můžeme rozlišovat frazémy eufemické (odejít do věčných lovišť), 

dysfemické (natáhnout bačkory), hyperbolické, ironické, sarkastické a 
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tabuové. Dále rozeznáváme frazémy s žertovným, ironickým (to by tak 

hrálo), vulgárním a jiným zabarvením.  

 

  2. 4. 14. Petrifikovanost 

 Touto vlastností rozumíme syntaktickou ustrnulost frazémů, novější 

výzkumy ovšem hovoří spíše o oslabení či modifikování syntaktických 

zákonitostí ve frazeologii. Petrifikovanost syntaxe frazémů tedy nelze 

absolutizovat, neboť u většiny frazémů dochází pouze k oslabení nebo 

určitému ohraničení syntaxe, nikoliv tedy k úplné petrifikovanosti.  
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 3. Třídění frazeologických jednotek 

Frazeologické jednotky mají, jak bylo řečeno výše, různý charakter a 

různé vlastnosti, na jejich základě je lze třídit do skupin s určitými 

společnými rysy. J. Mlacek (1984) uvádí celkem dvanáct různých klasifikací, 

z nichž nejčastěji bývají zohledňovány klasifikace z hlediska původu, z 

hlediska slovnědruhového, z hlediska jejich vztahu ke spisovnému jazyku a z 

hlediska ustálenosti. 

Podle charakteru vyexcerpovaného materiálu tyto charakteristiky dále 

zohledňuji ve své práci.  
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 3. 1. Sémantické třídění frazeologických jednotek 

 

Sémantické třídění vychází z poměru mezi lexikálním vyjádřením a 

významovou platností frazeologismu a také z toho, do jaké míry význam 

frazeologické jednotky souvisí s významy jednotlivých slov.  

 

     3. 1. 1. Frazeologické srůsty, tj. idiomy 

 Význam frazeologických srůstů není motivovaný významy 

jednotlivých složek a frazeologické srůsty jsou podle J. Mlacka nejčastěji 

ekvivalentní se slovem. Z frazeologických srůstů, čili idiomů, z díla Karla 

Poláčka můžeme vyčlenit skupinu, která vypovídá o určitém chování, popř. 

aktivitě člověka. Sem bychom zařadili natahovat moldánky, polykat 

andělíčky; šlapat si na jazyk; jít na ruku; chytat lelky; tancovat, jak ten pán 

píská; z nebe visí špagáty. Další idiom informuje o lidské vlastnosti: 

hezounká jako obrázek. 

 

  3. 1. 2. Frazeologické celky. 

 Frazeologické celky jsou obraty, jejichž význam souvisí s významem 

jednotlivých složek pouze zprostředkovaně a celky jsou motivované 

významem jednotlivých složek. Je pro ně typická ustálená obraznost. 

Frazeologické celky tvoří nejpočetnější část frazémů v Bylo nás pět.  

Častým komponentem frazeologických celků v Poláčkově díle je slovo 

blázen: dělal by jako blázen; těšil se na to jako blázen; dělat si blázny ze své 

babičky; směje se jako blázen.  

Další frazémy vypovídají o lidských lidských vlastnostech a stavech: 

mít za ušima; otevřená hlava; huba od ucha k uchu (tzn. usměvavý); mít 

hlavu jako škop; porád jak ta růžička; ležel jako Lazar; není s nimi žádná 

hra; neví si rady; být si kvit; nahý jako ten Adam; postavit si hlavu; mít se k 

světu; mít oči navrch hlavy; neztratit se ve světě; být ve svátečním; nahrabat 

takových peněz.  

V rámci frazeologických celků charakterizujících místo či vzdálenost 

Karel Poláček použil např.: co by kamenem dohodil; široko daleko; jít do 

háje; odebrat se do světa. 
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Do frazeologických celků z díla Karla Poláčka vyjadřující pohyb 

můžeme zařadit např. utíkejme, co hrdlo ráčí; je ho všude plno; s tebou čerti 

šijou; odebrat se do světa.  

V knize Bylo nás pět nacházíme také frazeologický celek vypovídající o 

časovém úseku, a to frazém v jednom kuse.  

Další skupiny frazeologických celků tvoří frazémy, které hodnotí 

určitou skutečnost, ať už kladně, nebo záporně, např. celá jeho přízeň 

nestojí za fajfku tabáku; nic mu nebylo dost vznešené; všechno to stojí za 

hovor.  

V knize Bylo nás pět nacházíme také frazeologické celky o popravě: být 

potrestán na hrdle; zkrátit o hlavu.  

Další skupinou jsou frazeologické celky vypovídající o ceně a penězích: 

to by mohlo být mastné; smrdí to krejcarem; nahrabat takových peněz; 

vyhodit peníze oknem.   

Další skupina z díla Karla Poláčka tvoří frazeologické celky o rvačkách: 

dát mu jednu po kebuli; zmalovat ciferník; vykreslit mu to. 

 Jeden frazeologický celek vypovídá o práci, a to mít plné ruce práce.  

Velkou skupinu tvoří přirovnání: chodil za ním jako ocásek; spím jako 

špalek; porád jak ta růžička; řvali jako bejkové; přijet domů jako ten 

vošousta; nahý jako ten Adam; vyhlíželo to jako o Božím těle; oči má 

červené jako čert; ran jako z maku; vyzdvihl ho jako pírko; „ty se 

vypravuješ jako chudý král do boje.“  

Další frazeologické celky z díla Karla Poláčka vypovídají o 

vlastnostech neživých věcí: to by mohlo být mastné; smrdí to krejcarem; už 

to leze z krku; vyhodit peníze oknem.  

Dva frazeologické celky hovoří o svatbě: praštit do toho; jít k oltáři a 

další dva o podvodu: převést někoho; věšet bulíky na nos. 

 Mezi frazeologickými celky z knihy Bylo nás pět jsou zastoupeny i ty, 

které vyjadřují míru, jako např. ran jako z maku; až nad hlavu a také 

frazeologismy se zjevnou ironií, např. to by tak hrálo; to nám byl čert 

dlužen. 

 Frazeologické celky uzavírá skupina těch nezařazených, kam patří  

přijít na oči; viset někomu na rtech; dát rovnou pod šturc; napřed povinnost 

a potom zábava. 
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     3. 1. 3. Frazeologická spojení 

 Jedná se o takové frazémy, v nichž jeden člen spojení má frazeologicky 

vázaný význam, např. bílé víno (víno – základní význam, bílé – 

frazeologicky vázaný význam). Dále např. vyvalovat oči, bílá káva, volat na 

řadu, slepá ulička. 

V díle Karla Poláčka jsou zastoupeny jak expresivní frazeologická 

spojení (kůže líná; dědek plesnivý; kulit vočadla; vyvalené oči), tak 

frazeologické celky související s vírou, např. anděl strážný; světlo pravé 

víry; Pánbůh požehnej. Další skupina frazémů z knihy Bylo nás pět 

vyjadřuje činnost: kout pomstu; poslat pár řádků; dělat dobrotu; být doma 

(tzn. rozumět). Do skupiny nezařazených patří např. domácí vězení; nejvyšší 

čas.  
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3. 2. Konstrukční třídění frazeologických jednotek 

 

Při konstrukčním třídění frazeologických jednotek sledujeme základní 

stavební vlastnosti frazeologismu, zda má formu věty nebo syntagmatu.  

 

3. 2. 1. Frazémy se stavbou věty 

Většina frazémů z knihy Bylo nás pět se vyznačuje konstrukcí s 

pomocným slovesem být. Patří sem např. jsem celý pryč; nic mu nebylo dost 

vznešené; to by mohlo být mastné; být ve svátečním; je ho všude plno; není s 

nimi žádná hra; být si kvit; to nám byl čert dlužen; být potrestán na hrdle;  

to nám byl čert dlužen.  

Mnoho frazémů bylo utvořeno pomocí konstrukce s pomocným 

slovesem mít, jako např. mít za ušima; mít otevřenou hlavu; oči má červené 

jako čert; mít se k světu; mít se k světu; mít na někoho spadeno; mít plné 

ruce práce; mít hlavu jako škop. 

Objevují se zde i frazémy vyjadřující emoce: dělal by jako blázen; 

natahovat moldánky; směje se jako blázen; těšil se na to jako blázen. 

Častá jsou i přirovnání, např. řvali jako bejkové; spím jako špalek; 

porád jak ta růžička; ležel jako ten Lazar; vyhlíželo to jako o Božím těle; 

přijet domů jako ten vošousta; „ty se vypravuješ jako chudý král do boje;” 

vyzdvihl ho jako pírko; mít hlavu jako škop; oči má červené jako čert. 

Další skupinou frazémů se stavbou věty nebo skýtající možnost větu 

vytvořit, jsou frazémy vyjadřující vlastnost. Patří sem např. smrdí to 

krejcarem; tancovat, jak ten pán píská; a vůbec si foukal; neztratit se ve 

světě; už to leze z krku; postavit si hlavu (tzn. být tvrdohlavý); jít na ruku; 

neví si rady; všechno to stojí za hovor; kůže líná; celá jeho přízeň nestojí za 

fajfku tabáku. 

Mezi frazémy se stavbou věty se objevují i frazémy o pohybu, jako 

např. hodil za ním jako ocásek; čerti s ním šijou; odebrat se do světa; jít do 

háje (tzn. zmizet, jít pryč). 

Dva frazémy jsou utvořeny pomocí slovesného komponentu dát: dát 

rovnou pod šturc; dát mu jednu po kebuli.  
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Další dva frazémy jsou utvořeny pomocí slovesného komponentu dělat: 

dělat dobrotu; dělat si blázny ze své babičky. 

 Dále jsou to frazémy, které nelze zařadit do větších skupin, jako viset 

někomu na rtech; kulit vočadla; přijít na oči; mít oči navrch hlavy; jít k 

oltáři; praštit do toho; zkrátit o hlavu; zmalovat ciferník; vykreslit mu to; 

tahat lidem peníze z kapsy; nahrabat takových peněz; vyhodit peníze oknem; 

šlapat si na jazyk; věšet bulíky na nos; chytat lelky; převézt někoho; Pánbůh 

požehnej; z nebe visí špagáty; „To by tak hrálo!“; poslat pár řádků; polykat 

andělíčky 

 

   3. 2. 2. Frazémy s formou syntagmatu 

 U frazémů ve formě syntagmatu z díla Karla Poláčka se setkáváme s 

těmi, které vyjadřují určitou vlastnost. Mezi ně patří vyvalené oči; huba od 

ucha k uchu, otevřená hlava; srdečný pozdrav; dědek plesnivý; kůže líná.  

Další, již menší skupinu, tvoří frazémy spadající do oblasti náboženství: 

anděl strážný; milost Boží.  

Do frazémů se stavbou syntagmatu dále řadíme frazémy vyjadřující 

určitou míru, místo, čas nebo způsob: ani za pytel buráků; v jednom kuse; o 

sto šest; až nad hlavu; v chrámu Páně; ran jako z maku.  

Další skupinu tvoří frazémy, u kterých se vyskytuje elipsa slovesa je: 

hezounká jako obrázek; nahý jak ten Adam. Tyto frazémy pomocí 

přirovnání informují o vzhledu určité osoby. Frazém „Namoutě kutě“ nelze 

zařadit do žádné z uvedených skupin. 
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                   3. 3. Třídění frazeologických jednotek podle slovních druhů 

 

Třídění frazémů podle slovních druhů se uplatňuje tehdy, když se 

vyzdvihuje jejich ekvivalentnost se slovem. Frazémy se potom třídí podle 

svého jednoslovného ekvivalentu nebo podle organizačního jádra frazému. V 

této práci je zohledněno první uvedené kritérium. 

V knize Bylo nás pět jsou zastoupeny frazémy substantivní, adjektivní, 

slovesné, příslovečné a částicové. 

 

3. 3. 1. Slovesné frazémy 

Podle L. Janovce (2005) je u slovesných frazémů častá struktura se 

slovesem být nebo mít ve funkci spony, jako např u frazému být moje (tvoje) 

krevní skupina. Častá je i lokativní predikace, tedy predikativum s 

významem místním, např. být mimo scénu; mít někoho v hledáčku. Dále se u 

slovesných frazémů setkáváme s významem způsobovým, např. být ve vatě; 

být za vodou.  

Jak už bylo výše zmíněno, často u slovesných frazémů nacházíme 

strukturu se slovesem být nebo mít. Stejně tak je tomu i v knize Karla 

Poláčka Bylo nás pět. Jako příklady frazémů se sponovým slovesem být se v 

knize Bylo nás pět objevují frazémy to nám byl čert dlužen; být potrestán na 

hrdle; nic mu nebylo dost vznešené; to by mohlo být mastné; být si kvit; být 

doma); není s nimi žádná hra; není to nic platné; je ho všude plno; jsem 

celý pryč.  

Příklady frazémů z knihy Bylo nás pět se sponovým slovesem mít jsou   

mít oči navrch hlavy; oči má červené jako čert; mít plné ruce práce; oči má 

červené jako čert; mít hlavu jako škop; mít za ušima; mít otevřenou hlavu; 

mít se k světu; mít na někoho spadeno. 

Jedním z nejčastějších komponentů u frazémů v knize Bylo nás pět je 

pojmenování části lidského těla. Nejčastěji se objevuje hlava: zkrátit o hlavu; 

postavit si hlavu; mít hlavu jako škop a oči: kulit vočadla; přijít na oči; mít 

oči navrch hlavy; oči má červené jako čert. Dalšími frazémy v díle Karla 

Poláčka obsahujícími jako komponent část lidského těla jsou viset někomu na 
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rtech; kůže líná; mít plné ruce práce; být potrestán na hrdle; už to leze z 

krku; jít na ruku.   

Mezi další slovesné frazémy z díla Karla Poláčka patří ty, které hovoří 

o rvačkách (dát mu jednu po kebuli; zmalovat ciferník, vykreslit mu to), dále 

frazémy obsahující jako komponent slovo svět (odebrat se do světa; mít se k 

světu; neztratit se ve světě). Potom jsou zde zastoupeny dva frazémy o 

popravě (zkrátit o hlavu; být potrestán na hrdle) a o svatbě (praštit do toho; 

jít k oltáři). 

Komponenty některých slovesných frazémů jsou i jména 

nadpřirozených bytostí, anděl a čert (polykat andělíčky; s tebou čerti šijou; 

to nám byl čert dlužen; oči má červené jako čert). Dalším často užívaným 

komponentem je substantivum blázen, které se objevuje ve frazémech dělat 

si blázny ze své babičky; dělal by jako blázen; těšil se na to jako blázen a 

směje se jako blázen. 

Velmi početnou skupinu tvoří frazémy vyjadřující lidské vlastnosti či 

stavy, jako např. je ho všude plno; nic mu nebylo dost vznešené; a vůbec si 

foukal; jsem celý pryč; to by mohlo být mastné; s tebou čerti šijou; mít za 

ušima; mít otevřenou hlavu; neztratit se ve světě; mít se k světu; jít na ruku; 

být si kvit; neví si rady; být doma (tzn. rozumět); není s nimi žádná hra; 

všechno to stojí za hovor; celá jeho přízeň nestojí za fajfku tabáku. Již méně 

častěji se v díle Karla Poláčka setkáváme s vlastnostmi neživých věcí, např. 

smrdí to krejcarem; není to nic platné; všechno to stojí za hovor.  

Setkáváme se i s výrazy expresivními, jako například vočadla, kebule, 

bulíky, lelky a ciferník. Expresivita se týká i celých frazémů, u nichž je patrná 

eufemie či dysfemie (zmalovat ciferník, dát mu jednu po kebuli).  

Další skupina slovesných frazémů informuje o penězích. Patří sem 

vyhodit peníze oknem; to by mohlo být mastné; tahat lidem peníze z kapsy; 

nahrabat takových peněz; smrdí to krejcarem. 

Nemalou skupinu slovesných frazémů zastupují frazémy vyjadřující 

negativní chování: kout pomstu; dělal by jako blázen; natahovat moldánky; 

mít na někoho spadeno; převézt někoho; tahat lidem peníze z kapsy; věšet 

bulíky na nos; chytat lelky; šlapat si na jazyk; není s nimi žádná hra.  
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Poměrně často se v knize vyskytují i frazémy obsahující přirovnávací 

komponent jako. Jsou to např. ležel jako Lazar; dělal by jako blázen; mít 

hlavu jako škop.  

Dále se objevují i frazémy vyjadřující určité hodnocení, např. všechno 

to stojí za hovor; celá jeho přízeň nestojí za fajfku tabáku a frazémy se 

zjevnou ironií: „To by tak hrálo!“ a to nám byl čert dlužen.  

Frazémy mít hlavu jako škop a dělal by jako blázen se vyskytují 

dokonce ve třech skupinách! 

 

 3. 3. 2. Adjektivní frazémy 

 U adjektivních frazémů v knize Bylo nás pět se téměř vždy vyskytují 

přirovnání (hezounká jako obrázek, nahý jako ten Adam). Tyto 

frazeologismy popisují vzhled.  

Další skupinou jsou frazémy vypovídající o určité vlastnosti a stavu: 

vyvalené oči; otevřená hlava (tzn. chytrý); kůže líná. 

 

 3. 3. 3. Substantivní frazémy 

 V materiálu z knihy Bylo nás pět jsou zastoupeny frazémy týkající se 

víry: anděl strážný; světlo pravé víry; milost Boží, jeden frazém s 

expresivním zabarvením, a to dědek plesnivý. Dále jsou to například frazémy  

domácí vězení, nejvyšší čas, srdečný pozdrav.  

 

3. 3. 4. Příslovečné frazémy  

Nejvíce příslovečných frazémů v díle Karla Poláčka vyjadřuje jistou 

míru. Patří mezi ně těšil se na to jako blázen; spím jako špalek; řvali jako 

bejkové; o sto šest; ran jako z maku; směje se jako blázen; vyzdvihl ho jako 

pírko; utíkejme, co hrdlo ráčí; až nad hlavu.  

Další skupinu tvoří frazémy vypovídající o místě či vzdálenosti, jako 

např. co by kamenem dohodil; široko daleko; v chrámu Páně; jít do háje.  

Mezi příslovečnými frazémy jsou i takové, které vyjadřují určitou 

okolnost děje. Patří sem frazémy v jednom kuse; ty se vypravuješ jako chudý 

král do boje; ani za pytel buráků.  
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Můžeme vyčlenit také skupinu příslovečných frazémů informující o 

chování, např. tancovat, jak ten pán píská; chodil za ním jako ocásek a o 

vzhledu: přijet domů jako ten vošousta; vyhlíželo to jako o Božím těle. 

I u příslovečných frazémů se často vyskytují přirovnání (vypravovat se 

jako chudý král do boje, řvali jako bejkové, směje se jako blázen, ran jako z 

maku, těšil se na to jako blázen, spím jako špalek, vyhlíželo to jako o Božím 

těle, chodil za ním jako ocásek, vyzdvihl ho jako pírko). 

 

 3. 3. 5. Částicové frazeologismy  

V knize Bylo nás pět od Karla Poláčka se objevují jenom dva částicové 

frazémy, a to Pánbůh požehnej; „Na moutě kutě.“ 

 

 3. 3. 6. Frazeologické jednotky spojující vlastnosti několika slovních 

  druhů 

Některé frazeologismy vykazují vlastnosti dvou i více slovních druhů. 

Například frazém na jedno kopyto vykazuje vlastnosti adjektivních i 

příslovečných frazeologismů, jako by mu z oka vypadl ve významu stejný 

představuje adjektivní frazeologismus, ovšem ve významu podobá se mu se 

jedná o slovesný frazém. V Evině rouše, tedy nahá, je adjektivní 

frazeologismus, naproti tomu být v Evině rouše představuje slovesný 

frazeologismus.  

V díle Karla Poláčka se vyskytuji tyto frazémy s vlastnostmi několika 

slovních druhů: dělat dobrotu ve významu „chovat se slušně“ představuje 

příslovečný frazém, zatímco ve významu „být hodný“ se jedná o slovesný 

frazém. Druhým případem je frazém jít do háje, který představuje jak 

příslovečný (v doslovném významu), tak slovesný frazém (ve významu 

odejít, vypadnout, zmizet). Podobným případem je i frazém odebrat se do 

světa. Ve významu „odejít“ by se jednalo o slovesný frazém, zatímco ve 

významu doslovném o frazém příslovečný. Dalším takovým případem je  

frazém vlezte mi na záda, jehož ekvivalent je například nechte mě být.  

Do této skupiny patří i frazém nahý jako ten Adam, který lze označit jak 

za adjektivní, tak za slovesný frazém (zvlášť pokud by se pojil se sponovým 

slovesem být). 
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Frazém mít plné ruce práce představuje ve významu hodně pracovat 

frazém příslovečný, zatímco ve významu pracovat jde o frazém slovesný. 

Stejně tak je tomu i u frazému dělal by jako blázen. Jednalo-li by se o 

význam vyváděl by, šlo by to frazém slovesný. Pokud by byla zdůrazněna 

okolnost děje, tedy význam hodně by vyváděl, jednalo by o frazém 

příslovečný. 
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               3. 4. Stylistické třídění frazeologických jednotek 

 

   3. 4. 1. Mlackovo stylistické třídění frazeologismů 

 

Podle J. Mlacka (1984) je možné z hlediska stylistiky dělit 

frazeologismy dále na expresivní, eufemistické, dysfemické, hyperbolické, 

ironické, sarkastické a tabuové. Toto dělení však doporučuje používat pouze 

jako pomocný postup, protože výše uvedené typy nejsou na stejné úrovni a 

jde tedy o třídění značně subjektivní. 

Novější dělení spočívá v třídění frazémů na knižní a lidové. Knižní 

frazémy se vyskytují zejména v psané podobě a patří do nich i všechny typy 

převzatých frazémů, přičemž některé z nich ztrácejí cizí prvky a zdomácňují. 

Naproti tomu lidové frazeologismy mají původ v národním jazyce. Právě 

novější dělení je zohledněno v této práci. 

Frazémy můžeme dále dělit na výrazy s vysokou mírou hovorovosti, 

frazémy s oslabenou hovorovostí, frazémy s výraznou knižností a na frazémy 

s oslabenou knižností, které ovšem tvoří přechod (mezistylová frazeologie). 

Dále se vyčleňují frazémy s žertovným, ironickým, vulgárním a jiným 

zabarvením. 

V knize Bylo nás pět se s ohledem na J. Mlackovu klasifikaci vyskytují obě 

skupiny.  

 

 3. 4. 1. 1. Knižní frazémy 

 Knižní frazeologismy se vyskytují především v psané podobě a řadí se 

k nim i všechny převzaté frazémy. Ty potom ztrácejí cizí prvky a 

zdomácňují. V knize Bylo nás pět se vyskytují příklady jako odebrat se do 

světa, zkrátit o hlavu; být potrestán na hrdle; nahý jako ten Adam; milost 

Boží; být ve svátečním. 

 

 3. 4. 1. 2. Lidové frazémy 

 První, nejpočetnější skupinou lidových frazémů z knihy Bylo nás pět, se 

označují vlastnosti nebo stavy. Patří sem jít na ruku; není s nimi žádná hra; 

mít se k světu; neztratit se ve světě; už to leze z krku; to by mohlo být mastné; 
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a vůbec si foukal; mít oči navrch hlavy; všechno to stojí za hovor; celá jeho 

přízeň nestojí za fajfku tabáku; hezounká jako obrázek; nahý jako ten Adam; 

otevřená hlava; mít za ušima; huba od ucha k uchu (tzn. usměvavý); mít 

hlavu jako škop; vyvalené oči; kůže líná; porád jak ta růžička; mít otevřenou 

hlavu; jsem celý pryč; smrdí to krejcarem; nic mu nebylo dost vznešené; 

není to nic platné; šlapat si na jazyk; postavit si hlavu; dělat si blázny ze své 

babičky; je ho všude plno; být si kvit; otevřená hlava; neví si rady.  

 Potom se zde setkáváme se skupinou frazémů, jejichž komponentem je 

název části lidského těla, přičemž nejčastěji jde o hlavu a oči. Sem řadíme jít 

na ruku; už to leze z krku; mít oči navrch hlavy; otevřená hlava (tzn. chytrý); 

mít za ušima; kůže líná; oči má červené jako čert; mít hlavu jako škop; 

vyvalené oči; přijít na oči; dát mu jednu po kebuli; viset někomu na rtech; 

utíkejme, co hrdlo ráčí; až nad hlavu; mít plné ruce práce; kulit vočadla; 

otevřená hlava; věšet bulíky na nos.  

 Další zastoupenou skupinou jsou frazémy obsahující přirovnání pomocí 

spojky jako. Jedná se o přirovnání mít hlavu jako škop; „ty se vypravuješ 

jako chudý král do boje;“ přijet domů jako ten vošousta; směje se jako 

blázen; těšil se na to jako blázen; spím jako špalek; chodil za ním jako 

ocásek; vyzdvihl ho jako pírko; řvali jako bejkové; ran jako z maku; dělal by 

jako blázen; ležel jako Lazar. Dokonce třikrát se zde vyskytuje slovo blázen.  

 Můžeme rovněž vyčlenit frazémy, které obsahují jako komponent 

pojmenování nadpřirozené bytosti: oči má červené jako čert; polykat 

andělíčky; s tebou čerti šijou; to nám byl čert dlužen.  

 V neposlední řadě se u lidových frazémů objevuje skupina frazémů 

vypovídající o penězích, jako např. to by mohlo být mastné; tahat lidem 

peníze z kapsy; nahrabat takových peněz; vyhodit peníze oknem; smrdí to 

krejcarem.  

 Tři frazémy se týkají křesťanské víry, a to anděl strážný; milost Boží; 

Pánbůh požehnej.  

 Mezi lidovými frazémy se také vyskytuje okruh frazémů hovořících o 

chlapeckých zápasech: dát mu jednu po kebuli; zmalovat ciferník; vykreslit 

mu to. 
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 Dále se v knize Bylo nás pět setkáváme se skupinou frazémů, která 

vymezuje místo či vzdálenost. Řadíme sem frazémy široko daleko; co by 

kamenem dohodil; jít do háje; domácí vězení; dát rovnou pod šturc.  

 Dva frazémy vyjadřují hodnocení jisté skutečnosti: všechno to stojí za 

hovor; celá jeho přízeň nestojí za fajfku tabáku.  

 Jako další okruh frazémů lze vydělit ty, které označují časový aspekt: 

všední den; nejvyšší čas; v jednom kuse; o sto šest; napřed povinnost a 

potom zábava.  

 Jako poslední skupinu frazémů bychom mohli uvést tu, která vypovídá 

o negativně hodnocené lidské aktivitě: natahovat moldánky; kout pomstu; 

mít na někoho spadeno; chytat lelky; převézt někoho; z nebe visí špagáty.  

Další dělení třídí frazémy na expresivní, eufemické, dysfemické, 

hyperbolické, ironické, sarkastické a tabuové. Mezi expresivní frazémy z 

knihy Bylo nás pět řadíme např. kulit vočadla; praštit do toho; nahrabat 

takových peněz; dědek plesnivý. Mezi eufemické frazémy patří například 

natahovat moldánky; polykat andělíčky; zkrátit o hlavu; být potrestán na 

hrdle. Naproti tomu mezi dysfemické frazémy z díla Karla Poláčka patří 

huba od ucha k uchu; zmalovat ciferník. Ve vyexcerpovaném materiálu 

nacházíme i jeden ironický frazém, „To by tak hrálo!“ a skupinu frazémů 

hyperbolických, kam patří jsem celý pryč; mít oči navrch hlavy; mít plné 

ruce práce; vyvalené oči; ani za pytel buráků. 

 

    3. 4. 2. Čermákův přístup k třídění frazeologismů 

 

Čermákovo (1982) stylistické třídění frazeologických jednotek se opírá 

zejména o rozdíl spisovný versus nespisovný komponent, častěji však o 

rozdíl psaný versus mluvený komponent. Vhodnější je třídění druhé.  

Důležitým faktorem je i formální neutrálnost nebo expresivita 

komponentu. Expresivita se projevuje různými způsoby, např. u frazému 

kulaťoučký jako melounek se objevuje zvukomalba; frazém přihřívat si svou 

polívčičku představuje deminutivum; mít s něčím popotahovačky, kde se 

uplatňuje reduplikace prefixu; frazém dát si repete je rytmický a uplatňuje se 

u něho opakování písmene e; mít rajc nesoucí expresivní prvek. Expresivita 
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komponentu ovšem nemusí předznamenávat expresivitu výsledného 

frazému. 

 

3. 4. 2. 1. Frazémy používané v psaném textu 

Mezi frazémy z díla Karla Poláčka, které se vyskytují v psaném textu, 

dominuje skupina frazémů vyjadřujících vlastnost. Jsou to frazémy hezounká 

jako obrázek; nahý jako ten Adam; otevřená hlava; mít za ušima; jsem celý 

pryč; to by mohlo být mastné; jít na ruku; být si kvit; není to nic platné; 

tancovat, jak ten pán píská; smrdí to krejcarem; mít se k světu; neztratit se ve 

světě; oči má červené jako čert; nic mu nebylo dost vznešené; mít oči navrch 

hlavy; neví si rady; vyvalené oči; být ve svátečním; kůže líná; dědek 

plesnivý; je ho všude plno. 

Druhou nejpočetnější skupinou jsou frazémy, jejichž komponentem je 

pojmenování části lidského těla, jako např. otevřená hlava; mít za ušima; 

šlapat si na jazyk; viset někomu na rtech; utíkejme, co hrdlo ráčí; mít hlavu 

jako škop; už to leze z krku; zkrátit o hlavu; postavit si hlavu; přijít na oči; 

být potrestán na hrdle; mít plné ruce práce. 

 Poměrně časté jsou i frazémy, které přirovnávají: mít hlavu jako škop; 

hezounká jako obrázek; nahý jako ten Adam; oči má červené jako čert; 

vyzdvihl ho jako pírko; tancovat, jak ten pán píská; ležel jako Lazar; „ty se 

vypravuješ jako chudý král do boje.“  

Další skupinou jsou frazémy o penězích a o ceně, kam patří to by mohlo 

být mastné; tahat lidem peníze z kapsy; smrdí to krejcarem; vyhodit peníze 

oknem; nahrabat takových peněz.  

Tři frazémy se týkají komunikace: není s nimi žádná hra; šlapat si na 

jazyk; viset někomu na rtech.  

Neopominutelným komponentem je i zde slovo svět, které se vyskytuje 

ve frazémech mít se k světu; neztratit se ve světě; odebrat se do světa.  

Dva frazémy spadají do oblasti víry: anděl strážný a milost Boží.  

I mezi frazémy používanými v psaném textu se objevují frazémy, 

jejichž komponentem je jméno nadpřirozené bytosti, a to oči má červené jako 

čert; anděl strážný; polykat andělíčky; to nám byl čert dlužen; milost Boží.  

Další frazémy vymezují lokalitu: široko daleko; co by kamenem 

dohodil; odebrat se do světa; vyhodit peníze oknem; domácí vězení. 



39 

 Frazémy z knihy Bylo nás pět často vyjadřují jistou intenzitu, jako 

např. utíkejme, co hrdlo ráčí; o sto šest; až nad hlavu; ran jako z maku; mít 

hlavu jako škop; spím jako špalek; mít plné ruce; práce; je ho všude plno. 

 Také se v textu objevují frazémy, které vymezují čas: všední den; 

nejvyšší čas; v jednom kuse; napřed povinnost a potom zábava.  

Dva frazémy se týkají popravy (a jsou zároveň eufemistické): zkrátit o 

hlavu; být potrestán na hrdle.  

Další dva frazémy obsahují jisté hodnocení. Jsou to všechno to stojí za 

hovor; není to nic platné.  

Následuje skupina o zápasech mezi chlapci, kam patří frazémy 

zmalovat ciferník; vykreslit mu to.  

Následující skupinu tvoří frazémy vyjadřující obvykle negativně 

hodnocenou aktivitu. Patří do ní natahovat moldánky; dělat si blázny ze své 

babičky; kout pomstu; mít na někoho spadeno; převézt někoho; chytat lelky.  

Frazémy z díla Karla Poláčka, používané v psaném textu, uzavírá 

skupina frazémů s ironickým zabarvením: to nám byl čert dlužen; to by tak 

hrálo!  

 

3. 4. 2. 2. Frazémy používané v mluvené řeči 

Frazémů používaných v mluvené řeči je v knize Bylo nás pět podstatně 

méně než těch používaných v psaném textu, např. porád jak ta růžička; huba 

od ucha k uchu (tzn. široká); přijet domů jako ten vošousta; a vůbec si 

foukal; celá jeho přízeň nestojí za fajfku tabáku.  

I zde se setkáváme s frazémy, jejichž komponentem je nadpřirozená 

bytost: Pánbůh požehnej; s tebou čerti šijou.  

Dva frazémy vymezují určité místo: dát rovnou pod šturc; jít do háje.  

Mezi frazémy používanými v mluvené řeči je častým komponentem 

slovo blázen: těšil se na to jako blázen; dělal by jako blázen; směje se jako 

blázen. 

Mezi tyto frazémy patří i ty, jejichž komponentem je pojmenování části 

lidského těla, mnohdy expresivně vyjádřené: kulit vočadla; věšet bulíky na 

nos; vlezte mi na záda; dát mu jednu po kebuli.  

     3. 5. Třídění frazeologismů podle původu 
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 Z hlediska původu můžeme najít v díle K. Poláčka frazeologismy, které 

jsou pocházejí z jiných jazyků, resp. obsahují složky, které nejsou domácího 

původu, a frazémy domácí související s českým (slovanským) prostředím a 

zkušeností. Jsou to frazémy pocházející z folklorních textů (zejm. pohádek) a 

jsou vázány na českou historii. Výrazné skupiny tvoří frazémy, jež souvisí s 

tradičním způsobem života, životní zkušeností a s tím, jak mluvčí vnímají a 

jazykově ztvárňují vlastnosti, zaměstnání či činnosti své a svého okolí.  

J. Mlacek (1984, s. 83–86) vyděluje frazeologismy související s řemesly 

(tedy zaměstnáním; např. kout železo, dokud je žhavé; mlátit prázdnou 

slámu; být u kormidla apod.), frazeologismy související se zájmovou činností 

(např. hrát s otevřenými kartami; dostat někoho na lopatky; zvyšovat laťku 

apod.) a frazémy vyjadřující vlastnosti člověka a lidské práce (např. stát jako 

kůl v plotě; střežit něco jako oko v hlavě; pracovitý/pilný jako včelka apod.) 

jako samostatné skupiny, ačkoliv je zřejmá úzká souvislost těchto dvou 

skupin se skupinou označenou jako frazeologizmy ze života a zkušeností lidí 

(tamtéž).  

 V knize Bylo nás pět se vyskytují dva frazeologismy obsahující 

komponent biblického původu, a to ležel jako Lazar; nahý jako ten Adam. 

Dále se v díle objevuje jeden frazeologismus vzniklý z citátu historické 

postavy (sv. Prokopa) Prokopa praví: „Ženský jazyk je rychlejší než posel 

přinášející neblahou zvěst.“ 

 Mezi další frazeologické jednotky patří frazémy převzaté z pohádek a 

lidové slovesnosti, a to být zkrácen o hlavu a potrestán na hrdle; neztratit se 

ve světě; odebrat se do světa; s tebou čerti šijou; tancovat, jak ten pán píská; 

jít na ruku; natahovat moldánky; polykal andělíčky; převést někoho; dělat 

dobrotu; budu z toho mít smrt; vlezte mi na záda; dát rovnou pod šturc. 

Další skupina frazémů vyjadřují vlastnosti člověka nebo lidské práce 

práce. Souvislost s následující skupinou (frazémy související se životem a 

zkušeností lidu) je očividná. Patří sem mít za ušima; otevřená hlava (tzn. 

chytrý); huba od ucha k uchu (tzn. usměvaný); vyvalené oči; dělal by jako 
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blázen; dělat dobrotu; být jedna ruka; s tebou čerti šijou; celá jeho přízeň 

nestojí za fajfku tabáku; všechno to stojí za hovor; ležel jako Lazar; mít se k 

světu; šlapat si na jazyk; neztratit se ve světě; nic mu nebylo dost vznešené; 

přijet domů jako ten vošousta; postavit si hlavu; je ho všude plno; to by 

mohlo být mastné; kůže líná; jít na ruku; křivit při tom hubu; mít hlavu jako 

škop; už to leze z krku; smrdí to krejcarem; být si kvit; chodil za ním jako 

ocásek; mít to u někoho schované; není s nimi žádná hra. 

Co se frazémů z knihy Bylo nás pět souvisejících se životem a 

zkušeností lidu týče, zařadili bychom sem tyto: vyhodit peníze oknem; dobré 

dílo se chválí samo; napřed povinnost a potom zábava; kulit vočadla; mít na 

někoho spadeno; postavit si hlavu; tancovat, jak ten pán píská; natahovat 

moldánky; kout pomstu; mít plné ruce práce; přijít na oči; praštit do toho; jít 

k oltáři; dát mu jednu po kebuli; převést někoho; vlézt na hrb; vlezte mi na 

záda; až nad hlavu; poslat pár řádků; to nám byl čert dlužen; z nebe visí 

špagáty; ani za pytel buráků; neví si rady; chytat lelky; není to nic platné; až 

nad hlavu.  
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 3. 6. Dělení frazémů podle vztahu ke spisovnému jazyku 

 

Podle vztahu ke spisovnému jazyku třídíme frazeologismy na spisovné 

a nespisovné.  

Spisovná frazeologie vyhovuje základním kritériím spisovnosti, 

vyznačuje se proto srozumitelností, komunikativností, ustáleností a 

všeobecnou rozšířeností. Spisovné frazémy mají ustálenou spisovnou 

konstrukci, vyskytují se v nich tvary spisovné a při používání českého jazyka 

jsou významově a komunikativně zřetelné.  

Naproti tomu nespisovná frazeologie je vnitřně nejednotnou oblastí. 

Patří do ní frazeologie s výrazy z různých nářečí (hledí na to jako tele na 

nová vrata), ale i frazeologie obsahující slova hovorová (dát si šlofíka, vzít 

roha, být v kýblu). Nespisovné frazémy porušují základní kritéria spisovnosti. 

 

 3. 6. 1. Frazémy nespisovné 

 V knize Bylo nás pět najdeme příklady jako s tebou čerti šijou; kulit 

vočadla; dát mu jednu po kebuli; praštit do toho; dělal by jako blázen; 

nahrabat takových peněz; celá jeho přízeň nestojí za fajfku tabáku; huba od 

ucha k uchu; přijet domů jako ten vošousta; řvali jako bejkové; Pánbůh 

požehnej; „Na moutě kutě;“ dát rovnou pod šturc; vlezte mi na záda; z nebe 

visí špagáty; v jednom kuse. 

 

3. 6. 2. Frazémy spisovné  

Všechny ostatní frazémy z díla Karla Poláčka, např. být potrestán na 

hrdle; otevřená hlava (tzn. chytrý); chytat lelky; je ho všude plno; to nám byl 

čert dlužen; viset někomu na rtech; věšet bulíky na nos; porád jak ta růžička. 
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  3. 7. Dělení frazeologismů podle báze vzniku 

 

 3. 7. 1. Lexikální frazémy  

 U lexikálních frazémů tvoří základ frazeologismu slovní spojení (do 

písmene, padla kosa na kámen, mít zaječí úmysly). V knize Bylo nás pět se 

objevují frazémy, jako např. kůže líná; mít hlavu jako škop; viset někomu 

na rtech. 

 

 3. 7. 2. Syntaktické frazémy 

 Základem frazeologismu je konstrukce spojení a podnětem pro 

ustálenost jejich syntaktická stavba (jak čte, tak čte). Ve vyexcerpovaném 

materiálu se žádný syntaktický frazém nevyskytuje. 
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3. 8. Dělení frazeologismů podle ustálenosti a variant 

 

3. 8. 1. Petrifikované frazémy   

U petrifikovaných frazémů nelze nahradit žádný komponent jiným, 

měnit jejich pořadí nebo vložit mezi ně slovo z kontextu. Měnit není možné 

ani podobu syntaktické konstrukce spojení. Morfologie je ustálená. Jedná se 

převážně o jednotky s nejvyšší mírou ustálenosti a jejich zastoupení je nízké 

(z roku na rok, marná sláva, já nic, já muzikant).  

V knize Bylo nás pět jsou zastoupeny dva frazémy vymezující 

vzdálenost, a to co by kamenem dohodil, široko daleko. 

Další dva petrifikované frazémy určují časový aspekt: nejvyšší čas; v 

jednom kuse a poslední dva intenzitu: o sto šest, ran jako z maku.  

 

 3. 8. 2. Paradigmatické formy a paradigmatické řady   

   frazeologických jednotek 

 Tyto typy frazeologických jednotek se vyznačují tím, že alespoň jeden 

komponent se částečně ohýbá podle potřeb zapojení do kontextu. 

Proměnlivým komponentem bývá nejdůležitější slovo celého obratu, u 

slovesných frazémů sloveso, u ostatních jméno (dělá/dělal z komára 

velblouda, bledý/bledého jako stěna, labutí píseň/písní). Patří sem i 

paradigmatické řady (noha jako noha, kniha jako kniha, rok co rok, týden 

co týden).  

V knize Bylo nás pět patří drtivá většina frazémů právě do této skupiny, 

jmenujme proto jen několik příkladů, např. přirovnání ležel jako Lazar; mít 

hlavu jako škop; nahý jako ten Adam; přijet domů jako ten vošousta; oči 

má červené jako čert; řvali jako bejkové; směje se jako blázen; těšil se na 

to jako blázen; spím jako špalek; chodil za ním jako ocásek; porád jak ta 

růžička; hezounká jako obrázek.  

Další skupina paradigmatických forem frazémů z knihy Bylo nás pět 

obsahuje jako komponent slovo označující část lidského těla, a to jak v 

doslovném významu, tak v přeneseném. Patří do ní frazémy vlezte mi na 

záda; kulit vočadla; zkrátit o hlavu; postavit si hlavu; věšet bulíky na nos; 

šlapat si na jazyk; zmalovat ciferník; přijít na oči; jít na ruku; být 
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potrestán na hrdle; mít za ušima; už to leze z krku; mít oči navrch hlavy; 

kůže líná; až nad hlavu; dát mu jednu po kebuli.  

Jako poslední skupinu vyčleňuji frazémy, obsahující jako komponent 

substantivum čert, jako např. s tebou čerti šijou; to nám byl čert dlužen; 

oči má červené jako čert. 
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            3. 9. Třídění frazeologických jednotek podle funkce 
 

 

 3. 9. 1. Frazeologické jednotky s nominativní nebo pojmenovávací 

              funkcí 

 Jedná se o všechny frazeologismy kromě frází. Dále sem řadíme 

frazeologické obraty, výrazy a minimální frazeologické jednotky. Nejde o 

obyčejná pojmenování, vyjadřují totiž hodnocení a nesou prvky expresivity 

a emocí. Dále se dělí na frazeologické jednotky ekvivalentní se slovem (ani 

za mák, tzn. nic, do muže, tj. všichni), frazeologismy bez jednoslovného 

ekvivalentu, jejichž význam lze vyjádřit slovním spojením (udělat kozla 

zahradníkem, krokodýlí slzy), frazeologismy, jejichž význam lze vyjádřit 

jen přibližným opisem (dát někomu košem) a zájmenné jednotky, které 

nejsou pojmenováním, ale jenom označují nebo ukazují mimojazykovou 

skutečnost (ten a ten, tak či tak, ten nebo ten).  

 Za frazeologické jednotky s nominativní nebo pojmenovávací funkcí 

budeme dále považovat frazémy, které nemají funkci věty.  

 V knize Karla Poláčka Bylo nás pět se jedná buď o frazémy s 

infinitivem, nebo o jmenné frazémy. Do skupiny infinitivů patří frazémy 

odebrat se do světa; natahovat moldánky; dělat si blázny ze své babičky; 

kout pomstu; polykat andělíčky; kulit vočadla; mít na někoho spadeno; 

zkrátit o hlavu; postavit si hlavu; vyhodit peníze oknem; poslat pár řádků; 

věšet bulíky na nos; chytat lelky; šlapat si na jazyk; zmalovat ciferník; přijít 

na oči; vykreslit mu to; jít k oltáři; být doma; jít na ruku; praštit do toho; mít 

se k světu; neztratit se ve světě; být potrestán na hrdle; viset někomu na 

rtech; převézt někoho; tahat lidem peníze z kapsy; mít plné ruce práce; 

nahrabat takových peněz; mít za ušima; mít otevřenou hlavu; mít hlavu jako 

škop; mít oči navrch hlavy; být si kvit; přijet domů jako ten vošousta; jít do 

háje; dát mu jednu po kebuli; viset někomu na rtech; dělat dobrotu; být ve 

svátečním.  

 Ostatní frazémy bez větné funkce mají jmenný charakter, jako např. 

kůže líná; vyvalené oči; všední den; domácí vězení; srdečný pozdrav; huba 

od ucha k uchu; nejvyšší čas; milost boží; ran jako z maku; světlo pravé víry; 
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dědek plesnivý. Další z nich vyjadřují okolnosti děje, např. v jednom kuse; 

široko daleko; o sto šest; až nad hlavu. 

 

3. 9. 2. Frazeologické jednotky s komunikativní nebo výpovědní 

      funkcí 

Jsou to jednotky s větnou stavbou a se všeobecně poučným nebo 

obrazným komunikativním obsahem (Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

Padla kosa na kámen. Kdeže loňské sněhy jsou. Krev není voda. Neříkej hop, 

dokud nepřeskočíš).  

Do této skupiny budeme řadit naopak frazeologické jednotky bez větné 

funkce. V knize Bylo nás pět se vyskytují frazémy se všeobecně poučným 

charakterem, např. napřed povinnost a potom zábava; dobré dílo se chválí 

samo.  

Dalšími zástupci jsou frazémy vyjadřující jistou vlastnost nebo stav, 

jako frazémy jsem celý pryč; nic mu nebylo dost vznešené; a vůbec si foukal; 

všechno to stojí za hovor; celá jeho přízeň nestojí za fajfku tabáku; není to 

nic platné; oči má červené jako čert; smrdí to krejcarem; neví si rady; směje 

se jako blázen; to by mohlo být mastné; otevřená hlava; není s nimi žádná 

hra; už to leze z krku (tzn. je to protivné); je ho všude plno; „ty se vypravuješ 

jako chudý král do boje.“  

Mezi frazémy s komunikativní nebo výpovědní funkcí jsou zastoupeny 

i frazémy vypovídající o pohybu, např. utíkejme, co hrdlo ráčí; s tebou čerti 

šijou; vlezte mi na záda; ležel jako Lazar.  

Další skupina frazémů z díla Karla Poláčka vyjadřuje okolnost děje. 

Patří do ní frazémy co by kamenem dohodil; řvali jako bejkové; chodil za 

ním jako ocásek; vyzdvihl ho jako pírko; těšil se na to jako blázen; spím jako 

špalek; dělal by jako blázen.  
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Závěr 

 

Tématem bakalářské práce jsou frazémy a idiomy v Poláčkově knize 

Bylo nás pět. 

Cílem bylo vyhledat v knize frazémy a následně je roztřídit. Aplikovala 

jsme třídění sémantické, konstrukční, slovnědruhové, stylistické, třídění 

frazémů podle původu, vztahu ke spisovnému jazyku, podle báze vzniku, 

podle ustálenosti a variant a třídění frazeologických jednotek podle funkce. 

Během zpracování jsem vycházela z povídkové knihy Bylo nás pět a 

jako odbornou literaturu jsem použila zejména Slovenskou frazeológii od J. 

Mlacka. Dále jsem vycházela z Idiomatiky a frazeologie češtiny od F. 

Čermáka, příspěvku L. Janovce v knize Neologizmy v dnešní češtině od 

kolektivu autorů pod vedením O. Martincové s názvem Nevětné frazémy v 

nové slovní zásobě, článku M. Čechové Dynamika frazeologie z časopisu 

Naše Řeč, ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné od 

Československé akademie věd a také z České lexikologie autorů F. Čermáka 

a J. Filipce a Nauky o slovní zásobě od P. Hausera.  

První kapitola je zaměřena na problematiku frazeologie obecně. Zabývá 

se vymezení pojmů frazém, idiom, frazeologická jednotka a vysvětluje 

rovněž vztah frazeologie k jiným jazykovědným disciplínám a její postavení 

mezi nimi. 

Tématem druhé kapitoly je frazeologická jednotka, její podstata a 

vlastnosti. Její podkapitoly popisují vznik a podstatu frazeologické jednotky,  

vztah frazeologické jednotky ke slovu, varianty a aktualizace frazémů. Větší 

pozornost je soustředěna na popis vlastností frazeologické jednotky. Některé 

jsou popsány podrobněji, jiným se tato podkapitola věnuje méně.  

Třetí kapitola pojednává o třídění frazémů z Poláčkova díla Bylo nás 

pět. 

Mezi frazémy z díla Bylo nás pět převládají slovesné frazémy, frazémy 

se stavbou věty, lidové frazémy, frazémy používané v psaném textu, 

spisovné a lexikální frazémy a paradigmatické formy frazeologických 

jednotek. Zastoupení frazeologických jednotek s nominativní nebo 

pojmenovávací funkcí a frazeologických jednotek s komunikativní nebo 
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výpovědní funkcí je přibližně rovnocenné. V textu se vyskytuje pouze jedna 

frazeologická kontaminace (utíkejme, co hrdlo ráčí). 

Jak už bylo řečeno, cílem práce bylo vyexcerpovat a roztřídit frazémy z 

Poláčkovy knihy Bylo nás pět a popsat, jak je autor používá. Dostála jsem 

cíle stanoveného v úvodu. 
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 Anotace 

 

Práce přináší pohled na frazémy a idiomy v knize Bylo nás pět od Karla 

Poláčka. Nejprve seznamuje s frazeologickou terminologií, vysvětluje 

pojem frazém, idiom, vztah frazeologické jednotky ke slovu a k ostatním 

jazykovědným disciplínám, vlastnosti frazeologické jednotky, varianty a 

aktualizace frazémů a pojmy s frazémy souvisejícími.  

Hlavní pozornost je soustředěna na vyexcerpovaný frazeologický 

materiál z Poláčkova díla, který je tříděn a popisován z pohledu 

sémantického, konstrukčního, slovnědruhového, stylistického, podle 

původu, podle vztahu ke spisovnému jazyku, podle báze vzniku, podle 

ustálenosti a variant a podle funkce.  

 

 Klíčová slova 

 

 frazém, idiom, vlastnosti frazeologické jednotky, varianty a aktualizace 

frazémů, třídění frazeologických jednotek 

 

Abstract 

 

 The bachelor thesis concentrates on the usage of idioms and phrasemes 

in the book Bylo nás pět by Karel Poláček. The thesis deals with 

phraseological terminology, it explains various concepts such as phraseme, 

idiom, the relationship between phraseological units and words as well as 

other linguistic disciplines, the features of phraseological unit, variants and 

updates of phrasemes and notions related to phrasemes. The aim of this 

thesis is to focus on the phraseological material found in Poláček’s book 

which is further classified and described in light of semantics and stylistics 

as well as from the viewpoint of word class and structure. Also, the 

background of this phraseological material, its role within the literary 

 language, the basis of its origin, its fixity, variations and functions, will be 

put under discussion. 
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