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0 . Úv o d
V této práci se budu zab ývat , jak jiţ vypl ývá z jejího názvu, především historií a v ýv ojem jednotné španělské jaz ykové norm y a proces y,
které k tomu přispěl y. K tomuto bude třeba nastínit i historick ý ko ntext v ývoje španělštin y jako takové, o níţ můţeme hovořit více či m éně jiţ od vlády krále Alfonse X. , kdy došlo k prvním pokusům o sjednocení původně latinského dialektu.
Omezím se pouze na jaz ykovou normu spisovnou, protoţe právě
ta je spojena s kodifikací, zcela pak opominu např. jednotlivé místní
norm y obecného jaz yka , které se sice vědeck y popisují, avšak nekod ifikují.
Z důvodu omezeného prostoru se zaměřím především na kodifikaci gramatickou a ortografickou, kodi fikaci lexikální zmíním pouze
okrajově, přestoţe na sjednocování jaz yk ové norm y měla přinejmenším
stejný vliv.
V první kapitole hovořím obecně o jaz ykové normě v českém a
španělském prostředí, o shodách i rozdílech v jejím chápání. Zmiňuji i
vrstv y obou jaz yků a odlišnosti mezi nimi. Druhá kapitola je věnována
převáţně historickému gramatickému přehledu, obsahuje i stručn ý rozbor snad nejznámější gramatiky španělštiny – gramatiky Antonia de
Nebrij y, kterou b yla z apočat a tradice vědeckého studia tohoto jaz yka.
Dále v ní pojednávám o obecn ých r ys ech gramatické norm y, aţ kapitola následující je věnována konkrétně normě ortografické, která podle
mého názoru nejlépe odráţí sjednocující tendence jaz yka. Další kapitola pojednává o činnostech a zásluhách Španělské královské akademie
a zaměřuje se na charakteristické znak y současného španělského jaz yka. Je v ní stručně okomentována i nejnovější akademická gramatická
příručka. Závěrečná kapitola je věnována rozdílům mezi evropskou
španělštinou a španělštinou americkou, vţdy opět pouze v mezích spisovné normy.
Domnívám se, ţe pro pochopení širších jaz ykov ých souvislostí je
velice důleţité mít alespoň základní představu o tom, jak se teorie
španělského jaz yka během st aletí v yvíjela, jak se měnily přístup y j az ykovědců k různ ým jaz ykov ým problémům i postoje mluvčích k jejich
5

mateřštině, stejně jako důvod y, které k tomu přispěl y. Cílem této b akalářské práce je ted y posk ytnout odpovědi na t yto otáz k y.
Na m yšlenku napsat bakalářkou práci právě na téma španělské
jaz ykové norm y a kodifikace mě přivedla profesorka z valencijské
univerzity

a

odbornice

na

španělskou

jaz ykovědnou

historiografii

María José Martínez Alcalde, která vedla velmi zajímavé celoroční
přednášky nazvané Historia de la gramática española, na které jsem
docház ela. Obsahem tohot o předmětu b yl o kromě historie španělské
gramatik y i nastínění v ývoje španělského pravopisu a v menší míře i
odlišností španělštiny v Latinské Americe. Z velké části jsem tak při
psaní této bakalářské práce v ycház ela z vědomostí a poznámek nab ytých během tohoto kurzu v rámci studijního programu Erasmus .
Tématem spisovné španělské jaz ykové norm y nahlíţené z velké
části z historického úhlu pohledu a konfrontované s česk ým kontextem
b ych se ráda z ab ýval a i v budoucnosti ve své diplomové práci. R áda
b ych v ní pojednala jiţ i o lexikální kodifikaci, kter ou jsem v této
práci zcela opomenula.

.
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1 . J a zy ko v á no r ma a je jí ko di fi ka c e
1.1

D e f i n i c e , p o p i s m e t o d y, v y m a h a t e l n o s t n o r m y

Obv ykle b ývá jaz yková norma definována jako „soubor uznávan ých
jaz ykov ých prostředků a způsobu jejich uţívání“ ( Sochrová , 1996 ).
Takto v ymezenou normu můţ eme chápat obecně (ted y jako normu c elého jaz yka) i jako normu jeho jednotliv ých útvarů – normu spisovnou,
normu teritoriálních dialektů apod. (Nebeská , 1996). Je to tedy soubor
objektivních zákonitostí, které jsou v určité době povaţované za z ávazné. Existují dílčí norm y v ýslovnostní, s yntaktické, pravopisné,
morfologické atd., přičemţ pro všechny je základním kritériem jaz ykový úzus (tj. ustálenost, vţitost) většiny jeho uţivatel, jako noremní
se ted y chápou prostředk y konvencionalizované, uloţené v m yslích
příslušníků daného jaz ykového společenství (Nebeská , 1 996). Hovoříme-li o spisovné normě, projevovala se tu jiţ od počátku jejího věde ckého studia tendence okruh uţivatelů jaz yka, kteří tvoří úzus, zúţit
pouze na vzdělanou vrstvu, na dobré autory apod. Takţe vlastně lid ový úzus utvářel lidovou normu a spisov ný úzus normu spisovného jaz yka. V dnešní době se tento rozdíl postupně stírá a lidov ý úzus má
mnohem větší vliv na spisovou normu neţ dříve. Na rozdíl
od úzu jaz yková norma nemůţ e b ýt nesprávná. V českém prostř edí můţ eme říct, ţ e úzus je to, jak se vyjad řujeme, a norma, jak b ychom se v yjadřovat měli. Vztah mezi normou a společenstvím je vz ájemn ý – norma v yvíjí tlak na jednotlivé mluvčí (v ynucuje na nich d odrţování určit ých pravidel), ale zároveň mluvčí v yvíjí tlak na nor mu a
mohou ji postupně měnit.
Jelínek dodává, ţe ideálně by se kodifikace spisovné normy měla
opírat o „ průzkum jaz ykového povědomí početnějšího vzorku uţivatelů
[spisovné ho jaz yka] , přičemţ je třeba dospět k obecně přijatelnému
kompromisu mezi průměrn ým spisovn ým úz em tří současně ţijících
generací“ (1979 in Nebeská, 1996 ). Jestliţe jaz yková norma v ychází ze
staršího úzu, dochází vlastně k upevňování normy minulých let, jako
tomu b ylo u prvních španělsk ých akademick ých gramatik (1771 -1858),
které zakládal y svůj korpus modelů jaz yka na textech autorů tzv. Zl atého století, které uţ dávno neb yl y aktuální (Gómez Asencio, 2008).
7

Takov ýto postup Akademie se nám dnes jeví jako velice problematick ý
a je samozřejmě v rozporu s přiroz eným jaz ykov ým v ýv ojem.
V dnešní době technologick ých v ymoţeností popsání aktuálního
úzu (a ted y i stanovení jaz ykov ých norem) v ýraz ně usnadňují nově v ytvořené jaz ykové korpus y, coţ jsou elektronické soubor y textů
v daném jaz yce určené k vědeckému zkoumání. Korpus y umoţňují p orovnávat frekvenci dan ých jevů v současném jaz yce, z čehoţ potom
lingvisté v yvozují pravidla jejich uţití a podob y. Tato pravidla ted y
nejsou uměl ými v ýplod y odborníků, nýbrţ jsou to „pravidla obsaţ ená
právě ve struktuře textů“ (Štícha , 2006, s. 14). Norma tedy existuje v
jaz yce samém, není mimo něj.
Jako sociální norma reguluje chování člověka ve společnosti a
v yt yčuje mez e, které jiţ stojí z a hranicí přípustnosti, tak jaz yková
norma reguluje jeho v yjadřování a to jak písemné, tak ústní. Normu
tedy můţeme chápat také jako soubor pravidel, jejichţ dodrţování je
pro člověka závazné - jejich porušením můţe nastat situace, kdy se
mluvčí a posluchač vzájemně nedorozumí. Norma se stává závaznou aţ
poté, co je „uzákoněna“, tj. aţ po tom, co se objeví v nějaké kodif ikační příručce, tedy aţ bude zveřejněna. Vstupuje v platnost dnem j ejího v ydání, a platí vlastně aţ do v ydá ní norm y nové, která b y ji upr avila nebo případně i zcela popřela (Cvrček , 2006).
Současné kodifikační publikace jsou zrcadly aktuální spisovné
norm y, mají ted y deskriptivní charakter, ale zároveň v yn ucují na uţ ivatelích jaz yka dodrţování určit ých pravidel, coţ znamená, ţ e mají i
charakter preskriptivní. Nebeská k tomuto poznamenává, ţe „to, co je
z hlediska deskripce povaţováno za zákonitosti a p ravidelnosti, se
z hlediska preskripce jeví jako prav idla a doporučení“ (Nebeská,
1996).
Ale to se můţ e jevit jako poněkud problematické, kd yţ si uv ědomíme, ţ e právě ona preskriptivnost můţe zpomalovat v ývoj spiso vného jaz yka, kter ý se přitom často uskut ečňuje právě prostřednictvím
„ch yb y“. Znamená to ted y, ţe na kodifikační příručk y můţeme pohlíţ et
jako na uměl ý z ásah do přirozeného jaz ykového v ývoje (Cvrček ,
2006). Na druhou stranu ovšem tento přiroz en ý v ývoj jaz yka brání
8

jednoznačnosti pravopisn ých pra videl: pravopisná kodifikace nesmí
ignorovat uzuální změn y, jestliţ e úzus kolísá, musí připustit více
správn ých va riant (Pravidla českého pravopisu , 2005 , s. 5).
„Existence jaz ykové norm y není omez ena na spisovn ý jaz yk.
Kaţdý člen určitého společenského c elku, územního nebo třídního,
podřizuje nevědomě nebo vědomě své projev y jaz ykov ým zv yklostem
příslušného celku, neboť jinak b y se z něho v ylučoval“ ( Ottův slovník
naučn ý nové dob y, heslo Spisovn ý jaz yk ). V této práci se budu zab ývat
pouze spisovnou jaz ykovou normou, protoţ e právě ta je podporována
kodifikací. Vedle ní existuje i norma lidová, která v ychází pouz e z j az ykov ých zv yklostí. Pro normu spisovnou ovšem úzus není dostate čn ým kritériem, protoţe spisovn ý jaz yk plní rozličnější funkce a zár oveň musí b ýt teoretick ými z ásah y regulován, na rozdíl od jaz yka lid ového, kter ý je ponechán bez jak ýchkoliv zásahů do jeho v ývoje (N ebeská, 1996). „Norma spisovného jazyka neliší se ted y od norm y jaz yka lidového svou postatou, n ýbrţ jen měrou své z ávaz nosti a uvědom ělosti “ (Ottův slovník naučn ý nové dob y, heslo S pisovn ý jaz yk). F.
Daneš rozlišuje různé druhy norem - některé dílčí normy jsou spíše
imperativního charakteru (např. norma pravopisná), tj. nabízejí ve vě tšině případů pouze jednu variantu, jiné normy jsou převáţně preferenční (upřednostňují některé jaz ykové prostředk y před jin ými), někt eré jaz ykové jev y jsou hodnocen y jen jako přijatelné, uţití dalších je
pouze tolerováno (in Nebeská, 1996). Odtud se odvíjí i míra závazno sti a v ymahatelnosti dan ých no rem.
R ysem, kter ý normu spisovného jaz yka odlišuje od kodifikace,
je implicitní charakter norm y, kodifikace je jiţ jejím explicitním fo rmulováním. Obecně platí, ţ e gramatik y (v české tradici je pro t yto př íručky vţitější název mluvnice) jsou spíše deskri ptivního charakteru popisují jev y v daném jaz yce běţné a obv yklé, podávají jejich so ustavn ý v ýklad a s ystematické definice, jsou ted y z aměřen y především
teoretick y. Dnešní gramatik y češtin y se z ab ývají převáţ ně tvaroslovím
(např. tvořením slov, pádov ými koncovkami, časováním sloves, atd.),
skladbou vět a souvětí neboli s yntaxí, spisovnou v ýslovností a obv ykle
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obsahují i kapitolu věnovanou stručnému pravopisnému přehledu. P opisu španělských gramatik se budu věnovat v příslušné kapitole.
Naopak pravidla pravopisu jsou spíše seznamem jevů, které pr ůměrn ým uţivatelům jaz yka působí problém y, jevů, ve kter ých se často
dělají ch yb y (Cvrček , 2006). P ředepisují ted y, jak se co píše, resp. má
psát – jsou tudíţ více preskriptivní, byť ne přímočaré. V předmluvě
Pravidel českého pravopisu (2005, s. 5) se píše: „Pravopisná pravidla
chápeme jako soubor doporučení, pro v ytříbené písemné v yjadřování,
od nichţ se lze ve zvláštních případech odch ýlit, pokud to píšící pov aţuje za potřebné a zdůvodněné“. Pravopisné a gramatické normy jsou
přísné a přesně v ymezené, např. normy v ýslovnostní jsou mnohem
uvolněnější.
Autoritativní příručky tohoto druh u jsou však pouze knihy s
omez en ým počtem stran, je ted y nemoţné, ab y obsáhl y vešker ý jaz yk a
odráţely kompletní aktuální normu, proto se zaměřují právě především
na jevy problematické.
Pojetí jaz ykové norm y, v této kapitole i v těch následujících , v ychází z teorie Praţského lingvistického krouţku, který se snaţil př iblíţit normu soudobému úzu. Tento poněkud netradiční přístup je dán
ojedinělou situ ací češtin y: existencí limitované spisovné variant y a
zároveň varianty obecné, pouţívané v běţných denních situacích. Zc ela opačn ý pohled na jaz ykovou normu pak posk ytuje redaktor časopisu
Naše řeč Jan Haller, který ji chápe j ako striktní předpis. Podle Hallera
norma v ychází z e starého spisovného jaz yka a z jaz yka lidového, úzus
by se tedy měl naopak přizpůsobovat normě. Není tedy divu, ţe ve 30.
letech probíhala na toto téma ostrá diskuze, která vlastně probíhá
dodnes (v časopise Slovo a slovesnost). Přestoţe se dnes většina česk ých lingvistů obvykle přiklání k závěrům praţské škol y, Hallerov y
závěry nemůţeme zcela opominout. Pojetí španělské normy se shoduje
s Hallerov ým přístupem v tom, ţe je chápána jako jak ýs i ideál jaz yka,
kterému b ychom se měli v našem v yjadřování co nejvíce přibliţovat .
Haller však dospěl aţ k puristick ým názorům – a purismus je
v dnešním španělském traktování normy zcela ojedinělý. Španělské
přístup y se tak velmi podobají přístupům běţn ým v jin ých evropsk ých
10

jaz ycích – čeština se poněkud v ym yk á zmiňovan ým protikladem mezi
spisovn ým a obecným jaz ykem.

1.2

Kritéria spisovnosti

Jiţ z mého v ýše uvedeného v ýkladu jaz ykové norm y v yplývá, ţ e krit éria spisovnosti nejsou stabilní, ţe jazyková spisovnost je pojem pouze
relativní, proměnný v čase. To, co bylo povaţováno za spisovné před
sto let y, jiţ dnes můţeme povaţovat z a ch ybné a naopak, co dříve neb ylo v jaz yce přijatelné, uţ dnes můţe b ýt součástí jaz yka spisovného,
protoţe během přirozeného jaz ykového v ývoje dochází k postupnému
uvolňování normy a zobecňování („pospisovňování“) chyb.
Při určování spisovnosti představuje problém předev ším fakt, ţe
spisovnost jako taková ještě neb yla úspěšně definována a kritéria sp isovnosti ještě nebyla pevně stanovena. Spisovnost chápeme vlastně
tradičně a na základě shody s platnou kodifikací (Cvrček , 2006a).
Spisovná norma se v yvozuje ze spisovného jaz ykového úzu, ted y
v yjadřování dobr ýc h autorů a vzdělaných rodil ých mluvčích. I Španělská královská akademie zakládá své svou jaz ykovou normu především
na literárních autoritách ( index auctorum ) a na v yjadřování vzdělanců
– jaz yková norma tak od z aloţ en í této instituce v ycházela především z
autorů znám ých, uznávan ých a prestiţních knih (Gómez Asencio,
2008). Takový úzus ale není většinový a právě proto se v poslední d obě stále častěji setkáváme s názor y někter ých jaz ykovědců, ab y b yl
majoritní úzus opravdu respektován. Toto vede v českém prostředí k
diskuzím o vzájemn ých relacích mezi spisovnou a obecnou vrstvou j az yka, v nichţ se někteří lingvisté snaţ í prosadit, ab y kodifikace brala
více v potaz právě celonárodně rozšířené jaz ykové prostředk y obecn é
češtiny (Nebeská, 1996). Uvaţujeme-li o kritériích spisovnosti, nem ůţeme sice obecnou češtinu nikdy zcela opominout, ale kodifikací n ěkter ých prvků obecné češtin y b y došlo k narušení s ystémovosti češtin y
spisovné, ke smíchání prvků dvou různ ých jaz ykov ýc h rovin (Nebeská ,
1996).
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-

kritéria spisovnosti:
Kritérium s ystémové: ve spisovném jaz yce je třeba udrţ ovat jist ý

s ystematick ý řád mezi jeho prvk y, j az ykové jev y musí být v souladu
s přirozen ým s ystémem daného jaz yk a, nemohou b ýt např. negramati cké. F. Miko se v této souvislosti domnívá, ţe spisovnost určitého jaz ykového prostředku je dána jeho ustálením v daném jazykovém s ystému (in Nebeská, 1996). Samozřejmě i některé nes ystémové jaz ykové
prostředk y se dostal y do spisovného jaz yka. Jakmile k tomu dojde a
tyto prostředk y se ve spisovné normě ustálí, jakákoli snaha je z ní odstranit je obv ykle marná, takové pokus y b y spisovnému jaz yku spíše
uškodil y, protoţe by ho zbavoval y nabyté stabilit y (J elínek in Spiso vnost a nespisovnost dnes, 1996). Na základě toho lze tedy prohlásit, ţe
kritérium kultivovaného úzu stojí nad kritériem s ystémovosti. Ovšem
zcela jiná situace nestává, kd yţ nes ystémové jaz ykové pr ostředk y
nejsou ve spisovném úzu upevněn y – jaz ykovědci mohou usměrňovat
v ývoj spisovného jaz yka ve prospěch s ystémov ých prostředků pr ostřednictvím např. popularizační ch článků v masov ých médiích .
Co se t ýče kritéria funkčnosti, to b y na příklad poţadoval o, ab y
kodifikace upřednostňovala slovní tvar y, které nejsou totoţné s tvar y
plnícími odlišnou funkci. Avšak úzus v yvíjí na kodifikaci tlak a nutí
ji, ab y mu ustupovala – potřeba odlišit t yto tvar y není nutná, jejich
v ýz n a m v y p l ý v á z k o n t e x t u , h o m o n y m i e v e v ě t š i n ě p ř í p a d ů n e n í
nikterak na obtíţ (Jelínek tamtéţ).
S funkčností souvisí dále i fakt, ţe vyšší komunikační funkci by
mělo plnit v yjadřování spisovné. Ale v literárním a vědeckém jaz yku,
u kter ých se v yšší komunikační funkce předpokládá, se objevují element y, které ještě neb yl y kodifikovány, tzn. povaţují se za nespisovné
(Cvrček, 2006). Podle Fundové se beletrie spisovnosti vzdálila uţ polovině 20. století (in Nebeská, 1996). Dále je ale potřeba rozlišovat
mezi funkční úplností (resp. neúplností) spisovn ých prostředků a tím,
jak jsou reálně uţívány v komunikaci (Nebeská, 1996). Spisovná čeština je úzce spojena s jaz ykem psan ým, v mluvené komunikaci se pouţ ívá obv ykle pouz e při projevech formálních a oficiálních. V psan ých
projevech se povaţuje za závaznou, ale v dnešní době výlučnost kod i12

fikovan ých prostředků v ýrazně klesá, a to především v neoficiálních
textech (Čermák, 1996). V mluvené veřejné komunikaci je míšení pr vků spisovn ých a nespisovn ých tolerováno. Jako obhajitelné kritérium
spisovnosti tedy nemůţeme povaţovat ani veřejnou komunikaci, ani
písemné v yjadřování.
S kritériem celonárodnosti je také nutné počítat při v ymezování
hranic pojmu spisovnost – spisovné jsou jen ty prostředky, které s e
uţívají na celém území, kde se dan ým jaz y kem hovoří (např. Uličn ý,
Bělič). Do kodifikačních příruček by se tedy měly dostat jen ty varia nty, které nijak ým z působem neznev ýh odňují mluvčí z různých regionů.
Kritériem noremnosti rozumíme přijetí v dané jaz ykové komun itou. Ab ychom zjistili, zda dan ý jaz ykov ý prostředek patří ke spisovné
normě, musíme přihlédnout k tomu, jestli ho skutečně pouţívají nebo
připouštějí právě uţivatelé spisovného jaz yka ( Jedlička in Nebeská ,
1996).
Při v ymez ování spisovnosti je nutné brát v úvahu všechna v ýše
uvedená kritéria, ovšem s tím, ţe největší sílu z nich má kritérium
kultivovaného jaz ykového úzu, které b y ted y mělo b ýt kritériem ro zhodujícím.

1.3

Norma a kodifikace v českém a španělském prostředí,
p o l yc e n t r i č n o s t n o r m y

Chápání jaz ykové norm y se v českém a španělském prostředí poněkud
liší, coţ je způsobeno především tím, ţe španělština má několikan ásobně větší počet rodil ých mluvčích neţ čeština. Ve srovnání s pomě rně jednotnou českou normou se norma španělská jeví jako méně přísná.
Při v ytváření současné španělské spisovné norm y se nebere v potaz
pouze úzus poloostrovní, n ýbrţ i úzus (resp. úz y) latinskoamerick ý.
Sloučením těchto dvou úhlů pohledu se tak lze nejvíce přiblíţit jakési
všeobsáhlé normě „panhispánské“, o coţ se v posledních letech snaţí i
Španělská královská akademie, která za hlavní kritérium spis ovnosti
povaţuje úzus vzdělanců (Alarcos Llorach,1999).
Jak jiţ b ylo řečeno, běţná jaz yková praxe mluvčích v yvíjí siln ý
tlak na normu a kodifikaci, poh yb y v jaz yce se často uskutečňují
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„ch ybou“. Současné kodifikační příručk y tak povaţují např. větu Habían muchos estudiantes en clase za ch ybnou, protoţ e sloveso haber je
v tomto případě impersonální a neshoduje se se slovem estudiantes
(protoţ e to není podmět vět y, ale předmět). Tato nesprávná konstrukce
se však běţně v yskytuje v úzu příslušníků růz n ých společensko kulturních vrstev v zemích Latinské Ameriky i na některých územích
Španělska. Její v ýs k yt je skutečně obrovsk ý, je ted y moţ né, ţe
v budoucnosti bude norma k tomuto uţití shovívavější, stejně jako t omu b ylo v minulosti s jev y, které jsou dnes jiţ povaţován y za součást
spisovné norm y, např. yeísmo, seseo, voseo … (Izquierdo, 2004).
Diccionario Panhispánico de Dudas (dále jen DPD) definuje
normu jako „el conjunto de preferencias lingüísticas, vigentes en una
comunidad de hablantes, adoptadas por consenso implícito entre sus
miembros y convertidas en modelo s de buen uso“(DPD, 2005).
Moderní lingvisté si jiţ uvědomili, ţe je vlastně nemoţné snaţit
se dosáhnout toho, ab y jaz yk, kter ým se mluví na tak rozsáhlém území,
měl jen jednu jedinou „normu norem“, aby kultivovaná španělština
jedné země (resp. jedné její oblasti) byla dávána za vzor ostatním šp anělsk y mluvícím zemím. Jak jiţ b ylo řečeno, norma v ych ází z jaz yk ov ých zv yklostí, a je jasné, ţe v tak obrovské oblasti, v níţ je španělština mateřsk ým jaz ykem, bude úzus dosti nejednotn ý a rozkolísan ý.
V dnešní době existuje na španělsky mluvícím území několik center,
jeţ v ytvářejí jakousi místní normu, kterou se řídí ob yvatelé dané z emě
či regionu. Většina takto vznikl ých a uţívan ých norem není ještě kod ifikována, ale přesto jsou uznáván y z a platné a z ávazné uţiva teli jaz yka v dané oblasti, mají tedy charakter implicitně preskriptivní (Riv arola, 2001).
Zatímco v češtině existuje obv ykle jedna správná varianta dan ého jaz ykového jevu a narazíme -li v kodifikačních příručkách na var iant y dvě (tzv. dublet y), téměř s jistotou to znamená, ţ e se dan ý v ýraz
právě nachází v období přechodu od jedné spisovné varianty ke druhé,
ve španělštině málo kdy narazíme na správnou variantu pouze jednu.
Moderní kodifikační publikace španělštin y se snaţí v yhnout kategor izování správn ý-nesprávn ý či spisovn ý -nespisovn ý, namísto toho se
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uţívají termíny jako „No es normal y debe evitarse…, Se desaconseja
por desusado…, No es propio del habla culta…, Esta es la forma
mayoritaria y preferible, aunque también se usa…. “ (DPD, 2005).
Lze tedy konstatovat, ţe španělská norma je oproti té české více
deskriptivní, ţ e skutečně věrněji zach ycuje a popisuje aktuální jaz ykový úzus rozsáhlého území, aniţ by na rovinu diktovala, která varia nta je ta nejpřijatelnější. Mluvčí mají tudíţ větší moţnost volb y jaz ykov ých prostředků, které volí především na základě kritérií z eměpi sn ých.
Z pol ycentrického charakteru španělské norm y ale rozhodně n ev ypl ývá, ţ e vše je v jaz yce povoleno. Například voseo je sice z cela
v souladu s normou, ale pouze na určitém přesn ě v ymez eném území,
pakliţe b y ho pouţ íval např. rodil ý Andalusan, b ylo b y hodnoceno j ako jev stojící mimo kritéria spisovnosti pro danou oblast, protoţe te nto jev se běţně v místním jaz ykovém úzu nev ysk ytuje. P rincipielně je
v jaz yce totiţ hodnoceno jako s právné to, v čem se co největší počet
jeho uţivatelů v dané oblasti shoduje, jakékoli narušení této shody n ěkolika málo jednotlivci je ted y nesprávn ým pouţitím jaz ykov ých pr ostředků (Haller, 1930).
Zatímco tedy na příklad v Argentině je zcela běţná i mez i vzdělan ými uţivateli jaz yka vazba encima mío (ne mía) namísto encima de
mí, stejně tak se pouţívá i detrás suyo, delante nuestro atd., a v dané
lokalitě je to tedy vnímáno zcela v souladu s tamější normou, ve Španělsku t yto konstrukce také můţeme poměrně často sl yšet, ale Španělé
sami je povaţují za nesprávné, pouţívají je pouze v neformálních
situacích, ve kter ých si mluvčí mohou dovolit uvolněnější v yjadřování.
Z historického hlediska je důleţité poznamenat, ţe španělská
norma b yla vlastně aţ do polovi n y 20. století normou monocentrickou.
V praxi to znamenalo, ţe jako jediná správná norma b yla povaţována
ta poloostrovní, resp. pouze jedna její geografická varianta – severní
kastilština, norma se navíc omezovala pouz e na písemné v yjadřování
vzdělanců. Tato španělština b yla vzorem pro ostatní španělsk y mluvící
země, různé místní uzuální odch ylk y od tohoto evropského modelu b yly v kodifikačních příručkách naprosto ignorován y. To dosvědčuje n a15

příklad i postoj Španělské královské akademie k latinskoamerickému
v ýslovnostnímu fenoménu seseo, který aţ do polovin y 20. století p ovaţovala z a nepřípustn ý a stojící zcela mimo normu španělskou, b yl
povaţován za neřest v mluvě (vicio de dicción).
Pol ycentrické jaz ykové skutečnosti musejí odpovídat samozřejmě
i pol yce ntrické kodifikační příručk y. Většina velk ých jaz yků, které
překračují úz emní hranice jedné země, tíhne právě k těmto t ypům kodifikace, které připouštějí více alternativ v určit ých bodech s ystému
(Rivarola, 2001). T yto publikace b y se měl y snaţit přistupov at k je dnotliv ým normativním problémům nestranně. Kaţd ý jazyk v yţ aduje
kodifikaci jeho spisovné variant y, ale v pol ycentrické realitě tato př íručka nemůţe b ýt dogmatického charakteru, takováto kodifikace b alancuje mezi správností a přípustností (Rivarola, 2001). Z v ýše uved eného v ypl ývá, ţ e čím větší počet uţivatelů má dan ý jaz yk v několika
odlišn ých z emích, tím uvolněnější a vstřícnější obv ykle je jeho kod ifikace k různ ým jeho variantám.

1.4

S p i s o v n ý j a z yk v č e š t i n ě a š p a n ě l š t i n ě : s h o d y a r o z d í l y

Existují různé vrstv y jaz yka, které se tradičně pro přehlednost reduk ují pouze na dvě: spisovn ý jaz yk a obecn ý jaz yk. Odlišují se od sebe
v ýslovností a upřednostňováním určitých konstrukcí a výraz ů před j in ými. Samozřejmě obrovské mnoţství jaz ykov ých prost ředků je společné oběma těmto vrstvám (Seco, 1994).
Jak spisovná čeština, tak spisovná španělština jsou nejdokonale jší útvar y daného národního jaz yka, jednotné na celém úz emí, kde se
oním jaz ykem hovoří. V případě světově rozšířené španělštin y jakoţto
národního jaz yka to v praxi znamená, ţe tzv . espaňol estándar culto je
jeho jedinečná varianta společná všem rodil ým mluvčím, oproštěná
od místních zvláštností, bez problému se jejím prostřednictvím tedy
dorozumí příslušníci jednotliv ých španělsk y mluvících regionů i zemí
(Seco, 1994). Katalánec se tedy vţdy dorozumí s Andalusanem nebo
Mexičanem, Argentinec s P eruáncem či Baskem, budou -li se oba v yj adřovat spisovnou formou jaz yka. Právě tato vrstva jaz yk a, kterou M anuel S eco naz ývá „ lengua común “(1994), je předmětem studia gramatik
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a pravopisn ých příruček. S pisovn ý jaz yk je i v českém kontextu sp olečn ým způsobem v yjadřování českého národa, můţeme ho ted y také
chápat jako shodu mezi mluvčími, ale pouze ve formálních situacích a
především ve psané podobě.
Jestliţe porovnáme uţití spisovné španělštiny a češtiny v obvy klých denních situacích, dojdeme k z ávěru, ţe spisovn ým jaz ykem se
Španělé běţně v yjadřují, na rozdíl od Čechů, kteří pouţívají spisovnou
vrstvu češtin y pouze ve v ybran ých situacích, jeţ ji př ímo v yţ adují.
Rozdíl mezi spisovn ým jaz ykem a běţn ým úz em je v češtině skutečně
obrovský - s trochou nadsázky můţeme spisovnou češtinu povaţovat
za jaz yk uměl ý, protoţe mluvčí se ho učí ve škole, není to jaz yk, kt er ým b y se odmala bezprostředně v yjadřoval i, vlastně můţeme říct, ţe
spisovná čeština nemá rodilé mluvčí. Je to jaz yk literatur y, médií,
formální korespondence, úředních dokumentů atd., b ývá především
spojován s písemným v yjadřováním. Důsledk y tohoto problému dop adají především na cizince, kteří s e učí česk y, tzn., učí se spisovn ý j az yk, ale kd yţ se ocitnou v autentickém česk y mluvícím prostředí, zji stí, ţe vlastně nerozumí – sl yší totiţ obecnou češtinu, se kterou se n ikdy před tím v učebnicích nesetkali (Čermák, 1996). Tento nesoulad
mezi kodifikovanou spisovnou normou a většinov ým úz em je hlavním
problémem české jaz ykové kultur y. K takovéto situaci vlastně nikd y
nemělo dojít: uţ v teorii praţské školy norma měla v ycházet ze soud obého jaz ykového úzu. Problém ale spočívá v tom, ţe k napětí dochází
mezi spisovnou (kodifikovanou) normou a územ, který obsahuje jak
prostředky spisovné, tak nespisovné (Nebeská , 1996). Rozdíl mezi kodifikovanou normou a převládajícím územ je především rozpětím mezi
psanou a mluvenou podobou češt in y. Česk ý jaz yk má ted y vlastně dva
útvary s celonárodní platností – spisovnou a obecnou češtinu (Nebeská, 1996). K této situaci přispěl nemalou mírou i fakt, ţe v 19. a
20. století b yl y proveden y jen nepatrné změn y v kodifikaci českého
jaz yka, následkem čehoţ se úzus kodifikaci více vzdálil.
Naopak ve španělském prostředí spisovn ý jaz yk není s denní j az ykovou praxí mluvčích nijak v rozporu. Samozřejmě v běţném hovoru
se uţívají i prostředky hovorové a nespisovné, ale kodifikace skutečně
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v ychází z úzu. Ve lké mnoţství španělsk ých jaz ykov ých prostředků je
totiţ neutrální – mohou se pouţít jak při v ybraném spisovném v yja dřování, tak ve spontánní komunikaci.
Jak tvrdí Manuel Seco (1994 ), ideál španělštin y, či snad jakási
její „supernorma“, je spojen se psan ou formou spisovného jaz yka, je dnotného v celém španělsky mluvícím světě, ale denní jazyková praxe
se dělí na dílčí normy, které se mění podle regionů a podle kult urní a
sociální úrovn ě mluvčích a které, aniţ b y narušoval y jaz ykovou jedn otu, nabízejí rozličná zabarvení pro kaţdou situaci
Tento stav nemohou opomíjet ani současné kodifikační příručk y,
které často uvádějí u komentovan ých jevů právě i vrstvu nebo formu
jaz yka, ve které se obv ykle v ysk ytují. Např. Diccionario panhispánico
de dudas pro zach ycení této skutečnosti pouţívá rozličné termín y: j az yk psan ý a jaz yk mluven ý, jaz yk kniţní a jaz yk běţn ý, formální jaz yk
a jaz yk hovorov ý, jaz yk spisovn ý a jaz yk obecn ý apod.
Přehlednou a shrnující definici spisovné španělštiny podává
DPD, který jí rozumí
„la lengua que todos empleamos, o aspiramos a emplear, cuando se ntimos la necesidad de expresarnos con corrección; la lengua que se
enseňa en las escuelas; la que, con mayor o menor acierto, utiliz amos al hablar en público o emplean los medios de comunicac ión; la
lengua de los ensayos y de los libros científicos y técnicos. Es, en
definitiva, la que configura la norma, el código compartido qu e hace
posible que hispanohablantes de muy distintas procedencias se ent inedan sin dificultad y se reconozcan miembro s de una misma comunidad lingüística“.

Vidíme ted y, ţe tradiční chápání spisovného jaz yka se v českém i šp anělském prostředí shoduje.
Hovorová španělština (tzv. espaňol coloquial ) je jaz ykem spo ntánní komunikace a zároveň variantou spisovného jaz yka, jedná se
pouze o jeho podkategorii. Z toho v yplývá, ţ e pouţití hovorové šp anělštin y je naprosto v souladu s normou, ovšem jen pro ústní v yjadř ování během běţné denní komunikace. Písemný záznam hovorové vrstvy
jaz yka tak stojí mimo hranice spisovnosti. Na r ozdíl od jednotné sp isovné španělštiny je její hovorová verze rozdílná v kaţdé zemi (resp.
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v kaţdém regionu a kaţdém městě), takţe vzájemná spontánní komun ikace mezi jednotliv ými mluvčími z tohoto důvodu často nemusí b ýt
úspěšná.
V českém kontextu je hov orov ý jaz yk chápán jako jak ýsi můstek
mezi spisovnou normou a běţn ým úz em, ted y mezi spisovnou a obe cnou češtinou. J. Bělič povaţuje hovorovou češtinu za reálně existující
jaz ykov ý útvar, z a mluvenou podobu spisovného jaz yka, zbavenou
kniţních v ýrazů (jako jsou např. přechodník y), ale i útvarů nespiso vn ých, z a formu pro běţnou komunikaci česk ých mluvčích, kteří se n ev yjadřují dialektem (in Nebeská, 1996).
Nespisovnou formou českého jaz yka je obecná čeština, v případě
španělštiny hovoříme o tzv. lengua popular či lengua vulgar. Tato
vrstva jaz yka není kodifikovaná, coţ jí umoţňuje r ychlejší a pl ynulejší
v ývoj v porovnání s jaz ykem spisovn ým, zároveň tak v yvíjí tlak
na normu a někd y proniká do spisovného jaz yka. Jestliţ e se nějak ý
prvek, původně povaţova n ý z a ch ybný, celonárodně rozšíří a v úzu se
ustálí, tj. z ačne se objevovat v písemných i mluven ých projevech
mluvčích různého vzdělání a z různých regionů, můţe dojít k jeho „p ospisovnění“. Ovšem tento proces probíhá pozvolna, nejprve dojde
k uvolnění aktuální norm y, která připustí existenci i jiné variant y.
Existence dvou variant (dublet) je v češtině většinou jen jevem dočasn ým, přechodem od jedné norm y ke druhé. Ve španělském kontextu se
existence dvou popř. více správn ých variant nijak nev ylučuje. Tak se
např. kombinace dvou předloţek před sloves y poh ybu dostala do vrstv y
spisovné španělštiny (voy a por pan/ voy por pan ), je jedno, kterou z
variant si mluvčí zvolí. A můţeme očekávat, ţe aktuální norma po n ějaké době bude shovívavější např. k určit ým př ípadům velmi rozšíř eného fenoménu tzv. dequeísma, které dnes povaţujeme za nekorektní,
b yť naprosto běţné. Ve španělském prostředí b ývá obecná vrstva jaz yka spojována s v yj adřováním nevzdělan ých uţivatelů jaz yka a limit ována převáţně na jaz yk venkova, její existence je ted y velmi omezena.
V dnešní době k většímu rozší ření španělského spisovného jaz yka ( na
úkor jeho obecné vrstv y) v ýraz ně přispívají masová média, která pr opagují v ýhradně spisovn ý jaz yk . Naopak v českém kontextu je obecn ý
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jaz yk běţnou denní r ealitou téměř všech jeho mluvčích, proto v yvíjí
větší tlak na spisovnou normu neţ obecná vrstva španělštin y.
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2 . G ra ma ti c ká čá st
2.1

T e o r i e a n á s t i n h i s t o r i e š p a n ě l s k ý c h g r a ma t i k

Produkce španělských gramatik b yla uţ od sv ých počátků v 15. století
velice početná, coţ dokazuje důleţitost španělštin y cob y jaz yka kult ur y a komunikace jiţ v minul ých stoletích. Publikoval y se jak gramat ik y určené rodil ým mluvčím, tak gramatik y pro cizince. V této práci
z důvodu nedostatku prostoru zmíním pouze některé v ýznamné gram atik y španělsk ých autorů v ydávané ve Španělsku (popř. jin ých částech
tehdejšího Španělského království ).
Především v 16. a 17. století b yla snaha naučit se španělsk y
ze stran y podmaněn ých národů, coţ bylo spjato s poptávkou po gram atick ých příručkách. Hojně v znikal y stručné gramatické přehled y v yd ávané často i v několika jaz ycích, coţ umoţňovalo cizincům lepší p ochopení souvislostí. Příkladem můţe být anon ymní gramatika publik ovaná roku 1555 v Lovaině (území dnešní Belgie), která udává mluvnické vzor y celkem ve třech jaz ycích: španělštině, francouzštině a l atině.
Jelikoţ autoři prvních španěls k ých gramatik v ycházeli z e vzoru
gramatik klasick ýc h jaz yků v čele s latinou, největší problém y pře dstavoval y jaz ykové jev y, které v latině neexistoval y, jako nap říklad
určit ý a neurčit ý člen, p ro něţ b ylo třeba najít vlastní vysvětlení, n eb ylo moţné pouz e upravit definici z latinsk ých gramatik . To, ţ e t yto
gramatik y b yl y modelem, dokaz uje i aplikování latinské teorie na v ysvětlení španělsk ých gramatick ých jevů - některé mluvnice se tak
např. snaţí aplikovat šest latinsk ých pádů na španělštinu apod .
Staré gramatiky byly spíše pedagogického a normativního ch arakteru, především v novějších gramatikách z 20. století se pak setkáme uţ zároveň i se snahou o deskriptivnost (López, 1992).
Přes rozličná hlediska a chápání určitých problémů se jiţ
v prvních gramatikách objevují stálá témata, jako např. počet slovních
druhů a definice kaţdého z nich, gramatické kategorie, rozdíly mezi
určit ým a neurčit ým členem , vzory pro časování sloves, popis tvorby
jednotliv ých časů apod. ( López, 1992 ).
21

Gramatikové také museli zaujmout stanovisko ve sporu o původ
španělštin y, kter ý se táhl několik a století mi, a jehoţ cílem b ylo dok ázat, ţe kvalita španělštiny je skutečně srovnatelná s latinou. Nabízely
se tři hlavní teorie: španělština coby „pokaţená“ verze latiny, primitivní španělština a biblicko-patristická teorie. Příznivci první teorie
zastávali dnes jiţ tradiční názor, ţe španělš tina po chází z latin y,
uznávali příbuznost těchto jaz yků, z čehoţ v yvozovali, ţ e španělština
má stejný potenciál jako „dokonalá“ latina. Tuto teorii „pokaţené“ l atiny (teoría de latín corrompido ) zastávali např. Antonio de Nebri ja
(kter ý ji jako první v yloţil), Juan de Valdés, autoři anon ymních gramatik z Lovainy aj .
Zastánci d ruh é teorie o původu jaz yka, která se ve své době těš ila velké oblibě, b yli přesvědčeni, ţe španělština b yla starší neţ latina
a ţe se na poloostrově pouţívala ještě před příchodem Římanů. Tato
teorie primitivní španělštiny (teoría del español primitivo ), propagovaná Lópezem de Madera, se zakládala na falsifikovaných dokumentech nalez en ých v Granadě na konci 16. století . O těchto textech, n apsan ých v latině, arabštině a kastilštině, se předpokládalo, ţ e pocház ejí z 1. století našeho letopočtu , a jejich autorství b ylo přisuzováno sv.
Cecilovi. Přestoţe se nám dnes tato teorie jeví jako absurdní, ve své
době měla velký ohlas, z gramatiků se s ní ztotoţňovali např. Gonzalo
Correas a Jiménez Patón.
Podle biblicko -patristické teorie b yla španělština jedním ze 72
jaz yků, které vz nikly po pádu bab ylonské vě ţe a na poloostrov ji d ovezl Tubal, vnuk Noema. Tato teorie dávala španělštině boţský a z áz r a č n ý p ů v o d , č í m ţ v ýz n a m n ě z v y š o v a l a j e j í s t a t u t .
Tradice španělské kodifikace a s ystematického studia jaz yka z apoča tá
Nebrijou hojně pokračovala v následujících stoletích, ale o jednotné
normě v té době ještě rozhodně hovořit nemůţeme , jelikoţ pravidla
v yt yčená tehdejšími jaz ykovědci ještě neměla patřičnou sílu.
K určitému sjednocení jaz ykové normy uţ v 17. století výz namně
přispělo i rozšíření knihtisku, kter ý vynucoval dodrţování určit ých
písemn ých norem, čímţ redukoval individuální charakter originálů
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(Lapesa, 1981). Aţ do vzniku Španělské královské aka demie však měly
kodifikační příručky individuální a velmi heterogenní charakter, právě
aţ Akademie španělskou normu postupně sjednotí. V 18. století se pociťuje váha literární tradice z minulých let, do estetiky se tak promítá
ideál jaz ykové správnosti a ur ychluje se proces stabilizace španělštin y
započatý Alfonsem X. (Lapesa, 1981). Novotvary a netradiční konstrukce se tak od 18. století střetávají se stanoven ými normami, které
v ycház ejí z v ynikajících literárních děl z především dvou minul ých
století (Lapesa, 1981).
Příručk y vzniklé převáţně ve dvou následujících stoletích po v ydání Nebrijov y gramatik y v ycházejí z modelu jím stanoveného: zab ývají se ortografií (obv ykle spolu s v ýslovnostními normami) , flexivní
morfologií, zahrnují poznatk y o s yntaxi. V 16. století jednou nejdůl eţitějších publikací v tomto oboru b yl Rozhovor o jaz yce ( Diálogo de
la lengua) od Juana de Valdés. Přestoţe se nejedná o gramatiku
v pravém slova smyslu, Valdés se ve svém Rozhovoru zab ývá lingvi stick ým i otázkami. Na rozdíl od Nebrij y Valdés spatřuje kritérium sp isovnosti v běţné jaz ykové praxi vzdělanců, nikoli v literárních autor itách. V tomto století dále hrála v ýznamnou roli normativní gr amatika
Minerva Francisca Sáncheze de las Brozas, Villalónova Mluvnice ka stištin y ( Gramática Castellana ) a dvě anon ymní gramatiky z Lovain y
z let 1555 a 1559. V 17. století stojí za zmínku především gramatikové
Jiménez Patón a Gonzalo Correas , jejichţ autoritu uzná i RAE a bude
z nich v ycház et při tvorbě své vl astní gramatik y. Za jednu z nejdůleţ itějších gramatik 18. století b ývá povaţována publikace B enita Martínez e Gómeze Ga yosa a především pak gramati k y Španělské královské
akademie, i jejích odpůrců jako b yl Gregorio Ma yáns y Siscar . V 19.
století se objeví normativní gramati ka Vicenta Salvy a aktualizované
verze gramatiky akademické. Také je třeba zmínit velkého re novátora
s ystému Andrése Bella a jeho G ramatiku určenou Latinoameričanům,
v jehoţ šlépějích bude později pokračovat např. Gili Gaya. Bellovi budu věnovat větší pozornost v závěrečné kapitole.
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2.2

Stručná historie španělštiny

Vzhledem k tomu, ţe se v této práci z ab ývám v ývojem španělsk ých
gramatick ých a ortografick ých pravidel, povaţuji za nezb ytné nastínit
i historick ý v ývoj španělštin y jako takové.
S Římskou kolonizací Hispánie (3. století př. n. l. - 5. století
n. l.) na Ibersk ý poloostrov proniká latina, která postupně v ytlačuje
původní jaz yk y jako iberštinu a keltštinu, a stává se společn ým jaz ykem podmaněn ých ob yvatel i vládců, jaz ykem věd y a kultur y. Násl edující Vizigótské království (5. - 8. století n. l.) latinizaci území ještě
více umocnilo, zároveň však došlo ke kulturnímu úp adku a k izolování
jednotliv ých provincií, coţ se také projevilo na jaz ykovém v ývoji.
Kromě jednotné klasické latin y cob y jaz yka kultur y existují její lidové
variant y, různé v kaţdé provincii. T yto variant y se v yvíjejí nez ávisle
na sobě a r ychleji, neţ lat ina klasická, s níţ lidé kvůli onomu kultu rnímu úpadku praktick y nepřicházejí do st yku, a postupně dají vzni knout specifick ým latinsk ým dialektům, ze kter ých se posléz e z rodí
jednotlivé románské jaz yk y ( Seco , 1994). Nicméně klasická latina je
stále povaţována za jaz yk kultur y a vzdělání, jednotliv ými dialekt y kastilštinou, katalánštinou, galicijštinou - se pouze zprostředkovává
běţná denní komunikace.
Uţ ve 12. století kastilsk ý dialekt z ačíná v ytlačovat ostatní di alekt y, coţ dokládá fakt, ţe kočovní trubadúři zpívali oblíbené hrdinské
písně právě v tomto dialektu, protoţe b yl dobře srozumiteln ý i ob yv atelům jin ých provincií. V první polovině 13. století za vlád y Ferd inanda III. se kastilština stává oficiálním jaz ykem Královské kanceláře .
Nicméně tento st at ut oficiálnosti b yl pouze zobecněním tehdejší běţné
jaz ykové praxe, nikoli v ýsledek královské vůle ( Cano Aguilar , 1999 ).
B yl to však aţ j eho s yn a následovník, král Alfons X. Moudr ý, kdo v yhlásil kastilštinu oficiálním jaz ykem celého královs t ví – za jeho vlád y
se poprvé důleţité úřední dokument y začal y psát kastilsk y, do kast ilštin y se začalo konečně i překládat. Tento jaz yk se ted y stal jaz ykem
kultury a vzdělání, coţ ho přiblíţilo k úrovni srovnatelné s latinou.
V 15. století dochází ke sjednocení Španělska Katolickými vel ičenstv y, ted y vzniku moderního evropského národa, coţ potaţmo vede
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i k nutnosti stanovení jednotného oficiálního jaz yka, kter ý posílí n árodní identitu a centraliz aci země. Nemůţ e jím b ýt jiţ latina, protoţ e
tou hovořila pouze vzdělaná elita - stane se jím právě španělština, j az yk denní realit y jak královsk ého dvora , tak i mnoh ých ob yvatel říše,
který pohltil většinu sousedních konkurujících dialektů. V roce 1492
Antonio de Nebrija publikuje kast ilskou gramatiku a kastilština se tak
stává prvním vědeck y popsan ým románsk ým jaz ykem, coţ také značně
přispělo ke zv ýšení jejího statutu. Nicméně španělština b ude povaţ ována z a jaz yk podřadné kategorie praktick y aţ do 18. stole tí, kd y se
konečně skoncuje s v ýukou v latině (1768).
Během 16. století a prvních desetiletí století následujícího, kdy
b ylo Š panělsk é království hlavní evropskou mocností, se kastilština uţ
jako španělsk ý jaz yk stává jedním z nejdůleţitějších jaz yků moderního
světa. Je snad prvním jaz ykem, kter ý přesahuje hranice státu , jeho
znalost se tedy stane pro tehdejší Evropany prakticky povinností.

2.3

Español versus castellano

Jak jiţ b ylo řečeno v minulé kapitole, španělština se v yv inula
z kastilského dialektu, právě proto b yl tento jaz yk původně naz ýván
kastilštinou, nicméně uţ ve středověku se objevuje termín španělština,
který pouţívá například Alfons X. Toto pojmenování od 16. století
převaţuje, protoţ e rozsáhlé území Španělského království začal o v ýznamně přesáhovat hranice jeho „rodné“ Kastilie. Označení španělština b ylo tehd y spojován o s národní identitou jeho občanů a lépe odpovídalo situaci , ve které se jaz yk nacházel .
Nejednotu v pojmenování této jaz ykové skutečnosti dokazují i
názvy mluvnic, ortografií či slovníků – Util y breve institution para
aprender los principios y fundamentos de la lengua Hespaňola (1555),
Arte castellana (1627), Arte de Gramática Espaňola (1651), Tesoro de
la lengua castellana espaňola (1611).
Ani Španělská královská akademie nezaujala k této problematice
ihned jednotné stanovisko, coţ je dobře vidět na titulech jejích publ ikací: Orthographia espaňola (1741), Gramática de la lengua castell ana (1771), Ortografía de la lengua castellana (1815). Postupem času
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převáţila kastilština - oficiální označení castellano tak Akademie pouţívala aţ do roku 1924.
V dnešní době oba tyto termín y velice často spl ývají a uţívají se
j a k o s y n o n y m a , i k d yţ p o j e m k a s t i l š t i n a m ů ţ e m í t v í c e v ý z n a m ů . M ů ţ e
se jím rozumět jak právě pouz e jaz yková modalita španělštin y
v kastilském regionu , tak historická varianta jaz yka do 16. století .
V někter ých případech kastilština označuje evropskou variantu španě lštin y, španělština pak variant u latinskoamerickou. S ergio Zamora
(1999) upozorňuje, ţe v dnešní době především občané z bilingvních
region ů Španělska se termínu španělsk ý jaz yk brání , protoţe pod tímto
názvem rozum í souhrnně i ostatní oficiální jaz yk y Španělska (valencijštinu, katalánštinu, baskičtinu a galicijštinu). Naopak cizinci ve většině případů upřednostňují pojmen ování španělština.
Co se t ýče z emí Latinské Amerik y, některé země jako Guatemala,
Honduras a Nicaragua dávají přednost termínu espaňol, zatímco například Argentina, Chile a Kolumbie preferují castellano (Alvar, 1995).

2.4

Gramática de la lengua castellana (1492) - Antonio de
Nebrija

Antonio de Nebrija během svého ţivota působil na univerzitě v Sal amance, b yl předním latinistou, humanistou, ve své době b yl důleţitou
a uznávanou osobností a měl úzké st yk y s královs k ým dvorem. Jako
první gramatik odvrátil svou pozornost od latiny a z vědeckého hledi ska popsal moderní ţiv ý jaz yk, o celá desetiletí tak předběhl v ydání
první gramatiky italské, francouzské či portugalské. Kr omě první gramatiky kastilštiny je zároveň i autorem prvního španělsko -latinského
slovníku (taktéţ 1492).
Gramática de la lengua castellana je rozdělena do pěti částí –
první čt yři části odpovídají tradičnímu dělení tehdejších latinsk ých
gramatik, pátá kniha je stručn ým gramatick ým přehledem kastilš tin y
určen ým pro cizince. Nebrij a je ted y zároveň i autorem první gramatik y španělštin y, která neb yla určena pro rodilé mluvčí.
První část, ortografická, pojednává především o původu písma, o
v ýslovnostních odlišnostech ve španělštině a latině. Ve druhé části 26

prozodii- popisuje španělské slabiky, pravidla umísťování přízvuku,
velká část je věnována tvorbě veršů. Třetí část -et ymologie- studuje a
definuje slovní druh y neboli části věty, ve čtvrté, s yntaktické části se
zab ývá tvorbou větn ých konstrukcí a pořádkem slov ve větě. P átá část
určená cizincům je méně teoretická, popisuje kompletní paradigmata
dan ých jaz ykov ých jevů.
V prologu ke G ramatice kastilštin y, věnované královně Isabele
II. Kastilské, Nebri ja uvádí důvod y, které ho přiměl y k jejímu naps ání. Ospravedlnit v ytvoření gramatik y b ylo tehd y nutné, neboť jeho
současníci povaţovali takové dílo z a z b ytečné, protoţe se domnívali,
ţe k naučení lidového jaz yka , kter ým teh d y španělština nepoch ybně
b yla, postačí pouhá jaz yková praxe, ale Nebrija chtěl ukáz at, ţ e právě
tato praxe je někd y ch ybná a zavádějící, a proto je potřeba občas n ahlédnout do gramatik y, která v ychází z autorit, a postupem času ch yb y
z jaz yka v ym ýtit.
Ve svém prologu zmiňuje uţitečnost svého díla národům, které se
staly součástí španělského království, a potřebují se tedy naučit ka stilsk y, protoţe jaz yk společn ý všem jeho ob yvatelům zajišťuje a posiluje národní jednotu. Dále chtěl Nebrija popsat a upevnit jaz yk prostřednictvím gramatické kodifikace v období míru a jeho největšího
rozkvětu, uvědomoval si, ţe kd yţ v ytyčí v jaz yce určitá pravidla jeho
pouţívání, zpomalí tím jeho přirozen ý v ývoj a určí směr cest y, kterou
se bude nadále ubírat. Jako jaz ykovědec samozřejmě také nerad viděl,
kd yţ se v tehdejších knihách objevovaly ch yb y, které četbou přejímali
ostatní, svou gramatikou se ted y také snaţil, ab y se lidé těchto ch yb
v yvarovali, ab y mluvili a psali správně , ted y tak jako on a jiní vzd ělanci. A v neposlední řadě chtěl svou mluvnicí kastilštiny usnadnit
případné studium latin y, protoţ e znalost mateřského jazyka je velmi
uţitečná při studiu druhého jaz yka. Všichni učenci té dob y museli
ovládat latinu, protoţe b yla v té době stále ještě jaz ykem kultur y, věd y a vzdělání, španělština b yla pořád převáţně pouze jazykem běţného
dorozumívání, coţ také chtěl Nebrija změnit. Svou gramatikou se sn aţil dokázat, ţe španělština se ve všech ohledech zcela vyrovná latině,
ţe není důvod na ni pohlíţet jako na jaz yk p odřadné kategorie.
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Nebrija ve své gramatice poprvé s ystematick y podává ucelen ý
v ýklad různ ých jaz ykov ých jevů, jako například tvoření mnoţného čí sla, záporu, španělsk ých pádů pomocí předloţ ek, udává celá paradigm ata časování (všímá si existence tří t yp ů č asování sloves), popisuje
tvorbu budoucího času, podmiňovacího způsobu, trpného rodu atd.
Dále Neb rija upozorňuje na to, ţe běţ n ý uţivatel jaz yka se o bv ykle řídí jednoduše pravidelností dan ých paradigmat (pouţívá -li se
„amé“, „alabé“, vyvodí z toho, ţe ex istuje i „andé“), ale ne všechny
tvary jsou pravidelné, přestoţe jsou rozšířené, autorita učenců má s amozřejmě větší normativní platnost neţ lidový úzus a jeví se jakousi
autoritou absolutní (Quilis, 1984).
Bohuţel Antonio de Nebrija se během svého ţivota ţádného
uznání za své průlomové dílo nedočkal, naopak b yl ještě mnoh ými da lšími jaz ykovědci kritizován (např. Valdés, Villalón). B ylo mu v yt ýk áno především to, ţ e gramatika ţivého jaz yka nemůţ e b ýt psána podle
gramatik y „mrtvé“ latin y, a také fakt, ţe b yl „seseující“ Andalus an (a
Andalu sie b yla tehd y chápána jako periferní oblast), coţ mu ubíralo
na auto ritě v oblasti kastilštin y. Jím v yt yčené jaz ykové norm y prošl y
bez většího povšimnutí , na tehdejší jaz yk neměl y ţ ádn ý vliv . Ab y v ešl y v platnost, b yl o třeba buď v ydat královsk ý dekret, kter ý b y Nebr ijovu kodifikační příručku v yhlásil za závaznou pro všechn y uţivatele
jaz yka, nebo b y ji museli jednom yslně uznat vzdělanci a učenci a začít
se podle ní řídit (Quilis, 1984). K ničemu takovému však tehdy nedošlo, na skutečně platnou a závaznou gramatiku španělštiny si musíme
počkat aţ do 18. století, kdy vznikne Španělská královská akademie a
španělsk ý jaz yk se konečně institucionalizuje.

2.5

Gramática de la lengua castellana según ahora se habla Vicente Salvá

Gramatika Vicenta Salvy je spolu s gramatikou jeho současníka a přítele Andrése Bella jednou z nejdůleţitějších publikací tohoto druhu
v 19. století. V ydaná b yla roku 1831 v Paříţi, od té doby b yla někol ikrát reeditována a během následující ch čtrnácti let od jejího 1. v ydání
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se jí jen ve Španělsku prodalo na 18 tisíc exemplářů (Gómez Asenci o,
2009), těšila se velké oblibě i v zemích Latinské Ameriky.
Jedná se o první normativní gramatiku španělštin y, která je z ár oveň s ynchronní a deskriptivní - Salvá se v ní věnuje podrobnému popisu jaz yka jeho doby. Jak v ypl ývá jiţ z názvu díla, S alvá za kritérium
jaz ykové správnosti povaţuje aktuální úzus – gramatická teorie a pr avidla b y tak podle něho měl y odráţet jaz ykovou praxi, nikoliv naopa k.
Tradiční gramatik y při stanovování jaz ykov ých norem z cela opomíjel y
jak text y, které neměl y literární charakter, tak i mluvený jaz yk, právě
aţ inovátorský Salvá jim začne věnovat patřičnou pozornost. Nejvíce
ale samoz řejmě v ychází z korpusu současn ých l iterárních textů (nejstarší citace pochází od autorů z druhé poloviny 18. století ), čímţ se
odlišuje od dobov ých děl akademick ých, která stále v yu ţívala velice
zastaral ý korpus autorů z minul ých století a mluvenou španělštinu zc ela ignorovala. Salvá tento postoj Akademie kritizuje, gramatiky by
podle jeho mínění měl y popisovat jazyk takov ý, jak ý skutečně je, n eměl y b y se soustředit jen na „v yšperkovan ý“ jaz yk literárních autorit,
kter ý neod povídá běţnému v yjadřování (P eñalver C astillo, 1992 ). Sám
Salvá k tomu říká, ţe gramatika současné španělštiny není nic jiného
neţ soubor jaz ykových pravidel, která můţeme pozorovat v textech či
rozhovorech mezi vzdělan ými osobami mluvícími španělsk y – j az ykovou normu tak zakládá na v yjadřování vzdělanců . Tento valencijsk ý
jaz ykovědec se ve své gramatice z ab ývá uţ i zvláštnostmi hovorového
jaz yka, místními výraz y, archaism y, slov y přejat ými z jin ých jaz yků
apod. (Margarita Lliteras in Peñalver Castillo, 1992). Tento zájmem o
mluven ý jaz yk, přestoţe omezen ý pouze na jeho spisovnou variantu,
představuje vel i k ý krok kupředu v e studiu jaz yka.
Co se t ýče částí gramatik y, S alvá se vrací k tradičnímu středověkému uspořádání a stejně jako Nebrija rozlišuje čt yři části – analogii,
s yntax, ortografii a prozodii. Nejvíce pak rozpracovává s yntaktickou
část, protoţ e právě na ní se podle něho zakládá správné v yjadřování.
V části věnované pravopisn ým pravidlům se detailně zabývá mimo jiné
i přízvukem a dělením slov na slabiky, některé z těchto jeho teorií
později zahrne do svého učení i Španělská královská akademie. Princip
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jeho ortografie spočívá ve v ýslovnostní m kritériu, et ym ologii Salvá
neuznává.

2.6

G r a m a t i k y Š p a n ě l s k é k r á l o v s k é a k a d e mi e z l e t
1771 – 1973

První gramatická komise se sešla roku 1740, ted y aţ po tom, co b yl
publikován Slovník autorit a Akademie se tak mohla plně soustředit
na tvorbu gramatiky. P rvní gramatice předcházejí čt yři vydání akad emické ortografie, coţ dokazuje, ţe důleţitější b yl a praktická otázka
v yt yčení pravopisných pravidel v jaz yce , neţ jeho teoretick ý v ýklad.
Jaz yková n orma b yla v prvních gramatikách pojímána jako „um ění správného v yjadřování “, úkolem gramatik y ted y původně neb yl di ktát norem . R oku 1780 král C arlos III. v yhlásí akademickou g ramatiku
za závaznou, Akademie tak začne hrát v ýznamnou roli v oblasti vzd ělávání. P řepracované v ydání první akademické gramatiky (1771)
z roku 1796 b ylo bez v ýz namn ých změn v ydáváno aţ do roku 18 54.
V předmluvě k oběma gramatikám z let 1771 a 1796 se dočítáme, ţe
v ycház ejí do velké mír y z teorií Nebrij y, C orrease a Jiméneze Patóna,
přestoţe je značně přepracovávají a přizpůsobují názoru akademiků.
Obě gramatiky rozlišují devět slovních druhů, gramatika z roku 1796
je jiţ dělí na ohebné a neohebné. Co se t ýče rodů, první akademická
gramatika rozlišuje dva rody ve španělštině, zato gramatika z roku
1796 jich rozlišuje celkem pět (masculino, femenino, neutro, común a
epiceno). Podobné příklady dokazují, jak se názory akademiků během
let v yvíjel y a měnily.
Gramatika z roku 1796 neb yla více neţ padesát let aktualizována,
protoţe Akademie se věnovala spíše reformě sv ých ortografick ých pr avidel. Tato situace vedla k rozčarování mezi učenci, kteří novou gramatiku postrád ali, a přispěla k v ydání Gramatik y kastilštin y podle
dnešní mluvy (Gramática de la lengua castellana según ahora se habla) Vicenta Salvy roku 1831. Na bezmála dvacet let během zmíněného
akademického mlčení se pak tato gramatika stane oficiálně uznávanou
příručkou, těšila se velké oblibě i v Latinské Americe, poslední jiţ z astaralá akademická mluvnice tak upadla do zapomnění.
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Netrpělivě očekávaná nová verz e akademické gramatik y, která jiţ
bere v potaz teorie Salvy i Bella, spatřila světlo světa aţ roku 1854.
V tomto roce se Akade mie také rozhodla v ydat spolu s hlavním textem
gramatiky i její zjednodušené verze pedagogického charakteru Epítome
a Compendio, určené pro různé úrovně vzdělá vání. Obě tyto pedag ogické příručk y měly velk ý úspěch, g ramatika jako taková b yla pak určena především odborníkům , b yla méně didaktická a naopak více teoretická a preskriptivní. V této tradici Akademie s přestávkami pokračuje dodnes. Od roku 1880 do 1931 obsahují akademické gramatiky
dodatkovou přílohu nazvanou „Neřest i v mluvě“ (Vicios de dicción),
gramatika se tak stává více normativní a v e větší míře reguluje jaz yk .
Poslední tradiční akademická gramatika pochází z roku 1931,
nejnovější dlouho očekávaná příručka tohoto charakteru b yla publik ována aţ na konci roku 2009 – upl ynulo ted y více neţ 70 let bez ofic iální gramatik y, během kter ých se její poslední v ydání z ačalo jevit
značně zastaral ým. Španělská královská akademie tak alespoň roku
1973 v ydala na nátlak mluvčích Náčrt nové gramatik y španělského j az yka (Esbozo de la nueva Gramática de la L engua Espaňola ). Nejedná
se však o gramatiku v pravém slova smyslu (postrádá některé její tr adiční části) a vzhledem k tomu, ţe se jednalo o pouze provizorní a d očasnou publikaci mezi dvěma oficiálními gramatikami, zcela tak postrádala oficiální platnost, jak akademici zdůrazňují v předmluvě. Dále
RAE v ydala roku 2005 P anhispánsk ý slovník poch ybností ( Diccionario
Panhispánico de dudas , DPD), kter ý také do určité mír y nahradil ch ybějící gramatickou publikaci.
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3 . O rto g ra fic ká čá st
3.1

Teorie a historie španělské ortografie a ortografických
příruček

Ortografie z aujímá velmi v ýznamné postavení ve studiích o šp anělské
kodifikaci i španělštiny obecně, coţ dokládá velké mnoţství pravopisn ých příruček publikovan ých od počátku 16. století. Autorem první ch
ucelen ých ortografick ých pravidel b yl opět Antonio de Nebrija, kter ý
věnoval pravopis ným pravidlům jednu z pěti částí své gramatik y. O
několik let později publikuje i samostatnou ortografickou příručku nazvanou Reglas de orthographía de la lengua castellana (1517). V jeho
šlépějích pokračují další pravopisci, jako například C. de Villalón, J.
López de Velasco, B. Jiménez Patón, M. Alemán, G. Correas, J. Villar
aj. Všichni společně se tak podílejí na souvislé ortografické tradici, na
základě které později v ytvoří Š panělská královská akademie pravidla
moderního pravopisu španělštiny.
Hlavní ortografický problém představuje fakt, ţ e obv ykle počtu hlásek
jednotliv ých jaz yků neodpovídá počet jeho písemn ých znaků. Jednu a
tu samou hlásku můţeme často zaznamenat dvěma i více různ ými zn ak y, zároveň jeden písemn ý znak můţ eme v yslovit v určit ých případech
zcela odlišně. Právě tato skutečnost způsobuje velké mnoţství pravopisn ých ch yb, protoţe uţivatelé jaz yka se ve většině případů , kd y si
nejsou jistí, jak dané slovo zapsat , řídí hlavně kri tériem v ýslovnos tním, které je ale často zavádějící.
Kd yţ se vznikající románské jaz yk y, které původně s psanou podobou nepočítal y, začal y z aznamenávat písemně, musel se v yřešit pr ávě vztah mezi zvuk ovou a grafickou stránkou jaz yka, ted y vztah mezi
hláskou a grafémem . Při tomto procesu se v ycházelo z jediného pla tného modelu, jak ým b yla právě latina. Je ted y pochopitelné , ţe hlavní
problém představoval y hlásk y, které v latině neexistovaly, jako např.
palatalizované „n“. Postupem času se pro tuto hlásku ve španělštině
v ytvořil grafém se zvláštním diakritick ým znaménkem „ñ“, ostatní r o-
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mánské j az yk y tento problém řešil y jin ým způsobem, např. dvojhláskami „nh“ v portugalštině či „gn“ v italštině.
V kaţdém jaz yce existuje fonetick ý s ystém , ve kterém jednotl iv ým grafémům odpovídá jen jedna v ýslovnost (např. baskičtina) a pr avopisn ý s ystém et ymologick ý, kde vztah znak -v ýslovnost není tak je dnoznačný (např. angličtina, francouzština), ale vţdy jeden z těchto
s ystémů v daném jaz yce převaţuje . Š panělští jaz ykovědci počínaje N ebrijou zakládali svá pravopisná pravidla na třech základních kritér iích: v ýslovnostním, et ymologickém a na kritériu soudobé jaz ykové
praxe (ted y na tom, jak tehd y psali a v yslovovali učenci a vzdělanci
hodní

následování).

V minulosti

ve

španělštině

b yla

poměrně

v rovnováze kritéria v ýslovnostní a et ymologická, avšak v momentě
stanovení oficiálních pravopisn ých norem měla roz hodující roli v ýslovnost, proto má dnešní španělština poměrně jednod uchý pravopis v
porovnání s jin ými světov ými jaz yk y.
Jelikoţ se zvuková stránka jaz yka nepřetrţitě v yvíjí a mění, z atímco písmo je obv ykle stále stejn é a ţádn ým změnám nepodléhá,
zvětšují se rozdíly mezi mluvenou a psanou podobou jaz yka . Pokud
pravopis zůstane po několik století beze změn, psaná podoba jaz yka s e
v ýrazně vz dálí té mluvené, jako to dnes můţ eme pozorovat např.
v anglickém nebo francouzském jaz yc e (Č ern ý, 1998 ). Ve snaze před ejít této situaci i španělští ortografové v průběhu staletí navrhovali
různé pravopisné ref orm y, které b y zmenšoval y rozdíly mezi těmito
dvěma formami jazyka. Většina z nich však prošla zcela bez povšimn utí, snad proto, ţ e b yl y příliš radi kální nebo umělé, či proto, ţ e b yl y
velmi nejednotné - téměř kaţdý ortograf totiţ navrhoval něco jiného.
K prvnímu pokusu o standardiz aci pouţití jednotliv ých grafémů
v kastilštině došlo jiţ ve 13. století za vlády Alfonse X. , před tím panoval v písemnictví velký chaos – kaţdý psal tak, jak on sám povaţoval za správné. Alfonsův středověk ý grafick ý s ystém se pouţíval více
či méně nezměněn aţ do počátku 17. století, v tu dobu ale velké problémy začal způsobovat fonetický systém , protoţe ve výslovnosti b ěhem několika sto letí zcela zanikl y některé hlásk y, ale přesto se grafi cká opozice mezi nimi stále udrţovala (Lapesa , 1981). Při psaní se tedy
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často zaměňovala především písmena „b“ a „v“; „v“ a „u“; „c“ a „z“;
„g“, „j“ a „x“ (Lapesa, 1981).
Ortografové se s těmito obtíţemi v ypořádávali různě, spousta
z nich (Correas, Nebrija…) navrhovala v ytvoření nov ýc h grafémů tak ,
aby kaţdá hláska měla jedno odpovídající písmeno a naopak, coţ by
psan ý jaz yk podstatně zjednodušilo, v e většině případů se ale t yto
inovace s ystému nesetkal y s úspěchem .
Ortografie se samozřejmě net ýká jen vztahu znak -v ýslovnost, řeší
i problém y jako umisťování přízvuku, interpunkci, psaní velk ých a m alých písmen apod., ovšem v minulosti ortografové často t yto ostatní
problém y opomíjeli, kompletně je studovala a v yloţila právě aţ Akademie.
V 18. století se zakončují podstatné proces y stabilizace jaz yka,
od této dob y ted y hovoříme o moderní španělštině. V jaz yce jiţ ned ochází k ţádn ým v ýznamn ým změnám ani na poli v ýslovnostním ani
na

morfos yntaktickém,

a

jaz yk

se

upevňuje

na

územích,

která

v minulosti b yla součástí Š panělského království . R oku 1815 Akad emie stanovila dodnes platná pravidla pravopisu. P ozdější reform y b yl y
minimální, omezoval y se obv ykle jen na umísť ování přízvuku a
na konkrétní problematické případ y.

3.2

Reglas de orthographia de la lengua castellana –
Antonio de Nebrija

Co se t ýče pravopisné norm y, Anto nio de Nebrija b yl zastáncem fon etického pravopisného s ystému – sv ými pravopisn ými reformami usil oval o to, ab y b yl y co nejmenší rozdíly mezi psanou a mluvenou podobou jaz yka. Z toho v ypl ývá, ţe svou pravopisnou normu zakládá
na tom, jak se tehdy skutečně mluvilo, nikoli jak by se správně mluvit
mělo, bral v potaz jak v yjadřování své, tak v yjadřování ostatních
vzdělanců, ovšem neopomíjí ani úzus prostého lidu (Quilis, 1984).
Zároveň však připouští, ţe ne ve všech situacích se můţeme spole hnout na v ýslovnost, v takovém případě se musíme řídit v yšší autoritou
– neom ylnou autoritou učenců a vzdělanců.
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Cílem Nebrijov y ortografie je v ytvořit ve španělštině pravopisn ý
s ystém, ve kterém b y b yla jednoznačná opozice mezi písemn ým znakem a jeho v ýslovností . Proto Nebrija v ytváří nová grafická znaménka,
ab y kaţdá v yslovovaná hláska měla svou (jedinou ) podobu. Jím nav rţená abeceda se skládá z 26 písmen, obsahuje nové znaky jako „ñ“ či
„lł“ a naopak zcela opomíjí „k“ a „q“.

4.4

Ortografía y pronunciación castellana - Juan López de
Velasco

Lópezova ortografie nejrozsáhlejší ortografií klasické špa nělštin y, v ydaná b yla roku 1582 . López de Velasco svůj pravopisn ý s ystém z akl ádá především na fonetickém principu, ale velmi často ho kombinuje i
s jaz ykov ým územ a principem et ymologick ým. P rávě v tomto ohledu
se jeho závěry jeví jako průlomové, z jeho definic čerpají ostatní pr avopisci aţ do 18. století, stejně jako později sama Španělská královská
akademie. V 16. století ještě ch yběla oficiáln í jaz yková autorita, ka ţd ý se tak mohl řídit podle pravopisn ých kritérií různ ých autorů . Tuto
rozkolísanost se snaţil usměrnit král Filip II., kter ý roku 1586 v yhl ásil právě Lópezovu ortografii za závaznou a hodnou následování.
První část knih y je věnována vztahu z nak -v ýslovnost. López
na rozdíl od Nebriji neeliminuje ze své abecedy ţádná písmena, post upuje opačně: kaţdému písmenu přiřaz uje ( často i dom ýšlí) rozdílnou
v ýslovnost. Ve druhé části se věnuje především otázkám interpunkce a
přízvuku. Za v ýkladovou částí knih y je přiřazen téměř osmdesátistrá nkov ý seznam s lov s problematick ým pravopisem, tak, jak b y se měla
podle Lópezova názoru správně psát.
4.5

D e v a d e s á t l e t a k a d e mi c k ý c h o r t o g r a f i c k ý c h r e f o r e m

V Úvodním proslovu k pravopisu (Discurso proemial de la Orthogr aphía Castellana ) z roku 1726 Akademie z aujala v ýrazně et ymologick ý
postoj při v yt yčování pravopisn ých pravidel, rozhodující vliv ted y m ěla podoba daného slova v latině. Podle tohoto kritéria rozdělila např.
pouţití „ b“ a „v“ („u“ ponechala pouze pro označení samohlásk y), o bnovila psaní „h“ na začátku slov, tam, kde b ylo v latině „h“ či „ f“
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apod. V určit ých případech se ovšem řídila kritériem tehdejší většin ové jaz ykové praxe: rozdělila uţití „z“ a „ c“ podle vokálu, kter ý násl eduje, a navţd y v yř adila z e španělské abeced y písmeno „ ç“ (C ano Agu ilar, 1999).
První samostatná Ortografie (1741) je také stále ještě velmi et ymologická, i kd yţ uţ uvádí např. pouţití „t“ namísto latinského „th“.
Nepřináší tak velké změny v psaní jako Úvodní proslov, mimo jiné zavádí např. dieréz i k označení v ýslovnosti „u“ v digrafémech gu, qu.
Následující Ortografie (1754) povaţuje kvůli jediné v ýslovnosti
za písmena digrafémy „ch“, „ll“, „ ñ“. Jiţ navrhuje „f“ namísto „ph“,
et ymologické kritérium postupně začíná ztrácet na síle.
Ortografie z roku 1763 konečně skoncuje s digrafem „ss“, pravopisná pravidla z roku 1779 navţdy vyřadí digrafy „th“ a „rh“ a zav edou pouţívání „nm“ namísto „mm“. Ortografie z roku 1815 v yt yčuje
pouţití „ c“ a „qu“, zavrhne v ýslovnost „x“ jako neznělé velární frik ativ y, ponechá však uţití „j“ a „ g“ bez komplementární distribuce. Dále
v yřadí ze španělské abeced y „k“, které do ní z novu z ahrne aţ ortogr afie z roku 1870. Je ted y vidět, ţe španělsk ý ortografický s ystém se p ostupně přizpůsoboval aktuální v ýslovnosti, čímţ se vel ice zjednodušoval.
Akademická ortografie b yla v yhlášena z a závaznou ve srovnání
s gramatikou relativně pozdě, aţ v roce 1844 královnou Isabelou II.,
ale uţ před tím b yla více či méně jednotně pouţívána při v ýuce.
V roce 1843 však Literární akademie profesorů navrhla vlastní ort ografická pravidla, zaloţená na striktně fonetickém principu, podle kter ých se začalo v yučovat na školách. J imi navrhovaná španělská abec eda neobsahovala grafém y „h“, „v“ a „q“, coţ mělo ulehčit písemné v yjadřování, ovšem spíše způsobilo orografický chaos. Právě tato skutečnost přiměla Isabelu v ydat dekret, kter ý jako jedinou jaz ykovou a utoritu uznal Akademii. V tom samém roce je v Chile prohlášena za oficiální tzv. reformovaná ortografie (Ortografía reformada), která se
v ýz n a m n ě l i š i l a o d t é a k a d e m i c k é a v y c h á z e l a p ř e d e v š í m z n á v r h ů a
teorií Andrése Bella. Situaci na americkém kontinentě se budu však
podrobně věnovat aţ v závěrečné kapitole.
36

4 . So u ča sná š pa n ělš ti na
4.1

Š p a n ě l s k á k r á l o v s k á a k a d e mi e – R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a

Během 17. století upevňování španělštiny velmi pokročilo, ale tehdejší
gramatická ani pravopisná pravidla stále ještě neměla na usměrňování
jaz yka z ásadní vliv. Zaloţ ení Španělské králov ské akademie na konci
roku 1713 konečně posk ytlo španělštině prostředk y k pozvolnému
sjednocení jaz ykové norm y, ted y i jazyka samého.
Z děl této oficiální jaz ykové instituce se postupem času stanou
díla s normativní platností, uznávané v celém španělsky mluvícím společenství. Mottem této instituce je „ Limpia, fija y da esplendor “ –
Akademie ted y redukuje jaz ykové „nečistot y“ (agramatické konstru kce, neologism y apod.), posvěcuje, co je správné, a vede tak jaz yk
k jeho naprosté dokonalosti (Alatorre , 1998). Dnes b ychom snad
k jejímu mottu mohli přidat ještě unifica, jelikoţ hlavním cílem současné „panhispnánské“ politiky je sjednocení španělštiny.
Přestoţe sídlo této instituce je v Madridu, nelze hovořit o centralismu - Akademie zakládá svá kritéria správnosti na vybraném lit erárním jazyce, který není spojován s ţádnou konkrétní oblastí, ale se
všemi současně (Cano Aguilar, 1999). Díky jejímu kladnému postoji
k latinskoamerické španělštině a v ýbor n ým vztahům se z aoceánsk ými
jaz ykov ými akademiemi b ylo moţ né docílit její sjednocení .
Akademikům se od počátků zaloţení jejich instituce jako nejpo dstatnější a nejnutnější jevila publikace v ýkladového slovníku španě lštin y, tvorba gramatik y a ortografie t ak b yla odsunuta na druhou kolej,
jednalo se o projekty sekundárního významu.
První akademickou publikací je tak šestisvazkový Slovník autorit
(Diccionario de Autoridades), na němţ akademici pracovali několik
let. V ydáván b yl po částech mezi let y 1726 a 1739 a všechn y násled ující akademické slovníky aţ dodnes vycházejí do velké míry z této
první verze, více či méně se pouze aktualizují definice a doplňují nová
slova. Autoritou se tu míní v ýznamné autorit y literární – kaţdé slovo
je podloţeno citacemi z pasáţí různ ých knih, ve kter ých ho uţívají
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prestiţní spisovatelé hodní následování. Další slovníky uţ k autoritám
ve svém názvu neodkazují, citace ze slovníku zmiz el y.
V ýkladové slovníky jsou publikace určené ke kaţdodenní konz u ltaci, informují o konkrétní podobě slov, kterou nijak teoretick y nev ysvětlují, podávají tedy jasnou odpověď na otázky mluvčích. Proto se i
dnes hodně lidí na tyto slovník y obrací, kd yţ mají pochybnosti např.
v tom, jak se dané slovo píše, spousta z nich si navíc i myslí, ţe slova,
která nejsou zahrnuta ve slovníku, jsou stěţí přijatelná či dokonce v ůbec neexistují v jaz yce samém. Na z ákladě těchto tvrz ení se Gómez
Asencio (2008) domnívá, ţ e v ýkladové slovník y měl y pravděpodobně
v minulosti větší prestiţ a normativní platnost neţ gram atik y, ţ e více
reguloval y jaz yk a podílel y se na stanovování norm y.
S touto lexikální příručkou samozřejmě souvisí i stanovení ort ografick ých pravidel – Akademie musela z aujmout jednotn ý postoj
ve psaní dan ých slov. P rvní akademická pravopisná pravidla s e tak objevují jiţ v předmluvě ke Slovníku autorit nazvané Úvodní proslov
k pravopisu (Discurso proemial sobre la orthographía ) z roku 1726,
první samostatnou ortografickou příručku ( Orthographía) Akademie
v ydá aţ v roce 1741. P rávě pravopisné příručk y n ejlépe odráţ ejí sje dnocující vliv Akademie. Ţádné z mnoha ortografií v yda n ých v 16. či
17. století se nedostalo obecného přijetí, na rozdíl právě od ortografie
akademické, která b yla hned všemi povaţována za dokonal ý model jaz yka (Alatorre, 1998). Po v ydá ní Ortografie roku 1741 následovala
v ydání další, která přepracovávala a rozšiřovala v ydání předchozí,
akademická ortografická reforma se tedy uskutečňovala postupně v n ěkolika etapách. Více či méně konečnou podobu představuje aţ v pořadí
osmé v ydání akade mické ortografie z roku 1815, ze kterého v ycház ejí i
současná pravopisná pravidla. Pozdější úprav y b yl y minimální, obv y kle se omezovaly na umístění přízvuku či na písemný záznam konkrétních problematick ých slov (Lapesa, 1981). Přestoţe je akademická o rtografie v yhlášena oficiální pravopisnou příručkou aţ roku, uţ před
tím se aţ na v ýjimk y jednotně pouţívala k v ýuce ve školách.
Předposlední a poslední akademické o rtografie, z roku 1959 a
1999, uţ se nenaz ývají španělské, ale „panhispánské“, protoţe se
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na nich podílely i ostatní hispánské akademie. Docílilo se tak pravopisné jednot y, ke které v ýznamně přispěl o jiţ Bellovo učení . Ve skutečnosti tak ke sjednocení pravopisu došlo uţ na konci 19. století, v tu
dobu uţ b y se stěţí někdo odváţil v yd at „svá“ pr avopisná pravidla
španělštin y, Akademie jiţ měla r ozhodující vliv (Gómez Asencio ,
2008). Od 20. století je akademická ortografie přijímána cel ým španě lsky mluvícím společenstvím (Gómez Asencio , 2008).
Aţ roku 1771 spatřila světlo světa první akademická gr amatika
(Gramática), jejíţ normativní koncepce nespočívala v diktování n orem, n ýbrţ v umění správného v yjadřování. P rvní akademické gramat iky mají spíše pedagogický charakter a nemají ještě velkou normativní
platnost, za první gramatiku deskriptivního charakteru můţeme pov aţovat tu z roku 1870 (Garrido Vílchez, 2008). Druhá gramatika (1796)
slouţila jako model pro akademické gramatik y praktick y aţ do v ydání
z roku 1917. V názvech gramatik RAE z období 1771-1920 dominuje
označení „ gramatika kastilštin y“, které od roku 1924 nahradí termín
„gramatika španělštin y“.
Všechn y t yto kodifikační příručk y, neustále aktualizované během
19. a 20. století, utvářel y postoj vzdělan ých mluvčí k jaz yku, na z ákladě těchto publikací se mluvčí při poch ybnostech rozhodovali , co je
v jaz yce správné a co nikoliv, jen v několika v ýjimečn ých případech
se jednotně obraceli k publikacím jiných autorů.
Od roku 1870 se přestávají explicitně zmiňovat jakékoliv jaz ykové autorit y – zmizela jména v ýz namn ých spisovatelů a veškeré o dkaz y n a ně. Jaz ykovou autoritu v usměrňování spisovného úzu si tak
připisuje sama RAE, akademick ý diktát se tak stává jedin ým vodítkem
uţivatele jaz yka (Gómez Asencio, 2008).

4.2 A k a d e mi c k é p r a v o p i s n é r e f o r m y v e 2 0 . s t o l e t í
K nejdůleţitějším akademick ým p ravopisn ým reformám v současné
španělštině došlo v letech 1952, a především pak 1959 a 1999. Dnešní
španělština, cob y jaz yk více neţ 400 miliónů rodil ých mluvčích roz-
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místěn ých na třech kontinentech, jiţ nepřipouští ţádné v ýrazné z ásah y
do s ystému, proto se i akademické ortografické reform y omezil y
na poměrně detailní jaz ykové jev y, jak ými je umisť ování přízvuků, d ělení slov na slabiky apod. I kd yţ někteří jaz ykovědci se přiklánějí
k radikálnějším změnám, které by jednou pro vţdy skoncovaly
s problém y, se kterými se pot ýká velké mnoţství mluvčích, jako například psaní „b“ a „v“, „j“ a „g“ apod.

4.2.1 Reforma z roku 1952
Na pravopisné reformě z roku 1952, vydané pod názvem Nuevas normas de prosodia y ortografía, se podílela pouze Španělská královská
akademie, aţ ta následující, z roku 1959, jiţ b yla společnou prací i
ostatních z aoceánsk ých akademií. Hlavním autorem reforem z roku
1952 roku b yl filolog Julio Casares, kter ý španělsk ý pravopisn ý s y stém opět o kus přiblíţil aktuální v ýslovnosti. Převáţná většina jeho
pravopisn ých norem nabízí více správn ých variant, je ted y pouze na
mluvčím, kterou z dublet si v ybere, v tomto směru je mu ponechána
poměrně velká volnost. V někter ých případech tak Akademie dokonce
připouští aţ čt yři správné variant y, např . lze psát subscriptor , subscritor, suscriptor i suscritor (Rosenblat, 1953). Tato reforma se soustředila spíše na relativní detail y, velk ým problémům , jako je např. psaní
„g“ a „j“, se nevěnuje.
Nová pravidla přinesla mimo jiné následující změn y:
Na začátku slov jiţ je moţné psát „s“ namísto „ps“ (sicología,
psicología), „n“ namísto „gn“ (nóstico, gnóstico). Je tedy na mluvčím,
zda se rozhodne řídit kritériem v ýslovnostním či et ymologick ým.
Nová norma dále zrušila psaní přízvuku ve slovech fui, fue, vio,
dio - přízvuk v nich b yl vlastně zb ytečn ý, neboť se jednalo o jedn oslabičná slova. Naopak ve slovech t y pu rió, guión, huí b yl psan ý př ízvuk z achován, protoţe značí hiát a tudíţ dvě slabik y.
Tato reforma dále odstranila psaný přízvuk z infinitivních koncovek -air, -eir, -oir.
Slovo aún se podle těchto pravidel píše se značen ým přízvukem
pouze v případě, ţ e je s ynon ymním výraz em k todavía.
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Po vzoru samostatně stojících ukazovacích zájmen éste, ése,
aquél se zavedl grafický přízvuk i u samostatně stojících příslovcí póco, múcho, ótro, aj., ovšem pouze v případě, ţe by daná věta mohla
mít dva v ýznam y.
V případech, kdy „h“ odděluje přízvučnou slabou samohlásku a
nepřízvučnou silnou samohlásku, přízvučná samohláska nese grafický
přízvuk (např. prohíbes). Tato norma platí dodnes.

4.2.2 Reforma z roku 1959
Zatímco reforma z roku 1952 dávala mluvčím poměrně velk ou volnost
a nabízela více moţných variant, pravopisné norm y z roku 1959 uţ
jsou ve většině případů jednoznačnější (Rosenblat, 1959). Na těchto
nov ých ortografických pravidlech, publikovan ých v Boletínu R AE, se
podílel y společně všechn y jaz ykové akademie, jsou tak vlastně jen
společn ým přepracováním pravidel z roku 1952. T yto jaz ykové norm y
b yl y popularizovány prostřednictvím masov ých médií (novinov ých
článků, rozhlasového v ysílání), relativně brz y a sna dno se tak dostal y
do povědomí uţivatelů jaz yka.
Některé důleţité změn y, které přinesla tato pravidla oproti pr avidlům z roku 1952:
B ylo obnoveno psaní přízvuku v infinitivních koncovkách zako nčen ých na -aír, -eír, -oír .
Ukazovací zájmena éste, ése, aquél, která nedoprovázejí podstatné jméno, nesou grafick ý přízvuk, ale lze ho v ypustit, jestliţe nehrozí
dvojí v ýznam vět y. U příslovcí múcho, póco atd. se jiţ grafick ý př ízvuk neznačí. Ángel Rosenblat (1959) se domnívá, ţe toto je první
krok, který postupem času povede k úplnému odstranění grafického
přízvuku u ukazovacích zájmen - není tam podle něho ani nutn ý, protoţe pravopis b y neměl rozlišovat nic, co se nerozlišuje ve v ýslovno sti.
Aţ do této dob y slovo sólo neslo psan ý přízvuk vţd y ve v ýznamu
příslovce „pouze“, od teď se přízvuk v tomto v ýz namu píše jen
v případě, ţe b y věta měla více v ýznamů. Toto pravidlo ale podle Á ngela Rosenblata (1959) věci příliš neusnadňuje; autor textu totiţ jen
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málokd y vidí, ţ e dan á věta b y mohla mít dva v ýznam y, toho si větš inou všimne aţ čtenář. Rosenblat (1959) se dále domnívá, ţe i tento
grafick ý přízvuk, stejně jako přízvuk u ukazovacích z ájmen, je zb ytečn ý a jednou jeho značení v ymizí.

4.2.3 Reforma z roku 1999
Na tato nová pravopisná pravidla pohlíţela část španělské veřejnosti
jako na zb ytečná, minulá pravidla totiţ platila cel ých 40 let a za tu
dobu se velmi vţila do povědomí mluvčích. Často se objevovaly náz or y, ţe nová ortografická pravidla věci spíše komplikují. Pravdo u ale
je, ţe ţádné zásadní změny tato reforma nepřinesla, opět se omezují
především na psaní přízvuku a ve velkém mnoţství případů dokonce
umoţňují uţivatelům jaz yka, ab y se nadále řídili pravidly z roku 1959.
To dokazuje, ţe aktuální ortografické reformy probíhají pozvolna, často přes dvě správné variant y, aţ úzus postupem času ukáţe, která var ianta zvítězila, neustálí -li se v něm obě.
Slova t ypu guion, rio (jednoduché perfektum od reír) jsou jednoslabičná, přestoţ e v ýslovnost je často hiátová, proto se jiţ podle nové
norm y píší bez přízvuku. Norma ale psaní přízvuku podle star ých pr avidel nezakazuje - jedinec se ted y sám roz hodne na základě své v ýslovnosti pro jednu z variant. Některé zásadní změn y oproti minul ým
pravidlům:
Samostatně stojící ukazov ací zájmena éste, ése, aquél nesou psaný přízvuk pouze v případech, ve kterých by mohlo hrozit neporoz umění.
Sólo nese přízvuk ve v ýznamu „pouz e“, aún jen ve v ýznamu „j enom“, a to opět jen v případě neporozumění.
Nová norma dále odstranila grafický p řízvuk z archaických tvarů
slovesa v kombinaci se zájmenem – jiţ není moţné psát estáte, acabóse, n ýbrţ pouz e estate, acabose.
Podle aktuálních pravidel lze psát fiáis i fiais, coţ platí i pro
další slovesné tvary tohoto t ypu. Mluvčí se ted y rozhoduje na základě
své v ýslovnosti, která můţe b ýt triftongová ( fiais ) či kombinací di ftongu a hiátu (fiáis).
42

4.2

N o r m a t i v n í ml u v n i c e s o u č a s n é š p a n ě l š t i n y

Aţ v roce 2009, tedy téměř osmdesát let po publikování poslední ak ademické gramatiky (nepočítáme -li provizorní Esbozo z roku 1973, které, jak jiţ b ylo zdůrazněno , nemělo normativní platnost), b yla konečně
v ydána nová oficiální akademická gramatika španělského jaz yka, n azvaná příznačně Nová gramatika současné španělštiny (Nueva Gramática de la Lengua Española). To však neznamená, ţe po několik deset iletí neb yla v ydána ţádná gramatika – Akademie několikrát svěřila v ytvoření nové gramatik y lingvistům ze sv ých řad, příkladem mohou b ýt
gramatiky Manuela Seca nebo Emilia Alarcose Lloracha . Příručky podobného t ypu se však z ásadním způsobem odlišují od moderních gr amatik Španělské královské akademie – pracuje na nich pouze jeden
gramatik, zatímco na příručkách akademick ých se v ýz namně podílí i
ostatní z aoceánské jaz ykové akademie. Nová gramatika je pak první
gramatika, kde jiţ hlavní linii netvoří evropská španělština. Cílem j az ykovědců b ylo popsat španělštinu společnou všem španělsk y mluv ícím z emím a zároveň i místní varianty a odch ylk y od tohoto obecného
jaz ykového modelu. Korpus textů, na kter ých jsou dokládán y dané j az ykové jev y, obsahuje ve velké míře právě i text y latinskoamerick ých
autorů.
Po vzoru Gramatiky z roku 1854 je i Nová gramatika vydávána
ve dvou verzích: zjednodušené v ydání pro běţné uţivatele jaz yka a
úplné v ydání určené především odborníkům. Jedná se o v elmi detailní
příručku – součástí gramatik y je i DVD, které obsahuje ukázk y v ýslovnosti dan ých jaz ykov ých jevů a rytmu španělštin y na různ ých
územích.
Gramatika je rozdělena na čt yři části: obecné otázk y, fonetika a
fonologie, morfologie a s yntax.
Jiţ v úvodní kapitole jsem pojednávala o pol ycentrickém chara kteru současné španělské norm y, kter ý však, jak b y se snad mohlo zdát,
nijak ým z působem nenarušuje jaz ykovou jednotu, n ýbrţ ji spíše pos iluje. Jaz yková soudrţnost španělštin y je slučitelná s faktem, ţe soci43

ální hodno cení určit ých jaz ykov ých jevů nemusí b ýt vţ dy stejné
v různ ých jaz ykových oblastech ( Nová gramatika, 2009, s. 42). P rávě
proto se při tvorbě této normativní příručky pozornost lingvistů so ustředila na detailní popis jaz ykov ých prvků a konstrukcí sdílen ých
převáţnou většinou rodil ých mluvčích, upřesňování jejich form y, v ýznamu a společenského hodnocení, i určení jejich původu.
V předmluvě k Nové gramatice (Dossier de Nueva Gramática, 2009, s.
43) se k tomu píše:
„(…) las construcciones gramaticales poseen prestigio o carecen de
él; se asocian con los discursos formales o con el habla coloquial;
corresponden a la lengua oral, a la escrita o son comunes a ambas;
forman parte de la lengua estánd ar o están limitadas a cierto tipo de
discursos, sea el científico o el periodístico, sea el lenguaje de los
niños o el de los poetas. No cabe duda de que es necesario informar
sobre todos estos tipos de variación, pero ha de reconocerse a la vez
que no es sencillo alcanzar el consenso sobre la manera en que se
han de valorar objetivamente tantas variables.“

Normativní doporučení gramatiků se tak zakládají jak na prestiţi dan ých s yntaktick ých konstrukcí a morfologické stavb y, tak na t yp ech
jaz ykov ých projevů a vrstvě jaz yka, pro kter ou jsou charakteristické
(Nová Gramatika, 2009).
Stejně jako DPD klade největší důraz na jaz ykovou normu, Nová
gramatika věnuje největší pozornost popisu aktuálního jaz yka, so ustředí se více i na jeho teoretick ý v ýklad. N eurčuje, co je v jaz yce smí
a co uţ je „zakázáno“, ale popisuje co nejširší okruh jeho moţností a
realiz ací. V Nové gramatice se nepouţívá znaménka *, kter ým jsou
v DP D označován y ch ybné a nepřípustné jev y a konstrukce, pouţívá se
tu různ ých normativních s oudů, které lépe v ystihují charakter dan ých
jevů V předmluvě k Nové gramatice (2009, s. 43) se k tomu dodává:
„Los especialistas suelen distinguir entre la variación histórica, la
geográfica y la social, y acostumbran a dividir esta última en dos
tipos: la relativa a los llamados sociolectos (por ejemplo, lengua popular frente a lengua culta, pero también las variedades caracteriz adas por el conjunto de rasgos lingüísticos establecidos en función
del sexo, de la actividad profesional y de otras variables) y la rela44

tiva a los niveles de lengua, es decir, los estilos o registros, como
los que permiten oponer la lengua coloquial a la empleada en situ aciones formales, o diferenciar el habla espontánea de la lengua más
cuidada.“

Geografick ý popis jaz ykov ých jevů obv ykle odkazuje na konkrétní z emě nebo region y, ale i na určité jaz ykové zón y o velkém počtu rod ilých mluvčích, kteří mezi sebou v ykazují shodné znak y (například
andská oblast, oblast Río de la Plata). T yto oblasti se často na hran icích překr ývají, můţe ted y docház et k mísení dvou variant jaz yka a
tím pádem zároveň ke vzniku jakési varianty třetí.
V této knize se setkáme se souhrnným označením evropská šp anělština, které zahrnuje jak španělštinu poloostrovní, tak ostrovní a i
španělštinu na africkém území.
Zásadní inovace oproti gramatikám předešl ým spočívá ve zdroji
dat, ze kter ých gramatikové čerpali při popisu jaz yka a tvorbě gram atick ých pravidel. Vychází z objemného korpusu textů literárního, v ědeckého a publicistického charakteru, v menší míře také z projevů ústních. Tento korpus v sobě zahrnuje různá časová období všech španě lsk y mluvících zemí, i kd yţ samozřejmě převaţují text y, které pocház ejí z děl 20. století.
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5 . No r ma a ja zy k o v é o dli šno s t i na š pa n ěl s ky ml uv íc í m
ú ze mí
5.1 Evropská a latinskoamerická španělština, shody a rozdíly
Jak jiţ b ylo řečeno v první kapitole, americká a evropská španělština
se mezi sebou nejvíce shodují na úrovni spisovného psaného jaz yka ,
kter ý je všem společn ý. Nepatrné roz díl y, které však ve většině příp adů neznemoţňují vzájemné porozumění, však existují, především
ve v ýslovnosti a slovní z ásobě, i kd yţ se v ysk ytují i v morfologii a
s yntaxi. Hovorová a obecná vrstva španělštin y se v různ ých zemích
zásadně liší, existuje i mnoho případů, kdy v nich mají určitá slova
odlišn ý (někd y dokonce opačn ý) v ýznam. Ve skutečnosti však většina
jaz ykov ých jevů je společná všem, Jihoameričanům i Španělům, a tvoří
tak základ jednotné „panhispánské“ normy.
K v ytvoření jakési společné variant y španělštin y v ýznamnou m ěrou přispěla normativní činnost Španělské královské akademie (v p osledním půlstoletí i akademií zaoceánsk ých), stejně jako oboustranná
v ýměna literatur y, filmů či informací mezi oběma kontine nt y. V dnešní
době je tak jiţ z cela v yloučeno odtrţ ení evropské španělštin y od lati nskoamerické či vznik samostatn ých jaz yků na jihoamerickém kontine ntě. Jednota španělského jaz yka je zajištěna, protoţe z a všemi národn ími spisovn ými normami vţd y stojí norm a „panhispánská“, která fung uje jako model jaz yka a zároveň jako jeho sjednocující prvek. Humberto
López Morales (1996 in Čern ý, 1999) k tomu říká:
„El sorprendente aumento de las comunicaciones, el auge de los m edios y el vertiginoso incremento de las a venidas de la información
nos unen cada día más; el Atlántico ha dejado de ser el ancho océano
que nos separaba, los Andes y la imponente selva amazónica son ah ora pequeños accidentes geográficos fácilmente salvables y las
distancias de miles de kilómetros son devoradas en unas pocas horas
por cualquier reactor y en apenas segundos por la imagen y el sonido
lanzados via satélite. La unidad de la lengua está asegurada“.

Dnes uţ jakékoli byť sebemenší změny v jaz ykovém s ystému nejsou
jen záleţitostí Španělsk a, jako tomu b ylo dříve, n ýbrţ i všech jedn advaceti zaoceánských akademií. Všechny návrhy změn španělského j a46

z ykového s ystému jsou tak náleţitě diskutován y mezi všemi z eměmi,
neţ se dospěje k jednotnému rozhodnutí. To však někdy celý proces i
zbytečně zdrţ uje - na příklad i tak prostá věc, jakou je změna alfab etického pořadí digrafů „ll“ a „ ch“ (která s jaz ykov ým s ys témem přímo
nesouvisí), v yvolala vleklou a ţivou diskuzi mezi akademiemi, nak onec však b yla schválena, pouz e tři z emě b yl y z cela proti ní.
Na koloniz aci Nového Světa se podíleli ve velké míře především ob yvatelé Andalusie a Kanársk ých ostrovů, proto americká španělština
v ykazuje shodné znak y se španělštinou, se kterou se setkáme v jiţních
částech poloostrova a na území v Atlantiku. Jedná se hl avně o v ýslovnostní fenomény jako je seseo a yeísmo, dále o zaměňování hlásek „l“
a „r“, aspiraci „s“ na konci slabičného celku a v ynechávání v ýslovno sti „d“ mezi samohláskami.
Patrné jsou i rozdíly morfos yntaktické: v Latinské Americe se
prakticky nepouţívá předpřítomný čas, neexistují slovesné tvary pro
druhou osobu mnoţ ného čísla, v někter ých z emích je rozšířené voseo,
v uţívání osobních zájmen dochází k tzv. loísmu či laísmu, často se
v ysk ytují vazb y t ypu detrás mío , formy minulého subjuntivu zakonč ené na –se se zde téměř nev ysk ytují, atd.
Pravděpodobně nejnápadnější rozdíly mezi evropskou a ameri ckou španělštinou však najdeme ve slovní z ásobě. P rávě tyto odlišnosti
nejčastěji způsobují neporozumění. Například „broskev“ se v evropské
španělštině řekne melocotón, v Mexiku a dalších zemích Latinské
Ameriky durazno, přičemţ obě označení jsou spisovná a zcela v soul adu s tamní jaz ykovou normou.
Kd yţ se Španělé začali dlouhodobě usazovat na americkém ko ntinentu, jejich španělština samozřejmě nezůstala netknutá – poměrně
brz y do ní z ačal y pronikat indigenismy z tamějších nativních jaz yků
jako např. náhuatl, guaraní, quechua apod. Těmito indigenismy se
označovaly věci, které španělština neuměla pojmenovat, především šlo
o místní rostlin y a zvířata . Takov ým z působem se dostala slova jako
tabaco, canoa, colibrí, cacahuate, tomate atd. do španělštiny a často
postupem času i do dalších světov ých jaz yků. I v dnešní době však
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existuje v americké španělštině spousta indigenismů, které se
v evropské španělštině vůbec nev ysk ytují, pro Španěl y jsou tudíţ n esrozumitelné, např. guajira, chacra, choclo (López, 1999). K opačné
situaci ale prakticky nedochází, Jihoameričanům je většina španě lsk ých slov srozumitelná.
Americká španělština od sv ých počátků b yla v kontaktu i s da lšími jaz yk y, především africk ými, mnoho dodnes běţně uţívan ých slov
tak pochází z jaz yka otroků (např. mango ). V dnešní době se p řed evším mexická španělš tina nachází v úzkém kontaktu s anglick ým jaz ykem, coţ se samozřejmě odráţí i ve slovní z ásobě - často se v ní v ysk ytují anglicism y jako např. rentar (z anglického rent ), ve Španělsku
alquilar.

5.2 Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los
americanos - Andrés Bello
Venezuelsk ý m yslitel Andrés Bello byl renesanční člověk - b yl právník, filosof, filolog a básník. Převáţnou většinu svého ţivota strávil
v Chile, pár let proţil v Lond ýně, kde se seznámil s Vincentem S alvou. Podílel se na zaloţení chilské u niverzit y, kde dvacet let působil
jako rektor.
Spolu s Juanem Garcíou del Río v roce 1823 v ydal článek „O z áhodnosti zjednodušení pravopisu v Americe“ (Indicaciones sobre la
conveniencia de simplificar la ortografía en Améria ), ve kterém podává svůj názor na akademické ortografické příručky a navrhuje jejich
zjednodušení, coţ mělo usnadnit a urychlit alfabetizaci jihoamerick ých
zemí. Bellova Gramatika kastilštiny určená Američanům (Gramática
de la lengua castellana destinada al uso de los americanos ), která v yšla roku 1847 v Santiagu de Chile, a především pak jeho ortografická
doktrína, v ýznamně přispěl y ke vzniku oficiálního chilského pravop isu, který platil od roku 1844 aţ do roku 1927 a postupně se rozšířil i
do dalších zemí. Bellova teorie se udrţela v platnosti na tak dlouho i
proto, ţe b yla spojována s chilskou nezávislostí na Š panělsku. Jeho
doktrína se v yučovala ve školách, ale spousta uţivatelů jaz yka se stále
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řídila akademick ými pravidl y, navíc se četl y text y z jiných zemí, které
v ycház el y

z

akade mick ých

pravidel,

coţ

způsobovalo

chaos

v písemném v yjadřování, proto sám Bello roku 1851 navrhl, ab y se
Chile opět vrátilo k ortografii španělské Akademie, k tomu však dojde
aţ o 70 let později.
Bellova gramatika v ychází z akademické teorie, o jevech t y pi ck ých pro americkou španělštinu (jako např. seseo ) v ní autor nepoje dnává, chtěl totiţ z achovat jaz ykovou jednotu. To dokazuje i fakt, ţ e
svou teorii dokládá na úr yvcích z textů prestiţních španělsk ých aut orů, jeho doktrína tedy konkurovala té akademické , ale neprotiřečila jí.
Stejně jako v případě gramatik y Vincenta S alv y, i Bellova gramatika
je s ynchronní – popisuje jaz yk dané dob y, korpus pouţitých textů je
aktuální.
Andrés Bello b yl stejně jako Nebrija fonetik, hlavním kritériem
pravopisu pro něho t ed y b yla v ýslovnost. Právě proto kritizuje akad emická pravopisná pravidla, která se většinou sice řídí kritériem v ýslovnostním, ale velmi často i et ymologií či kritériem běţné jaz ykové
praxe.
Podle Bella pravopis musí věrně odráţet v ýslovnost, proto nav rhuje, ab y se u fonémů, které se zaznamenávají v různ ých případech
různ ými grafém y, ponechal pouze jeden grafém. Bello ted y eliminuje
ze španělské abeced y některá písmena, jako např. „ c“ – pro v ýslovnost
/k/ navrhuje grafém „q“, pro v ýslovnost interdentál y pak jedině „z“.
Bellova abeceda dále neobsahuje písmeno „h“, protoţe mu neodpovídá
ţádná v ýslovnost, je ted y z b ytečné. Písmeno „ h“ se v Bellově abecedě
v ysk ytuje pouze v digrafu „ ch“. V případech, kd y se „r“ v yslovuje j ako vícevibranta, navrhuje ji tak i písemně zaznamenat – tedy jako „rr“.
Je ted y vidět, ţ e Andrés Bello b yl z astáncem fonetického princ ipu, ale i on uznává, ţe někdy tento princip nestačí. Podle Bella se
pouze v jediném případě musíme při psaní řídit et ymologick ým kritér iem či kritériem úz u , a to při pouţití písmen „b“ a „v“, jejichţ v ýslo vnost spl ývá.
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6 . Zá v ěr
V této bakalářské práci jsme chtěli vyt yčit z ákladní charakteristik y
španělské jaz ykové norm y v konfrontaci s česk ým kontex tem. Zdůraznili jsme současn ý pol ycentrick ý charakter španělské norm y , kter ý je
dán obrovsk ým mnoţstvím r odil ých mluvčích rozpt ýlen ých na třech
kontinentech, a kter ý je t ypick ý pro jaz yk y, jeţ v ýz namně překračují
hranice jedné země . Spisovná španělština pak t yto mluvčí spojuje, jde
o jaz yk všem srozumiteln ý, o jaz yk literatur y, masov ých médií, fo rmálního v yjadřování, kter ý je předmětem studia kodifikačních přír uček. I česká spisovná čeština je jednotná na celém území, ale zcela se
v ym yká běţnému vyjadřování ob yvatel, ve kterém jednoz na čně přev aţuje čeština obecná, která se dnes více či méně jednotně pouţívá praktick y na c elém úz emí: v českém kontextu tak existují dva jaz ykové
útvary s celonárodní platností. Existence obecné španělštiny je naopak
v ýrazně limi tována, k čemuţ dnes v iditelně přispívá i činnost mas ov ých médií, která rozšiřují právě spisovnou vrstvu jaz yk a. Ve španě lštině je tedy situace zcela opačná neţ v češtině: spisovná španělština
v yvíjí tlak na španělštinu obecnou.
Dále jsme shrnuli tradici španělské gramatické kodifikace, která
b yla započata v posledních letech 15. století, kd y Antonio de Nebrija
publikoval svou Gramatiku kastilštiny. Tato příručka, ve které j sou
studovány především slovní druhy, časování sloves, tvorba časů a pravopis, se v následujících stoletích stane vzorem pro ostatní publikace
tohoto charakteru, sv ým způsobem z ní bude v ycházet v 18. století i
Španělská královská akademie.
Ukázali jsme, ţe i tradici ortografických autoritativních příruček
zahájil Antonio de Nebrija , a fonetický ortografick ý princip, kter ý b yl
v jeho Ortografii poprvé prezentován , bude zcela jasně převládat
v publikacích tohoto t ypu v následujících stoletích. I Španěls ká královská ortografie (přes své první v ýra zně et ymologické ort ografické
příručk y) dá nakonec při v yt yčování pravopisn ých norem přednost právě fonetickému kritériu, díky čemuţ má španělština dnes jeden
z nejjednodušších pravopisn ých s ystémů na světě , ve kterém hraje
ve většině případů rozhodující roli právě v ýslovnost.
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Dále jsme chtěli ukázat, ţe rozdíly mezi evropskou a americkou šp anělštinou jsou na úrovni spisovné normy velmi malé, omezují se především na slovní z ásobu a v ýslovnost, i kd yţ se v ysk ytují i
v morfologii a větné skladbě. Pro americkou španělštinu jsou t ypické
v ýslovnostní fenomén y tzv. seseo a yeísmo, z odlišn ýc h jevů morf os yntaktick ých b ylo zmíněno loísmo, laísmo a voseo . Odlišnosti
na úrovni hovorové a obecné španělštiny jsou samozřejmě mnohem nápadnější a v některých případech mohou dokonce způsobit nedorozumění.
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7 . Res u mé
V této práci b ylo ukáz áno, ţe na pozvolném v ývoj i norm y spisovného
jaz yka se v ýznamn ým způsobem podílí především jaz yko v ý úzus vzd ělanců (včetně v ynikajících spisovatelů ), lidov ý jaz yk, ale i kodifikační
příručky (ty hlavně v případě, ţe norma ještě není zcela ustálená a kolísá mezi více variantami ). Jaz yk můţe b ýt regulován teoretick ými z ásah y jaz ykovědců či autoritativních institucí do jeho s ytému, ovšem
tyto z ásah y musí vycház et z jaz yka samého, nesmí b ýt pouh ými n ahodil ými v ým ysl y. Jakékoli radikální či umělé z ásah y do jaz ykového s ystému jsou v yloučeny, protoţe autorita ţádné instituce nepřekoná sílu
jaz ykového úzu, proto je právě úzus z ákladním kritériem při stanov ování jaz ykové normy.
Dále jsme hovořili o uţití spisovné španělštiny, které je mnohem
širší neţ uţití spisovné č eštin y, jiţ v mnoha směrech v yt lačuje čeština
obecná a v yvíjí tak na normu větší tlak neţ obecná španělština. Š panělsk ý obecn ý jaz yk je tradičně spojován s v yjadřováním především ve
venkovsk ém prostředí a s niţší kulturní a sociální úrovní ob yvatel.
Dnes se s ním setkáme pouze v omezené míře, k čemuţ přispěla i činnost masov ých médií, která propagují právě spisovn ý jazyk . Hovorová
španělština i limitovanější hovorová čeština obsahují velké mnoţství
jaz ykov ých prostředků společn ých spisovné vrstv ě jaz yka.
Spisovná vrstva španělštiny je společná a srozumitelná všem r odil ým mluvčím , dorozumí se jí mezi sebou bez problémů Španělé i Latinoameričané, jen malé mnoţství slov či slovních spojení je na této
úrovni vzájemně nesrozumiteln ých . V dnešní době však existují území,
která si v ytvářejí jakousi vlastní místní normu, která sice není kodif ikována, ale pro místní ob yvatele je z ávazná, má ted y implicitně pr eskriptivní charakter. S oučasn é autoritativní příručk y, jako jsou Diccionario panhispánico de dudas nebo Nová gramatika , jiţ tyto místní
normy studují.
Norma se stává platnou a závaznou aţ poté, co je kodifikována,
tj. v ydána v určité autoritativní příručce. Dnešní kodifikační publikac e
mají ve většině případů preskriptivní i deskriptivní charakter, coţ
znamená, ţ e popisují a v ykládají aktuální spisovnou normu, ale zár o52

veň i diktují závazná pravidla, kter ými se mluvčí řídí při svém v yja dřování. Obecně platí, ţe gramatiky jsou více deskriptivní, pravidla
pravopisu naopak více preskriptivní.
Současná španělská jaz yková norma má pol ycentrick ý charakter,
coţ znamená, ţ e je jím základem je jaz yková praxe všech španělsk y
mluvících zemí. Na tvorbě kodifikačních příruček se tedy podílí nejen
Španělská královská akademie, ale i všechn y ostatní z aoceánské jaz ykové akademie. Tento „panhispánsk ý“ přístup k jaz yku je relativně
novou záleţitostí - aţ do polovin y 20. století se totiţ španělská jaz yková norma zakládala pouze na poloostrovním úzu, jakékoli odch ylk y
b yl y ted y v kodifikačních příručkách naprosto opomíjeny (např. v ýslovnostní fenomén seseo).
Tento pol ycentrický r ys norm y samoz řejmě musejí odráţet i autoritativní příručk y. Daná jaz yková problematika je hodnocena nestranně, spíše se popisuje její geografick ý v ýsk yt a forma jazyka , ve které
se v ysk ytuje, téměř vůbec se jiţ nehodnotí na ose správn ý-nesprávn ý.
Mohlo b y se zdát, ţe kodifikace, která v jaz yce nic nezakazuje, vše
povoluje, ale n ení tomu tak, mluvčí jsou v ýrazně omezování ve svém
v yjadřování zeměpisn ým i kritérii . V porovnání s česk ými kodifikačn ími příručkami se pak ty španělské jeví jako více popisné a méně preskriptivní.
V posledním desetiletí 15. století b yl a gramatikou Antonia de
Nebrijy započata souvislá tradice španělské gramatické (i orotgrafi cké) kodifikace a vědeckého studia španělštin y. Ve stopách Nebrij y p okračovali další gramatikové jako např. Juan de Valdés, Cristóbal de
Villalón, Gonzalo Correas, Benito de San Pedro, aj. Všichni studují
s yntax, pravopis, slovní druh y, ale ve sv ých závěrech se často rozch ázejí. Jejich příručky tak mají velmi individuální a heterogenní chara kter, o jednotné jaz yko vé normě ještě nemůţe b ýt řeč. Gramati ckou
normu jednotně v yloţí aţ první akademická gramatika z r. 1771, která
do velké mír y čerpá z teorií gramatiků minul ých staletí. Král Carlos
III. tuto akademickou gramatiku roku 1780 prohlásí za oficiální a z ávaznou. Od existence Akademie se uţivatelé jaz yka řídil i téměř v ýhradně jejími gramatikami , pouze v jednom případě, kdyţ aktualizace
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akademické gramatik y b yla v nedohlednu, se jednotně obrátili na příručku neakademickou, a to na gramatiku Vicenta Salv y.
Španělština je jaz ykem, ve kterém převaţuje fonetický pravopisn ý s ystém nad et ymologick ým, ve většině případů se tak pravopisná
norma zakládá na výslovnostním kritériu. Tradici pravopisné kodifik ace započal opět Antonio de Nebrija, kter ý b yl také zastáncem foneti ckého principu, i kdyţ uznával, ţ e se jím nemůţ eme řídit zcela ve všech
případech. V tradici španělské ortografie jednoznačně převaţují právě
fonetikové (Gonzalo Correas, Andrés Bello, Mateo Alemán ), pouze
Juan López de Velasco kombinuje výslovnostní kritérium jak
s kritériem jaz ykové praxe, tak s krit ériem et ymologickým , coţ b ylo
v jeho době pokrokové řešení, snad i proto b yla jeho ortografie v yhl ášená Filipem II. pro všechny za závaznou (na jednotné přijetí jedněch
pravidel b ylo však ještě příliš brz y) .
Pozornost všech pravopisců se nejvíce soustředila na problém
vztahů mezi grafick ými znaménk y a výslovností. Tento problém řešili
dvěma způsob y: buď eliminovali ze španělské abeced y podle jejich n ázoru přeb ytečné grafém y (Nebrija, C orreas…), nebo naopak v yt vářeli
nové grafém y či přiřaz ovali (i dom ýšleli) grafémům v ýslovnost, tak,
ab y opozice grafém -hláska b yla co nejjedn označnější.
Španělská královská akademie při tvorbě své ortografie opět v ýznamně čerpala z několikasetleté ortografické tradice. První samostatná akademická pravidla pravopisu z roku 1741 b yla ještě hodně et ym ologická, aţ později začalo nad et ymologií v ýrazně převaţovat kritér ium fonetické, proto má současná španělština jeden z nejjednodušších
pravopisn ých s ystémů.
Od konce 19. století jsou jiţ akademické ortografi cké příručky
jednotně přijímán y cel ým španělsk y mluvícím územím , pouze v 1. polovině 20. století se několik zemí Latinské Ameriky od Akademie o dvrátí a budou v yznávat striktně fonetické princip y učení inovátora
španělského jaz ykové ho s ytému Andrése Bella.
K největším akademick ým reformám pravopisného s ystému současné španělštin y došlo v letech 1959 a 1999 , přičemţ b yl y uţ v ýsle dkem spolupráce všech jaz ykov ých akademií. Zab ývají se především
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umístěním grafického přízvuku, tvorbou mnoţného čísla u problem atick ých slov, psaním dvojhlásek jako např. „ps“ nebo „ gn“, velk ým j az ykov ým problémům , jako je nejasná opozice např. mezi „v“ a „b“ , se
nevěnují.
Nejnovější akademická publikace, Nová gramatika španělského
jaz yka, je v ýz namná v tom ohledu, ţe se jedná o první publikaci toh oto t ypu, která v ychází z objemného korpusu tex tů současn ých španělsk ých i latinskoamerick ých spisovatelů (v menší míře obsahuje i tra nskripce ústního v yjadřování ), jedná se tak o první gramatiku skutečně
„panhispánskou“.
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8 . Abs t ra c t
This dessertation shows basic characteristics of Spanish language
norm and its development during more than five centuries. Spanish
norm is also confronted with the Czech context.
In the first chapter we pointed out the pol yce ntric character of
Spanish language norm, which is caused by a big amount of native
speakers spread in three continets. This t ype of norm is common for
languages tha t exceed borders of one countr y.
Literary Spanish unites all Spanish native speakers, it is understood by all of them, it is a language of literature, mass media and formal locution, and this language is studied in codification manuals. Literary Czech is also uniform all over the Czech Republic, but is not
used at all in common conversation, in which unambigously dominates
popular (vulgar) language. P opular C zech is nowada ys spread more or
less all over the country, therefore in the Czech kontext there are two
national languages: literar y Cz ech and popular Czech. On the contrar y,
Spanish popular language is very limited, which is also caused by the
activity of mass media that spread literary language. We can see that
in Spanish context the situation is completely contradictory : literary
Spanish influences popular Spanish, not vice versa like in the Czech
context.
We proceeded with a short summary of Spanish grammatical publications, which were started by the Antonio Nebrija’s grammar published in 1492. This manual, which studies mainly word classes, conjugation, use of tenses and orthograph y, becomes in following cent uries a model for all publications of this kind, even the Royal Spanish
Academy in the 18th century dr aws form it.
Next we showed the tradition of orthogaphic normative manuals
which was also started by Antonio de Nebrija’s orthography in which
the phonetic pricpiple was presented for the first time. This principle
will prevail in publications of this type in following centuries. Also,
even the Ro yal Spa nihs Academ y (in spite of its eth ymology criteria
prevailing in its first orthographic publications) will finally give way
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to the phonetic criteria while establishin g the orthographic norm.
Thanks to this attitude , toda y’s Spanish has one of the easiest orth ographic s ystems, in which most problems depend on the pronunciation.
In the end , we wanted to prove that the differences between European Spanish and latinoamerican Spanish are not very big, they can
be found mainly in vocabulary and pronunciation, even though they
also exist in morph ology and s yntax . For American Spanish are t ypical
pronunciation changes such as seseo or yeísmo. As for differences in
morpholo gy, loísmo, laísmo and voseo can be mentioned. The spoken
language is very different between the countries and sometimes the
speakers cannot understand each other.
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