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Abstrakt: 

Práce zkoumá jazykový obraz hlouposti v českém jazyce na základě údajů čerpaných 

z českých výkladových, pojmových, etymologických a frazeologických slovníků, přísloví a 

pohádek. Využito je metodologie zjišťování významových konotací J. Bartmińského a 

kognitivní teorie pojmové metafory G. Lakoffa a M. Johnsona. Ověřeny jsou základní teze 

kognitivní lingvistiky – zdroj našeho (lidského) myšlení a prožívání v tělesné zkušenosti, 

metaforičnost konceptuálního systému, schopnost kategorizace a stanovení prototypů, 

antropocentričnost jazykového obrazu světa ve smyslu vnímání, poměřování a popisování 

světa z lidské perspektivy a pod vlivem lidské zkušenosti. 

V rámci jazykového obrazu hlouposti v české frazeologii, přísloví a pohádkách práce 

stanovuje základní významové oblasti konceptualizace hlouposti, stručně charakterizuje 

prototyp hloupého člověka (hloupý Honza) a hloupost v tzv. nonsensové literatuře. 

 

Klíčová slova: 

hloupost, jazykový obraz světa, kognitivní lingvistika, kognitivní význam 

 

 

Abstract: 

Thesis examines the linguistic picture of stupidity in the Czech language, based on data 

drawn from the Czech interpretative, conceptual, etymological and phraseological 

dictionaries, proverbs and fairy tales. It is used primarily with semantic connotations survey 

methodology by J. Barmiński and cognitive theory of conceptual metaphor by G. Lakoff and 

M. Johnson. Validated the basic theory of cognitive linguistics – the source of our (human) 

thinking and experiencing in the physical experience of conceptual metaphor system, the 

ability to categorize and determine prototypes, anthropocentrism of language picture of the 

world in the sense of perception, measuring and describing the world from a human 

perspective and under the influence of human experience. 

In the frame of the linguistic picture of the stupidity in Czech frazeology sets the basic 

semantic domains of the conceptualizations of the stupidity, briefly describes prototype of the 

stupid man in fairy tales (hloupý Honza) and the stupidity in the nonsense literature. 
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1 Úvod 

 

 

„Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. – Padl na hlavičku, když byl maličký. – Hlavička 

jak makovička, a rozumu jak by naplval.“
1
 

 

Byl jeden táta a měl Honzu. Jednou řekl k němu: „Honzo, ty rosteš jako dříví v lese, jsi 

hrozný klacek, a posud jsi ani v kostele nebyl. Půjdeš dnes do kostela. Ale to ti povídám, ať mi 

tam ani hubou neklápneš.“ 

Honza hodil hlavou, ustrojil se a šel do kostela. Za chvíli, když vešel do kostela, vstoupil 

kněz na kazatelnu a začal kázat. Honza koukal s otevřenou hubou, ale po chvilce se zamračil, 

podepřel boky a bručel: „Nu, rád bych věděl, proč ten košiláč jen na mně zevluje a se mnou 

se vadí, vždyť jsem mu nic neudělal, ale bude-li to dlouho trvat, popadnem se do křížku.“ 

„I mlčte, hloupý, a poslouchejte,“ okřikovali ho lidé. 

„Ba to nebudu poslouchat, ani slova nechci již vědět.“ I vtlačil si klobouk na hlavu, oba 

palce strčil do uší a obrátil se ku knězi zádami. To když udělal, vystrčili ho lidé ven z kostela. 

„Ty už jdeš?“ ptal se táta. 

„Jsem rád, že jsem doma, co mi to namáhání stálo. Vylezl vám tam košilatý do díže a začal 

se naparovat a se mnou vadit až hrůza. Jen trochu jsem hubou klápl a lidé mne okřikovali, a 

když jsem si uši zacpal, vystrčili mně ven. Více tam nepůjdu.“ 

„Ty jsi hloupý Honza. [...]“
2
 

 

 

Hloupost je jednou ze základních mentálních lidských vlastností souvisejících s lidským 

intelektem, konkrétně s jeho nedostatkem nebo nepřítomností. 

Cílem této práce bude zachytit a definovat konceptualizaci hlouposti společnou mluvčím 

českého jazyka – její jazykový obraz uložený v českém jazyce. Jazykový obraz hlouposti se 

pokusíme zrekonstruovat na základě lexikálně-sémantické analýzy hlouposti. 

Z metodologických postupů využijeme metodologie zjišťování významových konotací J. 

Bartmińského zakládající se na studiu etymologie, motivačních poukazů, přenesených 

významů, derivátů a frazémů, rovněž využijeme teorie pojmové metafory. 

                                                 
1
 ČELAKOVSKÝ, 1949; s. 120-125., HALLER, 1977; s. 12. 

2
 NĚMCOVÁ, 1957; s. 393. 
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V první části práce se budeme zabývat etymologickými výklady lexému hloupý. Poté 

zjistíme současné definice lexémů hloupý a hloupost zachycené v českých výkladových 

slovnících a budeme se stručně věnovat jejich jednotlivým významům. 

Dále přejdeme k zakotvení lexikálních jednotek hloupý a hloupost v českém lexikálním 

systému, budeme zkoumat zapojení lexémů hloupý a hloupost v paradigmatických a 

syntagmatických vztazích, což nám umožní především prozkoumat kategorizaci související 

s hloupostí. Věnovat se budeme i pozici těchto lexémů ve slovotvorném systému českého 

jazyka se zaměřením na stručnou charakteristiku derivátů. 

K celistvému obrazu hlouposti v českém jazyce bude nutné doplnit výše uvedenou analýzu 

o výzkum jazykového materiálu z oblasti frazeologie, přísloví a pohádek. Nejprve 

přistoupíme k rozboru frazeologických vyjádření a přísloví spjatých s hloupostí. 

Hloupost, lidská vlastnost označující mentální nedostatečnost, představuje pro člověka 

abstraktní zkušenost se světem a tato zkušenost by se nám velmi těžce vyjadřovala bez 

možnosti využití metaforických vyjádření. Stejně jako další různé abstraktní entity, jež jsou 

pro nás, lidský druh, obtížně uchopitelné: např. lidské emoce, další lidské vlastnosti či pojetí 

času; konceptualizujeme i naši abstraktní zkušenost s hloupostí pomocí jiných lidských 

zkušeností, a to především prostřednictvím zkušeností s různými konkrétními entitami. 

Abychom dokázali zachytit a sestavit jazykový obraz hlouposti, zaměříme se na 

metaforická vyjádření vztahující se k hlouposti a budeme se snažit konkretizovat významové 

oblasti, které jsou mluvčími českého jazyka užívány ke konceptualizaci hlouposti.  

Pro ucelení jazykového obrazu hlouposti prozkoumáme jazykový materiál z oblasti 

pohádek, kde se kromě analýzy konceptualizace hlouposti zaměříme na stručný popis 

pohádkového prototypu hloupého člověka – hloupého Honzy a stručně popíšeme i pojetí 

hlouposti v tzv. nonsensové tvorbě. 
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2 Kognitivně orientovaná lingvistika 

 

 

V české jazykovědě se v posledních letech začíná prosazovat vedle přístupu strukturního 

(popř. funkčně-strukturního) a přístupu pragmatického třetí přístup k jazyku – kognitivní 

lingvistika. Kognitivní přístup k jazyku je vzhledem k výše zmíněným přístupům 

komplementární a představuje nové paradigma pojímání jazyka s důrazem na sémantiku.
3
 

Kognitivní lingvistika se soustředí na rozměr jazyka „spjatý s jeho antropologickou 

povahou, se vztahem řeči k mysli a myšlení, ke zkušenosti a kultuře“.
4
 Jeden z nejznámějších 

směrů zřejmě představuje pojetí kognitivní lingvistiky pocházející od amerických vědců 

Lakoffa a Johnsona: hlavními tématy i klíčovými principy studia lidské mysli jsou v prostoru 

ukotvená tělesnost, metaforičnost konceptuálního systému a kognitivistický přístup ke 

kategorizaci založený na teorii prototypu E. Roschové.
5
 

 

Tělesná zkušenost člověka 

Jedním ze základních stavebních kamenů výzkumů kognitivní lingvistiky je orientace 

badatelů na tělesnou zkušenost člověka. Tělesná zkušenost člověka představuje nejen zdroj 

jazykových významů a zdroj našeho myšlení a prožívání, ale je chápána jako základ vztahu 

člověka ke světu.
6
 

 

Schopnost metaforického chápání 

Důležitou roli ve výzkumech kognitivní lingvistiky hraje rovněž metafora: po dlouhou 

dobu se metafora chápala pouze jako jev jazykový, ovšem detailní zkoumání metafor ukázalo 

metaforičnost našeho konceptuálního systému – našeho myšlení o světě, chápání světa.
7
 

Metafory můžeme podle Lakoffa a Johnsona rozdělit na strukturní, orientační a 

ontologické.
8
 Prostřednictvím strukturní metafory přenášíme strukturu poznání z jedné 

pojmové oblasti (zdrojové oblasti) do druhé (cílové oblasti), orientační metafory jsou 

založené na fyzické a kulturní zkušenosti člověka v prostoru a na jeho orientaci v něm a 

                                                 
3
 VAŇKOVÁ, 2007; s. 49. 

4
 VAŇKOVÁ, 2007; s. 45. 

5
 VAŇKOVÁ, 2007; s. 46. 

6
 VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 35. 

7
 BACHMANNOVÁ a kol., 2002; s. 246. 

8
 LAKOFF, JOHNSON, 2002; s. 15-16. 
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metafory ontologické vycházejí z našich tělesných zkušeností s fyzickými objekty a 

umožňující nám chápat různé abstraktní jevy – události, činnosti či myšlenky – jako konkrétní 

entity a substance.
9
 

Teorii konceptuální metafory doplňuje teorie konceptuálních schémat: konceptuální 

schémata můžeme chápat jako mentální vzorce, ve kterých jsou uloženy základní zkušenosti 

člověka získané prostřednictvím běžné, tělesné zkušenosti a s ní související orientací 

v prostoru, a mezi tato schémata řadíme především schémata „nádoba“, „části a celek“, 

„centrum a periferie“, „spojení“ a „cesta“.
10

 

 

Kategorizace 

Kategorizace tvoří základnu konceptuálního systému a jejím prostřednictvím přijímáme 

svět uspořádaně a srozumitelně, jelikož realitu, jež nás obklopuje, vnímáme jako rozdělenou 

na části, které pak díky svým rozdílným vlastnostem tvoří různé celky.
11

 Místo ostrého 

ohraničení určité kategorie (např. schéma „nádoba“) je v kognitivní lingvistice s ohledem na 

význam preferováno schéma centrum – periferie, protože jednotlivé exempláře se vyznačují 

různou mírou reprezentativních vlastností a není vždy možné jasně stanovit, který exemplář 

do kategorie patří a který již ne. Ideální exempláře, jež mají všechny vlastnosti chápané jako 

typické pro danou kategorii, nazýváme prototypy a podle počtu reprezentativních vlastností 

jsou pak v různé blízkosti prototypu přítomny ostatní exempláře dané kategorie.
12

 

 

                                                 
9
 Příkladem strukturní metafory může být pojetí SPORU, ARGUMENTACE jako VÁLKY: názory obhajujeme, 

argumenty druhého rozmetáváme a v diskuzi jej můžeme porazit, příkladem orientační metafory pak ŠŤASTNÝ JE 

NAHOŘE, SMUTNÝ JE DOLE: zvedl mi náladu, utápěl se v depresi; a ontologické INFLACE JE ENTITA: s inflací 

musíme bojovat apod. (LAKOFF, JOHNSON, 2002; s. 15-47.). 
10

 VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 105. 
11

 VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 67. 
12

 Teorii prototypu propracovala E. Roschová. Jako příklad prototypu můžeme uvést příklad z oblasti barev: 

prototypem barevnosti chápeme asi nejčastěji červenou barvu – „červená se chápe jako ‚barva barev’, barva par 

excellence“, jež „konotuje a asociuje život“ (VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 76, 201). 
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2.1 Jazykový obraz světa 

 

Významný a podle Vaňkové pro české prostředí metodologicky i ideově bližší přístup 

zastřešený pojmem jazykový obraz světa nacházíme v polské kognitivní lingvistice. Jazykový 

obraz světa významně doplňuje uvedený směr kognitivní lingvistiky: rovněž zohledňuje 

individuální zkušenost člověka se světem (tělesnou ukotvenost – avšak v rámci šíře pojatého 

antropocentrismu, pojmovou metaforu a teorii kategorizace vycházející z prototypu), ale 

především akcentuje zkušenost sdílenou celým jazykovým společenstvím, spjatost jazyka 

s daným společenstvím a jeho kulturou.
13

 

Jazykový obraz světa je heterogenní, ale svůj základ má především v přirozeném světě, 

v praktickém zacházení s věcmi a se světem samým (centrálním vztahem ke světu je tak vztah 

praktický a pragmatický). Základem pro studium je zejména běžná každodenní komunikace 

průměrného rodilého mluvčího, ale i texty folklorní a umělecké. Jazykový obraz světa je 

antropocentrický: je prostoupen hodnocením (významná je opozice „vlastní“ x „cizí“: co je 

vlastní, „lidské“, obsahuje pozitivní hodnocení, cizí naopak obsahuje většinou hodnocení 

negativní, například opozice „lidský“ x „zvířecí“)
14

 a svět je prostřednictvím jazyka vnímán 

z lidské perspektivy, je popisován na základě lidské zkušenosti. Jazykový obraz světa rovněž 

podléhá neustálému vývoji: i když jeho základ zůstává takřka neměnný, slovy Vaňkové 

„ukazuje proměny společenských hodnot a vůbec změny ve vnímání a prožívání skutečnosti, 

resp. různých jejích výseků“.
15

 

Definic jazykového obrazu světa je více, příkladem můžeme uvést definici 

J. Bartmińského. Podle něj je jazykový obraz světa „[...] v jazyce uložená interpretace 

skutečnosti, kterou je možno chápat jako souhrn soudů o světě. Mohou to být soudy buď 

ustálené v samém jazyce, v jeho gramatických formách, ve slovníku, ve fixovaných textech 

(např. příslovích), nebo jazykovými formami a texty pouze implikované“.
16

 

Pro naše potřeby zkoumání, zachycení jazykového obrazu hlouposti, se zaměříme 

především na soudy o světě zachycené ve slovnících etymologických a výkladových a 

stěžejní část naší práce bude založena na analýze soudů ustálených ve fixovaných textech – ve 

slovnících frazeologických, v příslovích a pohádkách. 

                                                 
13

 VAŇKOVÁ, 2007; s. 47. 
14

 Např. užijeme-li v souvislosti s člověkem pojmy vztahující se primárně ke zvířeti, mají zpravidla depreciativní 

charakter: tlama, žrát, hovado apod., protože člověk chápe zvířata jako tvory jemu podřazené, viz článek 

A. Pajdzińské Kategorie strukturující jazykový obraz světa: antropocentrismus a opozice „vlastní“ – „cizí“ 

(Čítanka textů z kognitivní lingvistiky, 2007; s. 27-44.).  
15

 VAŇKOVÁ, 2007; s. 59. 
16

 VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 52. 
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2.2 Význam 

 

 

Na počátku naší práce jsme uvedli, že kognitivní lingvistika představuje specifický a 

vzhledem k strukturalistickému a pragmatickému přístupu k jazyku přístup komplementární. 

Pro další práci je důležité ujasnit si pojetí významu v kognitivní lingvistice, provedeme tak na 

základě srovnání s pojetím významu ve strukturalismu. 

 

Význam v pojetí strukturalismu 

Zjednodušeně můžeme říci, že strukturalistický přístup klade důraz především na vztahy 

mezi prvky systému, význam slova je určován jeho místem v lexikálním systému, sémantická 

dimenze i pragmatické aspekty jsou odsunuty stranou.
17

 

Význam slova je chápán jako uzavřený soubor sémantických příznaků – sémů –, jež 

odlišují popisovaný jev od všeho ostatního, a tyto významy je možné na základě sémické 

analýzy rozložit a popsat. Lexikální význam je výsledkem specifické kategorizace: nejprve 

stanovíme nejbližší nadřazený pojem (genus proximum) a poté daný jev specifikujeme (najít 

tzv. differencia specifica) pro odlišení od ostatních prvků v této kategorii.
18

 

 

Význam v pojetí kognitivní lingvistiky 

Kognitivní přístup akcentuje sepětí jazyka s konceptuálním systémem, jazyk je mnohdy 

chápán jako interpretace světa uchovávající lidskou zkušenost a paměť. Význam je pro 

kognitivní lingvisty součástí poznávacích struktur a určitého kulturního prostředí: 

nezohledňuje pouze vztahy slova k jiným jednotkám, ale rovněž i zapojenost slova do 

konceptuálního systému daného jazyka s důrazem na rozměr sémantický propojený 

s rozměrem pragmatickým.
19

 

Pokud strukturalisticky pojatý význam akcentuje především denotační složku významu, 

kognitivně a kulturně pojatý význam se soustředí především na konotace: aspekty významu, 

které daný výraz evokuje v mluvčích při svém užití a které odráží jejich vztah 

k mimojazykové realitě. Podle Vaňkové a kol. je tato zásadní složka významu založena na 

subjektivní tělesně-smyslové lidské zkušenosti, sepětí s hodnocením, s generalizací a 

s přirozeným jazykem a obrazu skutečnosti, jež je v něm uložen. Úkolem významové definice 

                                                 
17

 VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 27. 
18

 Tradiční slovníkové definice jsou tedy tvořeny vždy sémem generickým (významovým prvkem nadřazeného 

pojmu) a sémy specifikačními, ke kterým mohou být připojeny i sémy pragmatické, kontextové aj. (VAŇKOVÁ 

a kol., 2005; s. 77-79.). 
19

 VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 30. 
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je podat informace o tom, jak určitý předmět (vlastnost, činnost apod.) vnímá průměrný rodilý 

mluvčí daného jazyka, jaké aspekty s ním spjaté chápe jako charakteristické a podstatné – tzv. 

prototypové vlastnosti předmětu.
20

 

 

Metodologie hledání konotací 

Podstatnou vlastností stereotypu/prototypu je subjektivní generalizace. V rámci tohoto 

procesu připíšeme bez podrobnějšího studia vlastnosti jednoho konkrétního prvku (popř. 

několika prvků) ostatním členům dané kategorie (např. všechny blondýny jsou hloupé).
21

 Pro 

studium jazykového obrazu světa je ovšem důležité, aby tyto asociace nebyly pouze 

individuální: důkazem sdílenosti stereotypu/prototypu společenstvím v podobě, v jaké jsme ji 

subjektivně vymezili, interpretovali, může být frekvence dané charakteristiky v různých 

výpovědích a kontextech a fixovanost sledované charakteristiky v jazyce. 

Míru fixovanosti konotací v jazykovém systému je možné na základě metodologie 

J. Bartmińského sledovat v několika oblastech: první oblastí je zjištění způsobu pojmenování 

předmětu – zaměření se na etymologii, motivační poukazy, další oblasti tvoří vedlejší 

(přenesené) významy uváděné rovněž ve slovnících a studium významů derivátů shodujících 

se s dokládanou konotací a důležitou oblast pro zjišťování míry fixovanosti konotací 

představuje rovněž frazeologie, tedy doložení existence frazémů s významem shodným 

s vymezovaným rysem, a rovněž studium sémantické struktury určitých konstatování, které 

mají tzv. „diagnostickou platnost“.
22

 

 

                                                 
20

 V kognitivně lingvistických pracích se můžeme setkat s termíny prototyp a stereotyp. Tyto termíny bývají u 

většiny autorů chápany jako v zásadě synonymní, avšak jejich užívání je spojeno s rozdílnými kontexty. 

Prototyp má své místo spíše v oblasti (kognitivní) psychologie a psycholingvistiky, stereotyp se pak pojí spíše 

s kontextem společensko-kulturním (VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 82-84). 
21

 VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 86. 
22

 VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 88-89. 
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3 Jazykový obraz hlouposti v českém jazyce 
 

 

 

V následujících kapitolách se pokusíme především na základě metodologie zjišťování 

významových konotací J. Bartmińského a teorie pojmové metafory vytvořit lexikálně-

sémantickou interpretaci hlouposti.  

Nejprve se zaměříme na etymologii, motivační poukazy adjektiva hloupý, poté se budeme 

věnovat klasickým slovníkovým definicím v českých výkladových slovnících uváděným 

k lexémům hloupý a hloupost a zaměříme se i na studium jejich přenesených významů.  

Následně zachytíme zapojení lexémů hloupý a hloupost v paradigmatických a 

syntagmatických vztazích a zaměříme se i na deriváty lexému hloupý. Ze zjištěných údajů se 

pokusíme vyvodit dílčí poznatky, jimiž doplníme stěžejní část práce – analýzu a interpretaci 

jazykového materiálu z oblasti frazeologie, přísloví a pohádek. 
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3.1 Etymologický rozbor lexémů hloupý a hloupost 

 

Studium způsobu pojmenování předmětu představuje jednu z oblastí, ve kterých lze 

sledovat míru fixovanosti dané charakteristiky v jazyce, v našem případě vlastnosti označující 

určitou mentální nedostatečnost – hlouposti. Prozkoumání této oblasti přispěje k sestavení 

celistvé kognitivní definice hlouposti a obrazu hlouposti v jazyce.
23

 

 

Původ lexému hloupý je všeslovanský, jeho slovanskými ekvivalenty jsou polský tvar 

głupi, ruský glúpyj, srbský a chorvatský glûp a staroslověnský glupъ. Praslovanský tvar měl 

podobu glupъ a zde se setkáváme se dvěma možnými verzemi výkladu původu slova. 

První verze předpokládá vývoj praslovanského glupъ z indoevropského ghleu- 

s významem „veselit se, žertovat“, přičemž srovnatelné je i staroanglické gléo značící „radost, 

veselí“. Druhá verze výkladu přináší vysvětlení, že praslovanské glupъ je expresivní útvar 

odvozený od praslovanského gluchъ, tedy dnešního lexému hluchý. Rejzkův etymologický 

slovník se spíše kloní k druhé verzi výkladu. Podle Rejzka má lexém hloupý totiž významově 

blízko k lexému hluchý a útvar glupъ můžeme srovnat například se starším slovinským glûp, 

vyjadřujícím významy „hloupý“ i „hluchý“, německým dumm, znamenající „hloupý“, či 

anglickým dumb s významem „němý“, je zde vidět významový posun od „nedoslýchavý“ 

 k „nechápavý“ až k významu „hloupý“. 

 

Pro lepší objasnění významové blízkosti lexémů hloupý a hluchý poslouží i bližší pohled 

na etymologii slova hluchý. Hluchý je taktéž slovo všeslovanské s polským ekvivalentem 

głuchy, ruským gluchój, srbským a chorvatským glûh a staroslověnským gluchъ. Jeho 

praslovanský tvar gluchъ se obvykle spojuje s litevským glùšas s významem „hloupý“, 

glusnùs znamenající „poslušný“, klausýti s významem „slyšet“, a tedy i s praslovanským 

slyšati, což však ve slovanštině předpokládá záměnu g- a k-. Významovou souvislost pak 

můžeme objasnit jako vývoj významu slova od „usilovně poslouchající“ k významu 

„nahluchlý, hluchý“ nebo jako tzv. tabuovou antifrázi či eufemismus.
24

 

                                                 
23

 V etymologickém rozboru vycházíme z HOLUB, LYER, 1978; s. 192. REJZEK, 2001; s. 203. 
24

 Eufemismy, užívané ze snahy pro oslabení nepříjemné skutečnosti, někdy vedou až k tabuové antifrázi, jež 

spočívá v užití slova opačného významu (REJZEK, 2001; s. 31.). 
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3.2 Lexémy hloupý a hloupost v českých výkladových slovnících 

 

 

V následující části uvedeme přehled klasických slovníkových definic lexémů hloupý a 

hloupost a pro ucelení jazykového obrazu hlouposti
25

 neopomeneme uvést i významy 

přenesené. 

Pro jazykový rozbor lexémů hloupost a hloupý jsme čerpali informace ze současných 

jazykových slovníků, konkrétně ze Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ), z Příručního 

slovníku jazyka českého (PSJČ) a Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ).
 

Vycházíme rovněž z Jungmannova Slovníku česko-německého (SČN).
26

 V textu budeme pro 

jednotlivé slovníky dále užívat zkratky – SSJČ, PSJČ, SSČ, SČN. 

Za výchozí si volíme uspořádání významů v SSJČ a SSČ, které, pokud je to nutné, 

doplňujeme významy z PSJČ. Příklady, pokud není uvedeno jinak, čerpáme ze SSJČ a SSČ. 

 

Lexém hloupý 

Definice adjektiva hloupý jsou ve sledovaných slovnících podobné, odlišný je pouze 

rozsah hesla a pořadí či dělení významových okruhů. PSJČ spojuje významové okruhy 

uvedené v SSJČ i v SSČ na prvním a druhém místě do jednoho okruhu. Třetí a čtvrtý 

významový okruh předkládá v opačném pořadí než oba již zmiňované slovníky.  

Na prvním místě je ve sledovaných slovnících pro lexém hloupý uváděna definice 

charakterizující lidskou bytost ve významu „nemající rozum, neumějící myslit“, popřípadě 

„mající omezené rozumové schopnosti“. Příklady užití: hloupý kluk, mít někoho za hloupého. 

Na druhém místě SSJČ předkládá definici „svědčící o nedostatku soudnosti, prozrazující 

neschopnost myslit“ a SSČ uvádí význam „svědčící o hlouposti“. Zde se již nejedná o užití 

lexému hloupý pro označení osoby s určitou mentální nedostatečností, ale pro označení určité 

věci či jevu, jež přináší o této mentální nedostatečnosti svědectví. Příklady mohou být výrazy: 

hloupé řeči, hloupé oči. 

Obdobné definice lexému hloupý můžeme najít rovněž v SČN, který předkládá význam 

adjektiva hloupý jako „nehbitý vtipem“, například „kdo nic nechápá, hloupý (jest),“ a uvádí i 

význam obdobný s výše uvedeným druhým významovým okruhem ve smyslu „hlupství 

ukazující, hloupě dělaný, uložený“, např. hloupý žert, hloupé kusy dělati. Oproti výše 

                                                 
25

 Viz kapitola 2.2 Význam. 
26

 FILIPEC a kol., 1998., HAVRÁNEK a kol. 1935-1957., HAVRÁNEK a kol. 1960-1971., JUNGMANN, 

1990. 
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uvedeným slovníkům zde můžeme navíc nalézt i substantivní užití lexémů hloupý a hloupá ve 

smyslu „blázen“, „bláznice“.
27

 

Dále se dostáváme k definicím uváděným ve sledovaných slovnících na třetím a čtvrtém 

místě a týkajících se přenesených významů lexému hloupý. Třetí významový okruh lexému 

hloupý odkazuje k expresivnímu užití lexému s přeneseným významem negativního 

hodnocení důležitosti či významnosti určité věci či jevu. V SSJČ a SSČ nacházíme uvedené 

výrazy jako „nepatrný, bezvýznamný, malicherný, bezcenný“, PSJČ pak uvádí navíc význam 

„zbytečný“. Doložit to můžeme příklady: od hloupého štípnutí dostal otravu krve, pro 

hloupou tužku se pohádali. 

Posledním významovým okruhem je v SSJČ a SSČ opět specifické expresivní užití lexému 

označující věc či skutečnost, jejichž vhodnost či příjemnost je mluvčím hodnocena negativně, 

tedy jako něco „nepříjemného, nevhodného, mrzutého, protivného, nudného“: je (mi) hloupé 

stále ho upomínat, tahle hloupá nemoc, PSJČ přikládá navíc význam „nezábavný“: tak pojď, 

mně aspoň ujde hloupá cesta domů.
28

 

 

Lexém hloupost 

Definice substantiva hloupost uváděné ve sledovaných slovnících jsou víceméně 

významově podobné, odlišují se rozsahem hesla a dělením či pořadím významů. SSJČ a SSČ 

rozděluje významy lexému hloupost do tří skupin, PSJČ pouze do dvou, přičemž významovou 

skupinu uváděnou v SSJČ a SSČ na prvním a druhém místě slučuje. 

Základní definice hlouposti předkládané na prvním místě se mírně liší. SSJČ a SSČ uvádí 

definice „vlastnost nebo stav toho, kdo je hloupý“, SSJČ navíc přidává doplnění definice 

o významy „nedostatek soudnosti, schopnosti myslit; hlupáctví, hlupství, omezenost, nerozum 

(opozitum chytrost)“. Doklady užití mohou být vyjádření: udělat něco z hlouposti, být 

shovívavý k lidské hlouposti. 

Na druhém místě nalezneme definice označující „něco“ o mentální nedostatečnosti 

svědčícího, vypovídajícího: „něco hloupého, nepředloženého, nerozumného, pošetilého; 

pošetilost“ (SSJČ), SSČ pak kromě významu „něco hloupého“ uvádí i význam „nesmysl“, 

PSJČ poté navíc „nevtipnost“. Příklady: vyvést nějakou hloupost, dělat hlouposti. 

Třetí významový okruh stejně jako druhý neoznačuje lidskou bytost, ale „něco“, čemu 

mluvčí přisuzuje malou či žádnou důležitost. V SSČ i v SSJČ je tento význam doložen 

definicí „něco nepatrného, bezvýznamného, maličkost“, SSJČ tuto definici ještě rozšiřuje 

                                                 
27

 JUNGMANN, 1990; s. 680, heslo hloupý. 
28

 HAVRÁNEK a kol., 1935-1957. 
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o „něco malicherného, bezcenného“. Příklady mohou být výrazy: nedat za takovou hloupost 

ani krejcaru, podívejme se, na jakou hloupost oni pamatujou. 

SČN poté uvádí definice hlouposti ve smyslu „nemoudrost, bláznovství“ (tedy shodně jako 

první význam výše uvedených slovníků), např.: nedostatek soudu ku podebírání jednotlivých 

případkův pod všeobecným pravidlem, a dále definuje hloupost jako „hloupý postupek, 

skutek“, např.: z cizí hlouposti zmoudřeti
29

 (totožné s druhým významem výše uvedených 

slovníků). 

 

Pokud shrneme předchozí údaje, všimneme si, že klasické slovníkové definice uváděné na 

prvním místě vymezují lexém hloupý primárně jako adjektivum užívané pro označení člověka 

s určitou mentální nedostatečností: jako člověka s omezením rozumových činností nebo 

člověka zcela bez rozumu, bez schopnosti myslet. Definice na druhém místě nás odkazují 

k užití lexému hloupý pro označení určité věci či jevu o mentální nedostatečnosti svědčící. 

Pro jazykový obraz hlouposti jsou důležité rovněž další dvě uvedené definice odhalující 

společenstvím sdílené negativní konotace pojící se s tímto lexémem: adjektivum hloupý může 

být užito pro označení určité, mluvčím negativně hodnocené věci nebo jevu. Negativní 

hodnocení se může týkat buď důležitost, významnosti, anebo vhodnosti či příjemnosti něčeho 

z hlediska mluvčího: mluvčí danou věc či jev hodnotí jako velmi málo či vůbec důležité, 

významné, nebo jako zčásti či zcela nevhodné, či přinášející pouze malé, popřípadě žádné 

množství libosti. 

Tytéž závěry můžeme aplikovat na lexém hloupost pouze s ohledem na jeho substantivní 

povahu označující vlastnost člověka či charakteristiku určité věci, jevu a s omezením pouze 

na první tři významové okruhy. 

 

V dalších částech práce budeme v rámci rekonstrukce jazykového obrazu hlouposti 

pracovat se základními, nepřenesenými významy lexémů hloupý a hloupost uváděnými na 

prvním a druhém místě a týkajícími se mentální nedostatečnosti. 

 

 

                                                 
29

 JUNGMANN, 1990; s. 680, heslo hloupost. 
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3.3 Lexémy hloupý a hloupost v českém lexikálním a slovotvorném systému 

 

 

Při zkoumání jazykového obrazu hlouposti nemůžeme s ohledem na jeho celistvé 

zmapování opomenout zachycení pozice lexémů hloupý a hloupost v lexikálním a 

slovotvorném systému. Zkoumání vztahů, do kterých vstupují lexikální jednotky hloupý a 

hloupost, nás zavádí spíše do oblasti strukturního přístupu, ovšem jak jsme již výše uvedli, 

kognitivní přístup je vzhledem k němu komplementární a naopak, a proto vidíme jako zásadní 

věnovat se lexémům i z tohoto hlediska. 

 

 

3.3.1 Lexémy hloupý a hloupost v paradigmatických významových vztazích 

 

3.3.1.1 Synonymie 

 

Lexikální jednotky hloupý a hloupost jsou jednotkami polysémními a do synonymických 

vztahů vstupují každým svým významem zvlášť. Jak jsme již výše poznamenali, z hlediska 

jazykového obrazu hlouposti (mentální nedostatečnosti) se budeme u obou lexémů věnovat 

prvnímu a druhému významovému okruhu označujícímu buď osobu s určitou mentální 

nedostatečností, nebo něco o mentální nedostatečnosti vypovídajícího. 

 

Ideografická synonyma k lexému hloupý 

Pro první významový okruh lexému hloupý označující osobu s nedostatečným či žádným 

intelektem uvádí Hallerův Slovník věcný a synonymický a Klégrův Tezaurus jazyka českého 

synonyma nerozumný, nemoudrý, neinteligentní, omezený, nemající dobrý rozum, neumějící 

myslit, blbý
30

 akcentující nedostatek či absenci rozumu, inteligence či moudrosti: nerozumné 

dítě, omezená osoba. 

Dále sem můžeme zařadit i specifikační synonyma vyskytující se vzhledem k uvedenému 

významu lexém hloupý („bez rozumu“, „bez schopnosti myslet“) spíše již na periferii této 

kategorie: synonyma zpozdilý a zaostalý implikující určité zpoždění v mentálním vývoji, 

synonyma bezduchý, duchaprázdný a neoduševnělý zdůrazňující absenci duševních 

                                                 
30

 Pozn. lexém blbý do ideografických synonym zařazujeme jeho prvním významem „člověk s nevyvinutou nebo 

silně porušenou nebo otupělou duševní činností“ (HAVRÁNEK a kol., 1960-1971; heslo blbý). 
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schopností (nejen schopností inteligenčních, ale např. absenci nadání či talentu), synonyma 

nedůvtipný, nevtipný naznačující absenci určité duševní bystrosti, rychlosti myšlení, dále 

lexémy tupý a tupohlavý akcentující absenci potřebné citlivosti, bystrosti nebo čilosti 

v procesech souvisejících s myšlením a synonymum těžkopádný s významem „pomalosti a 

neobratnosti v chování nebo jednání“. Periferními specifikačními synonymy mohou být také 

lexémy bláhový, pošetilý, naivní, primitivní, jednoduchý, prostoduchý či prostomyslný 

zdůrazňující určitou jednoduchost mysli, ve smyslu nižší, nerozvinuté úrovně rozumových či 

duševních schopností, např. nechápavé dítě, nedůvtipný mladík, prostoduchý venkovan, naivní 

dívka apod. 

Do skupiny ideografických synonym Klégrův Tezaurus jazyka českého zařazuje i 

intenzifikační synonyma nahlouplý a přihlouplý implikující nižší míru hlouposti a rovněž do 

této skupiny můžeme přiřadit i synonyma bláznivý, potrhlý, potřeštěný a ztřeštěný 

vypovídající nejen o určitým způsobem narušeném rozumu, ale zároveň i o ukvapeném, 

zbrklém, nepromyšleném jednání, např.: potrhlý švec, potřeštění lidé, ztřeštěný kluk. 

Pro druhý významový okruh lexému hloupý označující věc či jev svědčící o mentální 

nedostatečnosti můžeme ve většině případů užít výše uvedená synonyma, např.: nerozumné 

rozhodnutí, naivní názor, přihlouplý úsměv.
31

 

 

Ideografická synonyma k lexému hloupost 

Pro stanovení synonymického pole lexému hloupost můžeme vycházet z výše uvedené 

analýzy synonym lexému hloupý: většina uvedených adjektivních synonym je schopna po 

přidání sufixu vyjadřujícího zpředmětnění vlastnosti přestoupit do synonymického pole 

lexému hloupost. 

Pro první významový okruh lexému hloupost označující osobu s určitou mentální 

nedostatečností můžeme uvést například substantivní lexémy nerozumnost, nemoudrost, 

omezenost a také vzhledem k primárnímu významu hlouposti („vlastnost nebo stav toho, kdo 

je hloupý“) periferní synonyma tupohlavost, pošetilost, bláznivost, např.: nerozumnost dětí, 

lidská pošetilost. 

K druhému významovému okruhu lexému hloupost: „něco o hlouposti vypovídající“;  již 

nelze přiřadit všechna synonyma vztahující se k prvnímu okruhu, ale pouze určité lexémy, 

například: nerozumnost, nemoudrost či bláznivost, např.: provést nerozumnost.
32

 

 

                                                 
31

 Definice a příklady u jednotlivých lexémů čerpáme z HAVRÁNEK a kol., 1960-1971. 
32

 Definice a příklady u jednotlivých lexémů čerpáme z HAVRÁNEK a kol., 1960-1971., HAVRÁNEK a 

kol., 1935-1957. 
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Pragmatická synonyma k lexému hloupý 

Pro první významový okruh lexému hloupý popisující osobu s nedostatečným či žádným 

intelektem můžeme užít synonyma odlišující se určitým stylistickým příznakem: například 

lexémy stupidní (knižní prostředek), šlapaný, mrštěný či pobouchaný např. měchem 

(dialektismy) či kepský, syrový (archaismy). 

Mezi synonyma emocionální lze zařadit lexémy zdůrazňující zasažení, poškození hlavy: 

střelený, praštěný, padlý na rozum, ťuknutý, trknutý či trklý; dále i lexémy primárně 

označující osoby stižené určitou mentální nemocí, sekundárně užívané jako vulgarismy: 

pitomý či blbý, kreténský, idiotský, debilní či dementní; a rovněž i například nelichotivé 

výrazy: vygumovaný, vypatlaný či vymaštěný naznačující absenci rozumu, intelektu apod.; 

Příklady mohou být výrazy: pitomý tvor, kreténský nápad. Mezi emocionální synonyma patří i 

zdrobnělé výrazy vyjadřující pozitivní citový vztah mluvčího k adresátovi: hloupoučký, 

blboučký, pitomoučký; a do této skupiny lze zařadit i eufemistické užití ideografických 

synonym naivní, primitivní, jednoduchý, prostoduchý či prostomyslný. 

Pro druhý významový okruh tohoto lexému („něco svědčícího o mentální nedostatečnosti“) 

můžeme opět užít většinu synonym uvedených k prvnímu významovému okruhu, např.: 

pitomá poznámka, provést oslovský kousek.
33

 

 

Pragmatická synonyma k lexému hloupost 

Pro stanovení pragmatických synonym lexému hloupost můžeme opět vycházet z výše 

uvedené analýzy synonym lexému hloupý a značnou část uvedených synonym lze po přidání 

sufixu vyjadřujícího zpředmětnění vlastnosti přiřadit do synonymického pole lexému 

hloupost.  

Příklady synonym pro první významový okruh lexému hloupost „vlastnost nebo stav toho, 

kdo je hloupý“ mohou být lexémy pitomost, blbost, zabedněnost či trulantství, např.: 

byrokratická zabedněnost, výraz blbosti v tváři. 

Pro druhý významový okruh lexému hloupost „něco o hlouposti vypovídající“ můžeme 

uvést opět lexémy pitomost či blbost nebo také hovadina, volovina, oslovina, kravina apod., 

např.: nepovídej blbosti, provést oslovinu.
34

 

 

                                                 
33

 Definice a příklady u jednotlivých lexémů čerpáme z HAVRÁNEK a kol., 1960-1971. 
34

 Definice a příklady u jednotlivých lexémů čerpáme z HAVRÁNEK a kol., 1960-1971., HAVRÁNEK a 

kol., 1935-1957. 
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3.3.1.2 Antonymie 

 

Lexémy hloupý a hloupost patří mezi lexikální jednotky, jež mají svůj významový 

protiklad: lexémy hloupý a hloupost jsou polysémické, a tak shodně jako u vztahů 

synonymických vstupují do antonymických vztahů každým svým významem odděleně. 

 

Lexém hloupý v antonymických vztazích 

Mezi antonyma odpovídající do značné míry prvnímu významu lexému hloupý 

označujícímu osobu s určitou mentální nedostatečností můžeme zařadit lexémy rozumný, 

chytrý, moudrý a inteligentní implikující přítomnost rozumu, moudrosti atd., např.: moudrý 

stařec, rozumný člověk. 

Mezi antonyma již značně závislá na kontextu a odkazující spíše k okrajovému užití 

lexému hloupý zařazujeme lexémy zohledňující rychlost, kvalitu či snadnost příjmu určitých 

informací nebo jejich zpracování: například antonyma bystrý, chápavý (s důrazem i na 

toleranci), vnímavý, důvtipný a vtipný; dále lexémy předpokládají přítomnost duševních 

schopností s důrazem na bystrost (rychlost a kvalitu myšlení, chápání atd.): duchaplný, 

oduševnělý; či antonyma implikující přítomnost duševních schopností s důrazem na jejich 

rozvinutí prostřednictvím procesu učení či akcentující rychlost reakce na určité podněty: 

vzdělaný, pohotový. Příklady užití: bystrý žák, vnímavý hoch, vzdělaný muž, duchaplný člověk. 

Ke druhému významu lexému hloupý označujícímu věc či jev svědčící o mentální 

nedostatečnosti můžeme zařadit antonyma uvedená u prvního významového okruhu lexému 

hloupý, a například i lexém pronikavý. Jako příklady můžeme uvést výrazy: rozumný projev, 

pronikavý úsudek, duchaplný projev.
35

 

 

Lexém hloupost v antonymických vztazích 

Pro analýzu antonym odpovídajících lexému hloupost opět vycházíme  z výše uvedené 

analýzy antonym lexému hloupý. 

Pro první význam lexému hloupost, označení osoby s určitou mentální nedostatečností, lze 

uvést jako příklady lexémy chytrost, rozumnost, moudrost a rovněž vzhledem k významu 

hloupý již významově méně symetrická antonyma výrazně závislá na kontextu, například 

duchaplnost, chápavost, vnímavost či vzdělanost. Příklady užití: mateřská moudrost, bystrost 

rozumu, vyniká všestrannou vzdělaností. 
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 Definice a příklady u jednotlivých lexémů čerpáme z HAVRÁNEK a kol., 1960-1971. 
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Ke druhému významu lexému hloupost označujícímu věc nebo jev vypovídající o mentální 

nedostatečnosti zařazujeme například lexémy chytrost, moudrost či antonyma opět již značně 

významově nesymetrická, například lexém duchaplnost, např.: od něho se nedá žádná 

chytrost očekávat, sedlák hleděl na Jíru, jako by byl pověděl bůh ví jakou moudrost, jeho 

mlčení bylo moudré a odůvodňovalo duchaplnosti, jimiž se občas zableskl.
36

 

 

K upřesnění, ucelení antonymických vztahů, do kterých vstupuje lexém hloupost, může 

přispět zajímavý subjektivní náhled Karla Čapka na významy lexémů chytrost, 

rozum/rozumnost a moudrost z Knih apokryfů, konkrétně z povídky Agathon čili 

o moudrosti.
37

 Zde se ústy řeckého filozofa Agathona dozvídáme, jak Čapek chápe lexémy 

chytrost, rozum a moudrost, jaké má s nimi spojené konotace: 

 

„Zkrátka chytrost je dar nebo talent, rozum je přednost čili síla; ale moudrost je ctnost. 

[...] Chytrost je obyčejně krutá, zlomyslná a sobecká; vyhledává na bližním jeho slabost a 

dovede ji využíti k svému zisku; vede k úspěchu. 

Rozum bývá krutý k člověku, ale je spravedlivý k účelům; hledá zisk obecný; najde-li na 

bližním slabost nebo zpozdilost, hledí ji odstraniti poučením nebo kázní; vede k nápravě. 

Moudrost nemůže býti krutá, neboť je sama blahovůle a sympatie; nehledá už ani obecný 

zisk, neboť příliš miluje lidi, než aby mohla milovat nějaký další účel; najde-li slabost či 

ubohost bližního, odpouští jí a miluje ji; vede k harmonii.“ 

 „[...] protiva chytrosti je hloupost, kdežto protiva rozumu je bláznivost. Ale co je protiva 

moudrosti?“
38

 

 

Chytrost Čapek spojuje spíše s negativními konotacemi: chápe ji jako dar, jež slouží pouze 

svému majiteli, a to k zisku, úspěchu; rozum se u něj pojí již spíše s pozitivními konotacemi: 

vnímá jej jako lidskou přednost, sílu nehledící na jednotlivce a vedoucí k obecnému zisku; 

moudrost je pro Čapka bezpochyby spojena s výrazně pozitivními konotacemi: pojímá ji jako 

lidskou ctnost vedoucí k harmonii. 

Čapek k jednotlivým lexémům uvádí i antonyma: k moudrosti antonymum nenachází, 

k rozumu udává antonymum bláznivost, již můžeme interpretovat jako určité zmatení rozumu, 

určitou lidskou slabost, a k chytrosti pojí hloupost: pokud je chytrost darem, talentem, pak 

                                                 
36

 Definice a příklady u jednotlivých lexémů čerpáme z HAVRÁNEK a kol., 1960-1971., HAVRÁNEK a 

kol., 1935-1957. 
37

 ČAPEK, 1992; s. 9-12. 
38

 ČAPEK, 1992; s. 10-11. 
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hloupost můžeme interpretovat jako dar neobdržený, talent, jež člověku schází, vlastnost či 

stav člověka, jež jej nevede k zisku, úspěchu. 

 

3.3.1.3 Hyperonymie, hyponymie a kohyponymie 

 

Vztah hyperonymie a hyponymie je vztahem hierarchickým vyjadřujícím nadřazenost a 

podřazenost lexikálních jednotek: analýzou těchto hierarchických vztahů si přiblížíme 

kategorizaci spojenou s hloupostí. K následné analýze volíme substantivum hloupost, u něhož 

sestavíme daná schémata. 

 

Hyponymie, kohyponymie 

Existuje široká, blíže nespecifikovaná skupina věcí a jevů vztahujících se k člověku. Do 

této kategorie můžeme zařadit například fyzickou a duševní stránku člověka. Duševní stránku 

člověka pak můžeme na základě Hallerova slovníku rozdělit na vlastnosti týkající se 

inteligence, na schopnosti (např. hloupost, rozvážnost) a dále třeba na čití, vnímání (např. 

vnímavost), paměť (např. zapomnětlivost) atd. 

 

Hyperonymie 

Lexém hloupost může být v závislosti na kontextu a komunikační situaci pro některé 

lexikální jednotky pojmem nadřazeným (přechází ze synonymických vztahů do vztahů 

hyperonymně-hyponymních).
39

 Může se jednat například o lexikální jednotky, jejichž 

významy obsahují určité pragmatické rysy:
40

 hyponymy potom mohou být prvotně 

synonymní výrazy vyjadřující citový vztah mluvčího a obsahující negativní konotace, např. 

lexémy pitomost, či tupost, zabedněnost (implikující obtížnost příjmu informací, jejich 

zpracování, chápání apod.), výrazy vymezené teritoriálně, např. hloupota či holovatina, nebo 

také výrazy vymezené časovou platností, např. zastaralé výrazy hlupstvo či tulipánství. 

Příklady užití mohou být výrazy: udělal to z pitomosti, miliony bližních žijí v tuposti 

zvířecké.
41

 

                                                 
39

 Rozdělení lexémů proběhlo na základě údajů ze slovníků HALLER, 1977., HAVRÁNEK a kol., 1960-1971. 
40

 Podle Příruční mluvnice češtiny se na stavbě lexikálního významu může podílet i tzv. pragmatický faktor, tedy 

postoj mluvčího k pojmenovávané skutečnosti, k promluvové situaci atd. Díky jeho působení význam získává 

tzv. pragmatické rysy – např. emotivnost, evaluativnost a různé stylistické rysy, jež vypovídají o dobových, 

geografických, sociálních či funkčněstylových a dalších okolnostech užití lexému (GREPL a kol., 1995; s. 76). 
41

 HAVRÁNEK a kol., 1935-1957; heslo pitomost, heslo trulanství. 
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Lexém hloupost může rovněž fungovat jako hyperonymum pro lexikální jednotky 

označující mentální nedostatečnost osoby, hloupost, s ohledem na její příčinu, původ – např. 

idiotie, debilita, kretenismus, demence. 

U druhého významového okruhu lexému hloupost označující věc či jev svědčící o mentální 

nedostatečnosti je lexém hloupost většinou nadřazen lexikálním jednotkách vyjadřujícím 

určitý citový vztah mluvčího k adresátovi či určité věci, skutečnosti a obsahujícím výrazné 

negativní konotace, např. lexémům pitomost, blbost, volovina či hovadina. Jako příklady 

můžeme uvést výrazy: nepovídej blbosti, psát do novin hovadiny.
42

 

 

 

3.3.2 Paradigmatické formálně-významové vztahy (slovotvorba) 

 

 

Na základě metodologie zjišťování konotací J. Bartmińského je pro studium sdílenosti 

konotací a významového stereotypu z hlediska fixovanosti v jazyce rovněž důležité zkoumání 

významů derivátů. Pro označení vlastností jsou primárně užívána adjektiva, z nichž jsou 

odvozovány další lexémy. Na  základě analýzy derivátů základového slova hloupý 

shledáváme nejproduktivnějším slovotvorným způsobem tvoření nového slova od slova 

základového pomocí odvozovacích prostředků, nejčastěji sufixací, jejímž prostřednictvím 

vzniklo množství deadjektivních substantiv, verb, adjektiv, deadjektivní adverbium.
43

 

Mezi deadjektivní substantiva označující název vlastnosti zařazujeme lexém hloupost
44

 

vzniklý transpozicí pomocí sufixu -ost a prostřednictvím sufixů -ák a -ec mutací vzniklá 

substantiva hlupák a řídce užívané hlupec označující jména nositelů vlastnosti, tedy 

„hloupého člověka, omezence“, ovšem užívaná rovněž jako hanlivá označení určité osoby, a 

obsahující tak výrazné negativní konotace, např.: ty jsi a zůstaneš hlupák. 

Další skupinu slov odvozených z lexému hloupý tvoří deadjektivní verba. Příkladem může 

být zřídka užívaný lexém hloupnout vzniklý mutací prostřednictvím sufixu -nou(t). Svým 

základním významem vyjadřuje změnu stavu ve smyslu „stávat se hloupým“, druhotným, 

                                                 
42

 HAVRÁNEK a kol., 1960-1971; heslo blbost, heslo hovadina. 
43

 Odvozená slova čerpáme z FILIPEC a kol., 1998., HAVRÁNEK a kol., 1935-1957., HAVRÁNEK a kol., 

1960-1971. Definice uváděné u jednotlivých lexémů čerpáme z HAVRÁNEK a kol, 1960-1971., četnost užití 

jednotlivých lexémů odvozujeme na základě údajů nalezených v Českém národním korpusu (SYN2000 a 

SYN2005), označení řídce užívané lexémy aplikujeme na lexémy s počtem výskytů 1 – 10 (Český národní 

korpus – SYN2000, 2000. a Český národní korpus – SYN2005. 2005.) 
44

 Bližší charakteristika významů lexému hloupost viz kapitola 3.2 Lexémy hloupý a hloupost v českých 

výkladových slovnících. 
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expresivním významem obsahujícím negativní konotace značí činnost „nerozumně jednat, 

dělat hlouposti“. 

Ze základového slova hloupý je modifikací utvořeno sufixem -oučk(ý) řídce užívané 

adjektivum hloupoučký obsahující spíše pozitivní konotace a vyjadřující význam s příznakem 

kladné expresivnosti „mile hloupý“. Dále mezi derivovaná adjektiva můžeme zařadit i lexém 

přihlouplý, který vznikl kombinací prefixace a sufixace prostřednictvím sufixu -lý a prefixu 

při-, vyjadřující  zeslabení významu, např. hloupoučké děti, přihlouplý člověk. 

Jako zástupce skupiny deadjektivních adverbií můžeme uvést lexém hloupě pojící se spíše 

s negativními konotacemi a vytvořený ze základového slova příponou -ě, např. že jedná 

hloupě, to Adam poznával, hloupě něco zkazit.
45

 

Jak můžeme na uvedeném jazykovém materiálu vidět, s většinou derivátů jsou spojeny 

negativní konotace, kromě výjimky v podobě lexému hloupoučký s výrazně pozitivními 

konotacemi. 

 

 

3.3.3 Syntagmatické vztahy 

 

V této kapitole se budeme věnovat schopnosti lexikálních jednotek hloupý a hloupost 

spojovat se s jinými lexikálními jednotkami určitého významu za účelem dosažení 

smysluplnosti, gramatické správnosti a stylistické vhodnosti a pokusíme se zde zachytit 

nejčastěji užívaná syntagmata lexémů hloupý a hloupost.
46

 

 

Lexém hloupý 

Lexém hloupý označující osobu s mentální nedostatečností a věc nebo jev svědčící 

o mentální nedostatečnosti vyžaduje jisté doplnění a tato pozice je na základě údajů z Českého 

národního korpusu nejčastěji obsazována substantivem připisujícím onu vlastnost určité 

osobě nebo věci, jevu: např. hloupý kluk, hloupý výraz; a verbem: v tomto případě se může 

jednat o pomocné sloveso být a lexém hloupý pak doplňuje pozici přísudku slovesně-

jmenného specifikací vlastnosti určité osoby, popřípadě věci či jevu, např. Petr je hloupý, to 

je hloupé, či se tento lexém může spojovat i s dalšími verby: např. dělat se hloupým.
47

 

Ustáleným syntagmetem pojícím se s negativními konotacemi je výraz hloupý Honza užívaný 
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 Příklady čerpány z HAVRÁNEK a kol., 1935-1957., HAVRÁNEK a kol., 1960-1971. 
46

 ČERMÁK, FILIPEC, 1985; s. 144. 
47

 HAVRÁNEK a kol., 1960-1971; heslo hloupý. 
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pro označení hloupého člověka (více viz kapitola 3.4.5 Osoba s příznačným, typickým 

jménem). 

 

Lexém hloupost 

Lexikální jednotka hloupost nevyžaduje obligatorní doplnění, ovšem podle kontextu či 

konkrétní promluvy se může dále podle potřeby spojovat s jinými jednotkami, nejčastěji 

s adjektivy specifikujícími charakter hlouposti: např. druh hlouposti – lidská hloupost, dětská 

hloupost – či její míru – nebetyčná hloupost, nekonečná hloupost –; dále s adverbii: např. se 

zájmeny přivlastňovacími, neurčitými či ukazovacími jeho hloupost, něčí hloupost, taková 

hloupost; a rovněž s verby, jež mohou vyžadovat i další doplnění: např. smát se něčí 

hlouposti, poznat svou hloupost, ponechávat lid v hlouposti, dělat hlouposti. Pro druhý 

významový okruh lexému hloupý jsou specifické četné syntagmatické dvojice tvořené 

substantivem hloupost a dalšími substantivy, jež přiřazují mentální nedostatečnost určité 

substanci: např. hloupost výmluv, hloupost situace.
48

 

 

Při zkoumání kolokací lexémů hloupý či hloupost si můžeme povšimnout, že konotace 

s nimi spojené jsou většinou negativní: ať se jedná o spojení užívaná pro označení člověka 

ukazující na jeho nedostatek inteligence hodnocený negativně či o spojení užívaná pro 

označení něčeho, věci nebo skutečnosti, negativně hodnocené z hlediska její vhodnosti, 

příjemnosti, důležitosti pro mluvčího. 
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 HAVRÁNEK a kol., 1960-1971; heslo hloupost. 
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3.4 Konceptualizace hlouposti v české frazeologii a příslovích 

 

 

V následujících kapitolách se budeme věnovat obrazu hlouposti vyplývajícímu z české 

frazeologie a přísloví. Pro další práci budeme vycházet z pojetí frazeologie a idiomatiky 

Čermáka a kol.
49

 Za frazeologický a idiomatický výraz považují ustálenou a minimálně 

dvouslovnou kombinaci libovolného slovního druhu s jiným (popř. stejným) slovním druhem, 

přičemž jejím charakteristickým rysem je, že minimálně jeden z jejích komponentů je v tomto 

významu či funkci omezený jen na tuto kombinaci. Druhým charakteristickým, avšak ne 

nutným rysem frazémů a idiomů bývá jejich neobvyklá přenesenost, sémantický posun rovněž 

poskytující informace relevantní pro rekonstrukci jazykového obrazu hlouposti.
50

 

Frazémy se liší nejen svou formou, ale i funkcí. Značná část typů frazémů nemá tradiční 

označení, a proto jsou frazémy často vymezovány funkčně jako frazeologické výrazy, jež jsou 

součástí věty, větou, kombinací vět apod. Z toho důvodu nebudeme vyčleňovat přísloví 

uvedená v názvu této kapitoly zvlášť, ale pojmeme je jako součást frazeologie, konkrétně 

jakou součást frazeologických výrazů větných. 

Cílem této části práce bude na základě analýzy jazykových výrazů z oblasti frazeologie 

zachytit konceptualizaci hlouposti v českém jazyce a rozdělit tento obraz do jednotlivých 

významových skupin. Zkoumání jazykového obrazu světa je založeno nejen na analýze 

materiálu, ale především na jeho interpretaci ze strany badatele. Abychom doložili, že zjištěné 

konotace nejsou jen individuálními asociacemi, využijeme opět metodologie J. Bartmińského. 

Mezi různými rovinami jazykového obrazu světa zaujímá výjimečné postavení obraz 

jazyka běžného, každodenního, a proto je pochopitelné, že většinu jazykového materiálu tvoří 

jazykové prostředky pro tyto sféry typické, např. kromě výrazů ze spisovného jazyka jsou zde 

hojně zastoupeny výrazy z obecné češtiny či výrazy nespisovné.
51

 Pokud se u slova vyskytuje 

i jiný pragmatický rys než emotivnost, u daných příkladů na to upozorníme: např. nářeční 

ekvivalent, zastaralý výraz atd. Materiál pro následující analýzu jazykového materiálu 

čerpáme z Hallerova Českého slovníku věcného a synonymického, Zaorálkových Lidových 

rčení, ze Slovníků české frazeologie a idiomatiky Čermáka a kol. a Čelakovského Mudrosloví 

národu slovanského ve příslovích. 
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 ČERMÁK a kol., 2009; s. 14. 
50

 Frazém – anomální spojitelnost slov po stránce formální, výrazové; idiom – anomální spojitelnost slov po 

stránce sémantické a funkční (ČERMÁK a kol., 2009; s. 14.). Pro další práci budeme užívat termín frazém. 
51

 Výrazy s mírným negativním příznakem (hanlivá slova) v textu ponecháme bez označení, vulgární a zhrubělá 

vyjádření v textu označíme. 
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3.4.1 Něco související s lidskou hlavou 

 

Ve frazémech týkajících se hlouposti je často tematizována nejvýše umístěná část lidského 

těla – hlava. Hlava jako sídlo mozku, tedy „ústředního orgánu nervové soustavy uloženého 

 v lebeční dutině, sídla myšlení a činnosti volní“,
52

 je obecně v širším smyslu chápána jako 

„základna myšlení, uvažování, chápání, cítění; mysl“, v užším smyslu jako „rozum, rozvaha, 

soudnost“.
53

 Lidská hlava, respektive mozek v ní sídlící a procesy v něm probíhající – 

myšlení, uvažování, chápání, řeč, učení, paměť atd. –, nás tedy odlišuje od ostatních živých 

tvorů,
54

 a je proto logické, že frazémy vztahující se k hlouposti pojímají hlavu nestandardně, 

implikují, že toto sídlo rozumu buď chybí, nebo je určitým způsobem defektní, čímž je 

potlačena nebo znemožněna primární funkce – myšlení, chápání, uvažování. 

To, že někdo je hloupý, můžeme vyjádřit např. frazémem: je (jako) bez hlavy, nebo 

můžeme užít výrazy odhalující domnělou příčinu hlouposti: je padlý (chycený, uhozený) na 

hlavu (na rozum), padl na hlavičku, když byl maličký, chůva ho upustila na hlavu, či slangový 

výraz: je cvaknutej do hlavy. Jiná vyjádření implikují, že hloupost je následek obdržené rány a 

jmenují i užitý prostředek: je praštěný (uhozený) pytlem nebo polenem, potěhem, doškem, 

mokrým hadrem, pavlačí atd., s nářečními ekvivalenty: mrštěný, udeřený, šastnutý. 

Ve frazémech týkajících se hlouposti se rovněž můžeme setkat s tematizací zvířecí hlavy, 

popřípadě zvířecího mozku. O hloupém člověku říkáme: má telecí
 
nebo skopovou hlavu a 

výsledkem činnosti zvířecí hlavy může být koňský či kravský nápad, popřípadě konina, 

kravina. Dále ve slovnících nacházíme výrazy poukazující na zvířecí mozek v hlavě hloupého 

člověka: má jepičí, vrabčí, slepičí, ptačí či telecí mozek, popřípadě deminutivní formy: 

mozeček či rozoumek; a hloupého člověka lze označit metonymickými výrazy: je to hovadská, 

volská, kravská či koňská hlava nebo je to hlava telecí.
55

 

K hlouposti poukazují i vyjádření, z nichž je patrné, že hlava hloupého člověka je prázdná 

či nedostatečně naplněná: má prázdnou hlavu, má v hlavě prázdno, nemá v hlavě nic, vypadá 

jako by měl v hlavě vyprodáno, má vykradenou hlavu, či i již hanlivé výrazy: má vylízanej 

mozek či lebku, má to vylízáno. Užít lze opět metonymických vyjádření, ve kterých hlava 

                                                 
52

 HAVRÁNEK a kol., 1935-1957; heslo mozek. 
53

 HAVRÁNEK a kol., 1960-1971; heslo hlava. 
54

 Pozn. pro člověka můžeme najít např. definicí „nejvyspělejší živá bytost se schopností myšlení a řeči“ 

(HAVRÁNEK a kol., 1960-1971; heslo člověk). 
55

 Ve výše uvedených frazémech můžeme vidět jasný doklad antropocentrismu uloženého v jazyce, a to 

prostřednictvím opozice „člověk“ – „zvíře“: frazémy s  pojmy primárně se vztahujícími ke zvířatům 

přenesenými na člověka mají depreciativní charakter, a až na výjimky (např. kočka, brouček apod.) obsahují 

vždy výrazné negativní hodnocení (VAŇKOVÁ a kol., 2005; s. 62.). 



 

 

29 

označuje celého člověka: je to dutá nebo prázdná hlava; či frazémů implikujících, že hloupý 

člověk mozek někde nechal, zapomněl: nechal (zapomněl) filipa doma, zapomněl si doma 

fištrón, nemá ani trošku fifi. K nedostatečnému obsahu hlavy odkazují příměry: má rozumu 

jako devět nemoudrých, za pět hloupých, jako pavouk, má rozum jako cucavé house. 

Další četnou podskupinou frazémů vztahujících se v souvislosti s hloupostí k lidské hlavě 

jsou frazémy zdůrazňující sémantický rys „zbytečnosti“, „nízké hodnoty“ obsahu hlavy. Jedná 

se především o vyjádření tematizující například odpad živočišného původu, odpad vzniklý při 

zpracování zemědělských plodin, rostlin nebo dřeva, suroviny užívané při chovu zvířat jako 

krmivo či podestýlka apod.: má v hlavě hnůj, kobylince, vulgární výraz v hlavě má nasráno 

s možným doplněním a rozum v prdeli, má v hlavě plevy / otruby / cucky, má v hlavě drtiny / 

piliny, seno, slámu, hrachovinu, řezanku, popřípadě nářeční ekvivalent sečku; dále např.: má 

v hlavě roupy, cvrčky, brouky, mušky, sršně, má v hlavě tmu, mlhu (a pro zdůraznění můžeme 

použít i kombinaci různých surovin: nemá jen slámu v hlavě, má tam taky trochu sena). 

Dále existuje rovněž celá řada frazémů implikující poškození mozku, například 

medicinální či mechanické: má mozol / bolák na mozku, slangový výraz má na mozku bacillus 

pitomeus (a hloupý nápad je výplod choroboplodného, chorého mozku), či nářeční výrazy dal 

si mozek na slunci vysušit, má připražený mozek, přiudil si mozek. Je nesporné, že ve všech 

uvedených frazémech má hloupost zřetelně negativní konotace. 

 

 

3.4.2 Něco související se zvířetem 

 

V mnoha frazémech vztahujících se k hlouposti se můžeme setkat s tematizací zvířat. 

V těchto výrazech se opět dotýkáme opozice „lidské“ – „zvířecí“ a níže uvedené výrazy se 

pojí s výraznými negativními konotacemi. Jako příklady můžeme uvést frazémy 

přirovnávající hloupého člověka k domácímu zvířeti nebo jeho mláděti: je hloupý jako hovado 

/ učiněné (boží) hovádko, je hloupý jako osel / vůl, je vůl jak anděl, je hloupá jako husa 

(uzená / v nebi), je hloupá jako kráva, je hloupý jako bulík, je hloupý jako tele, a pro označení 

hloupého člověka je možné užít frazémy: je to starý / korunovaný osel (popř. vůl), osel 

oslovská, je náručního vola bratr, je hotový vůl, jen trávu žrát apod. U Čelakovského můžeme 

najít přísloví naznačující neměnnost stavu hloupého člověka, přeneseně osla, vola, husy: by 

vedl osla do Paříže, komoň z něho nebude, hus za moře, hus domů, vola by přes všecken svět 

zvodil, nebude než vůl. 
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3.4.3 Předmět určitého typu 

 

Ve frazémech týkajících se hlouposti jsou rovněž hojně tematizovány různé předměty 

implikující „neživost“, tedy neschopnost myšlení, uvažování, chápání atd.  

Nejčastěji můžeme v přirovnáních nalézt tematizováno dřevo či dřevěné předměty. Dřevo 

představuje zcela běžný materiál provázející člověka naší kultury již od počátků, a proto je 

nasnadě jeho bohaté zastoupení v jazyce. Tento materiál je velmi častou zdrojovou oblastí 

vyjádření vztahujících se nejen k hlouposti, ale i k mnoha jiným lidským vlastnostem, např. 

necitlivosti, nešikovnosti, lenosti, hluchotě.
56

 Ve sledovaných slovnících můžeme najít 

přirovnání: je hloupý jako dub, (vyhořelý) pařez, (boží) dřevo, poleno, špalek, či zastaralý 

výraz hloupý jako peň, nebo nářeční ekvivalent štípa. Rovněž jsou bohatě zastoupené výrazy: 

je hloupý jako trdlo, bedna (popř. bedna kytu), prázdná / stará bečka, je hloupý jako trakař, 

kredenc, tágo, basa, dudy, staré sáně nebo je hloupý jako (dlabaný) necky (na holuby), 

s nářečním ekvivalentem troky. 

K hlouposti poukazují i četně zastoupené příměry člověka k různým předmětům, často 

k předmětům denní potřeby: je hloupý jako (hovězí, staré) boty, je blbej jak fusekle / tupá 

(nebroušená, stará) motyka, je hloupý jako otep / pytel slámy, dělo, kopyto, střevo, jelito. 

Předmět může být ve frazémech specifikován i do podoby daru. Doslova darem může být 

buď hloupost (nadělená člověku vyšší mocí), anebo rozum, moudrost apod., avšak ten hloupý 

člověk neobdržel: když pánbůh rozdával hloupost, byl si dvakrát, není mu shůry dáno, nemá 

dar Ducha svatého, nebyl doma (při tom), když pánbůh rozdával rozum (moudrost, chytrost), 

zaspal, když svatý Duch (pánbůh) rozum rozdával. Příklady můžeme nalézt i u Čelakovského: 

komu pánbůh nedal, kovář neukuje, komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
57

 

Předmětem může být také zboží, ovšem zbožím je míněn rozum, moudrost apod., a 

hloupost můžeme interpretovat jako stav, kdy člověk tohoto zboží nekoupil: kup si oleje, kup 

si fištrona; či výrazy vyjadřující míru hlouposti člověka přirovnáním ke zboží, respektive 

k informaci, za kolik peněz tohoto zboží onen člověk má, či spíše nemá: nemá za krejcar 

rozumu (filipa, fištrónu), nemá rozumu ani za groš / ani za dva nové. 

Být hloupý vyjadřují i frazémy specifikující předmět do podoby jídla – jídlem (či jeho 

přísadou) může být hloupost, ale i rozum, chytrost apod.: krmili ho hloupou kaší, krmili ho 

vařečkou, nenajedl se (dost) vtipné kaše, nejedl moudrost velkou lžicí. Dále je možné užít 
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 VAŇKOVÁ, 2008; s. 61-71. 
57

 V uvedených frazémech je patrný vliv křesťanství na jazyk: určitá mentální nedostatečnost je pojímána jako 

stav patřící k člověku přirozeně, je součástí jeho lidské podstaty, a „dar moudrosti“ je nadělován prostřednictvím 

vyšší moci – Boha –, nebo prostřednictvím jedné z jeho tří částí – Ducha svatého – a je to Bůh, kdo má moc nad 

člověkem a rozhoduje o jeho stavu. 
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výrazy akcentující spíše již sém „bláznivost“: najedl se bláznivých hub, překousl bludný 

kořen. O hlouposti a zároveň i pýše z domnělé inteligence vypovídají frazémy: dělá, jako by 

se kebule najedl, myslí, že spolkl Šalamouna / Šalamounův poklůpek, anebo ironický výraz je 

chytrý, jako by snědl Šalamounův mozek, popř. vulgární výraz hovno.
58

 Ve všech uvedených 

frazémech jsou patrné výrazné negativní konotace. 

 

 

3.4.4 Fiktivní místo s příznačným názvem 

 

V české frazeologii jsou bohatě zastoupeny i výrazy dávající lidskou hloupost v souvislost 

s konkrétním smyšleným místem, jehož název na hloupost poukazuje, naznačuje ji, a hloupý 

člověk je pak s těmito místy usouvztažňován: je z Teletína, z Bulíkova, z Volova, z Hovězí 

Lhoty, z Hloupětína, z Blbákova, z Trubek; a rovněž také výrazy: je (přišel) z Kocourkova, ze 

Zlámané Lhoty. Spíše s důrazem na sémantický rys „bláznivosti“ můžeme uvést i 

v souvislosti s hloupostí spíše okrajově užívané výrazy zohledňující skutečná místa, jež jsou 

spojena s existencí ústavů pro psychicky nemocné: utekl z Bohnic, z Černovic, z Dobřan, 

z Kateřinek, patří do Bohnic atd. Užijeme-li o člověku výše uvedené výrazy, jejich součástí 

jsou opět výrazné negativní konotace. 

 

 

3.4.5 Osoba s příznačným, typickým jménem 

 

Ve frazémech se můžeme také setkat s přirovnáním hloupé osoby k různým osobám 

s typickými, příznačnými jmény, jež na hloupost poukazují. To, že někdo je hloupý, 

vyjadřujeme například frazémy s proprii Jan, Kateřina apod.: je jako hloupý Honza, je to 

hloupý Janek, je hloupý jako náš Vávra, jako Kujeba z Mýta, je to Káča (pitomá), je to hloupá 

Nána / Nanynka. Velmi četné jsou frazémy, ve kterých je na hloupost určité osoby 

poukazováno užitím příznačných apelativizovaných proprií. Kromě již výše uvedených 

proprií: to je honza honzovatej, nána / nanynka, káča; se ve frazémech vyskytují i další 

apelativizovaná propria, např. Jakub, Matěj, Václav apod.: to je kuba, eman, matěj / matyáš / 

mates / macek či véna. 
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 Pozn. Šalamoun - „jméno izraelského krále známého (podle bibl. podání) moudrostí“ (HAVRÁNEK a 

kol., 1935-1957; heslo Šalamoun). 
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3.4.6 Okolnosti početí a narození člověka 

 

O hlouposti vypovídají i frazémy akcentující různé nestandardní okolnosti početí či 

narození člověka. To, že někdo je hloupý, můžeme vyjádřit výrazy: narodil z volského kopyta, 

je dělaný na hloupé kopyto, je od trnek, je křtěný knedlovou vodou či narodil se, když lidé byli 

ospalí (akcentující spíše pomalost v myšlení), nebo slangovým výrazem dělali ho potmě. 

Rovněž i v těchto vyjádřeních je hloupost doprovázena výrazně negativními konotacemi. 

 

 

3.4.7 Absence něčeho 

 

Frazémy týkající se hlouposti tematizují nejen konkrétní, výše uvedené významové 

okruhy, ale rovněž i oblast abstraktní: nepřítomnost něčeho. Hloupost je všeobecně vnímána 

jako „nedostatek rozumu“ (myšlení, úsudku apod.) či přímo jeho „nepřítomnost“ a častou 

konceptualizací hlouposti je připodobnění této absence rozumu k absenci jiné, například 

k nepřítomnosti určité základní znalosti, schopnosti (implikující rovněž sémantický rys 

„nevzdělanost“): neumí ani do pěti (do tří, do desíti) počítat, neumí ani ábécé (abecedu, 

násobilku), neví, co je čihy (čehy) nebo hot, neví, kde má koza ocas, neumí kvákat ani kvokat, 

nerozumí bylinám, či vulgární výraz neví, kady koza sere; k absenci určitého předmětu: nemá 

ani chleba ani soli, nemá (žádného) homola, popřípadě k absenci určité činnosti: neporadil 

s moudrou mateří, nevynalezl střelný prach, nesebral (všech) havránků, ani úst (huby) 

abecedou nepropláchl. Tento základní sémantický rys hlouposti, „nedostatek něčeho“, je 

nesporně hodnocen negativně. 

 

 

3.4.8 Opožděnost, zaostalost 

 

Poslední výraznější skupinou frazémů dotýkající se určitým způsobem hlouposti tvoří 

vyjádření akcentující určitou zaostalost, zpožděnost hloupé osoby: je včerejší, je pozadu 

v kalendáři; přičemž výraznými negativně hodnocenými sémantickými rysy jsou v těchto 

výrazech nejen „pomalost myšlení“ či „zaostalost ve vývoji“, ale i „nezkušenost“. 
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3.5 Konceptualizace hlouposti v českých pohádkách a tzv. nonsensové tvorbě 

 

 

V této kapitole se pro ucelení jazykového obrazu hlouposti stručně zaměříme na vybrané 

české pohádky a povšimneme si, jak je v nich hloupost konceptualizována.
59

 

Erben v pohádce Tři zlaté vlasy Děda Vševěda pojímá hloupost jako vlastnost přecházející 

z rodiče na potomka, vlastnost dědičnou: hloupé matky to syn! Hloupost je v pohádkách 

mnohdy spojována s naivitou, přílišnou důvěřivostí, se ztrátou peněz, majetku, či přímo 

s chudobou.
60

 Například v pohádce B. Němcové Kdo je hloupější? připraví chalupníka jeho 

hloupá žena nevýhodným prodejem jejich jediného majetku o poslední peníze. Chalupník se 

vydává do světa zjistit, zda existují i lidé hloupější než jeho žena, nachází je a na jejich 

hlouposti zbohatne: 

 

„Tys byl v nebi?“ ptala se ho, když k ní přišel. 

„Ovšem že byl, a zase tam půjdu,“ odpověděl chalupník. 

„Neznáš tam mého synáčka?“ 

„A což bych ho neznal, on tam sedí na peci.“ 

„I bože, na peci? Nebyl bys tak dobrý, abys mu vzal s sebou tu těch tři sta zlatých a na šest 

tenkých košil a řekl mu, že tam brzy přijdu, ať si nestýská a žádnou nouzi netrpí?“
61

 

 

Velmi časté je spojení hlouposti s pohádkovou postavou Honzy. Jakubcová (2009) ve své 

práci udává základní charakteristiku postavy Honzy v českých pohádkách, zjišťuje, jaké role 

v nich český Honza hraje, a stanovuje typologie těchto rolí: hloupý Honza, český Honza, 

Honza vychytralec a okrajové typy nenasyta a silák.
62

  

Podle Jakubcové můžeme postavu Honzy charakterizovat jako obyčejnou, ničím 

výjimečnou postavu z realistického lidového prostředí představující dobro. Z uvedených typů 

nás zajímá hloupý Honza, kterého podle Jakubcové charakterizuje neměnná hloupost, často 

také lenost a v pohádkách tato postava plní výchovnou funkci: kdo je hloupý (a mnohdy 

                                                 
59

 Jazykový materiál čerpáme z Český Honza: lidové pohádky, 1987., ERBEN, 2003., NĚMCOVÁ, 1957. 
60

 Spojení hlouposti a chudoby můžeme vidět i v dobách minulých: o lidi „bez rozumu“ se často nikdo nestaral a 

hloupí lidé byli vnímáni jako nižší vrstva společnosti, často se stávali i terčem posměchu, žertů (FRYNTA, 

1987; s. 45.). Hloupost s chudobou pojí i obecné povědomí, že chytrý člověk může díky svému intelektu 

mnohdy dosáhnout bohatství, kdežto hloupý člověk může díky jeho nedostatku naopak o vše přijít, popřípadě 

nezískat nic, viz např. pohádka B. Němcové Kdo je hloupější (NĚMCOVÁ, 1957; s. 370-372.). 
61

 NĚMCOVÁ, 1957; s. 370-372. 
62

 Pozn. přívlastek „český“ přebírá D. Jakubcová od J. Horáka (viz Český Honza: lidové pohádky, 1987.) 

s odkazem na důraz svázanosti postavy s českým prostředím (JAKUBCOVÁ, 2009). 
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zároveň i líný), toho nečeká žádné štěstí.
63

 Na základě této charakteristiky můžeme typického 

hloupého Honzu najít například v pohádce B. Němcové Jak se Honzík učil latinsky: Honza se 

vydává do světa naučit se latinu a stát se velkým pánem. Ve světě se naučí pár vět, ale kvůli 

své hlouposti nepozná latinu od češtiny; povýšeně se vrací domů a každému odpovídá 

naučenými nesmyslnými větami. Následně jej rodiče v domnění, že se zbláznil, polijí 

studenou vodu a od té doby je hloupý Honza opět „starým poctivým Honzou, a ne panským 

bláznem“.
64

 

Výjimku ze schématu „kdo je hloupý, toho nečeká žádné štěstí“ představuje pohádka 

B. Němcové O hloupém Honzovi.
65

 Hloupý Honza nechápe základní jevy v lidském životě: 

kázání, tancovačku; ovšem posléze vyráží do světa a jeho hloupost mu přináší bohatství. 

 

Pohádkový prototyp hloupého člověka: hloupého Honzu (Janka, Jeníka); tedy můžeme 

charakterizovat jako osobu, jejíž typická vlastnost je hloupost (často neomezená a neměnná). 

Hloupý Honza většinou nechápe základní jevy, jež ho obklopují, může být nešikovný a 

všeobecně sobě i společnosti neprospěšný. Mnohdy je podle Jakubcové jeho hloupost 

doplněna i leností a apatií. V pohádkách má hloupý Honza výchovný, popřípadě až 

odstrašující charakter: kdo je hloupý, ničeho nedosáhne a nezřídka je díky své hlouposti i 

neoblíbený a chudý. 

Hloupost v českých pohádkách bývá (mimo uvedených výjimek) tedy většinou spojována 

s negativními konotacemi: kromě základního negativního hodnocení „nedostatku rozumu“, se 

mohou s hloupostí spojovat i negativně hodnocené sémantické prvky „nešikovnosti“, 

„lenosti“ či „chudoby“. 

 

 

Nonsens, absurdita 

Jazykový obraz hlouposti doplňuje konceptualizace hlouposti v podobě absurdity, 

nesmyslu, jejichž prvky můžeme najít nejen v českých pohádkách (viz např. sedlák v pohádce 

B. Němcové Kdo je hloupější? tvrdící, že spadl z nebe a hledá cestu zpět), ale i v tzv. 

nonsensové tvorbě.  

                                                 
63

 Studium hloupého Honzy Jakubcová prováděla na pohádkách Jak se Honzík učil latinsky, O hloupém Honzovi 

(NĚMCOVÁ, 1957.), Jak se Honza učil německy, Vo hloupým Honzovi silákovi (BAAR, J. Š. Chodské písně a 

pohádky. Praha: Odeon, 1976.), Jak se Honza učil tajné řeči (Český Honza: lidové pohádky, 1987.), Hloupý 

Honza (DVOŘÁK, Karel. Nejstarší české pohádky. Praha: Odeon, 1976.) in JAKUBCOVÁ, 2009. 
64

 NĚMCOVÁ, 1957; 401-403. 
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 V této pohádce si rovněž můžeme povšimnout, že hloupý Honza je připodobňován ke dřevu: [...] Honzo, ty 

rosteš jako dříví v lese, jsi hrozný klacek! [...];[...]No ty jsi boží dřevo, již nevím, co s tebou. [...] (NĚMCOVÁ, 

1957; s. 393-398.). 
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Emanuel Frynta se ve své knize Moudří blázni věnuje nejen hlouposti, bláznovství, ale 

zároveň i moudrosti, důvtipu, vychytralosti apod. Při analýze pojmu moudrý blázen a jeho 

několika typů, které se snaží stručně charakterizovat, však naráží na nejasnost hranice mezi 

hloupostí a moudrostí a dokonce i jejich časté prolínání: např. moudrý blázen může být 

člověk nerozumný, hloupý, který však právě proto mnohdy odkrývá pravdu ostatními 

zamlčovanou, jako moudrý blázen ale bývá označován i člověk rozumný, důvtipný, za 

hloupého či bláznivého se pouze vydávající ve snaze pomoci sobě či druhým například od 

útlaku mocných atd. 

K čerpání příkladů o hlouposti, bláznovství a moudrosti atd. se Frynta neomezuje pouze na 

české prostředí (např. rozličná lidová tvorba či Haškovy příběhy o Švejkovi apod.), ale 

doklady obdobného pojetí hlouposti a bláznovství nachází i ve světové literatuře (např. 

v tvorbě Hanse Christiana Andersena, Christiana Morgensterna apod.).
66

 

Jako příklad české nonsensové tvorby uvádí mezi mnohými i lidovou píseň: 

 

„Beznohej na hrušku leze, 

že tam ráčata vybéře. 

 

Bezrukej tam na něj hází, 

trefí-li ho, že ho srazí. 

 

Němej po cestě si brouká, 

hluchej v trní ho poslouchá. 

 

Umrlej přes cestu běží, 

slepej do očí mu měří.“
67

 

 

Skutečnost, o které tato nonsensová tvorba vypovídá, je podle všeobecných lidských 

zkušeností nemožná, podivná, bláznivá, popisuje naprostý nesmysl a čtenáře může napadnout, 

že je to „hloupost“. Frynta si je této skutečnosti vědom, ale upozorňuje, že definování 

hlouposti i moudrosti je nesmírně složité a často i velmi subjektivní. Podle něj existuje mnoho 

podob hlouposti, bláznovství, moudrosti atd., a zastává názor, že důležitější než jasná 

charakteristika podob hlouposti je právě ono poznání úzkého propojení bláznovství a 
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 viz FRYNTA, 1987. 
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 FRYNTA, 1987; s. 163. 
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moudrosti. Zdůrazňuje, že hranice mezi moudrostí a hloupostí je značně nezřetelná: to, co 

jeden považuje za projev bláznovství, může být druhým vnímáno jako projev moudrosti; a 

jeho slovy „je zřejmé, že v každém tomto jednotlivém bláznovství je utajeno něco 

rozumného, že je to nesmyslnost mířící k rozumu“,
68

 což můžeme interpretovat tak, že 

zdánlivá či skutečná hloupost či bláznovství může vyjevit pravdu či pomoci k nalezení 

hluboké moudrosti nebo poznání doposud nám skrytých. 

                                                 
68

 FRYNTA, 1987; s. 190. 
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4 Závěr 
 

 

Tato práce se zabývala částí českého jazykového obrazu světa – jazykovým obrazem 

hlouposti. Cílem naší práce bylo na základě jazykového materiálu zjistit a popsat jazykový 

obraz hlouposti: obraz prostřednictvím jazyka uložený v myslích mluvčích českého jazyka a 

jimi užívaný pro chápání, pojímání, hodnocení a vyjadřování se o tomto abstraktním jevu 

označujícím intelektuální nedostatečnost. 

První část práce se po teoretickém seznámení s hlavními tématy kognitivní lingvistiky 

zabývala etymologickou analýzou lexémů označující hloupost, která nám ukázala dvě možné 

verze původu lexému hloupý: možnost vývoje z praslovanského glupъ z indoevropského 

ghleu- s významem „veselit se, žertovat“, anebo dle Rejzka pravděpodobnější možnost 

spočívající v provázanosti lexému hloupý s lexémem hluchý, tedy ve smyslu, že praslovanské 

glupъ je expresivní útvar odvozený od praslovanského gluchъ, dnešního lexému hluchý. 

Další přínos znamenala analýza slovníkových definic lexémů hloupý a hloupost, která 

kromě dvou základních významů: označení osoby s určitou mentální nedostatečností a věci 

nebo jevu o této nedostatečnosti svědčící; odhalila i významy přenesené obsahující negativní 

hodnocení dané věci či jevu s ohledem na vhodnost, příjemnost či významnost. 

Dále jsme se zaměřili na zakotvení lexémů souvisejících s hloupostí v paradigmatických 

významových vztazích: ve vztazích synonymických a antonymických jsme vyčlenili 

k jednotlivým významům lexémů hloupý a hloupost synonyma ideografická a pragmatická 

(např. nemoudrý, hloupoučký) a antonyma (např. chytrý, rozumný). V hierarchických vztazích 

může lexém hloupost zastávat roli hyperonyma, hyponyma i kohyponyma. V roli hyperonyma 

může svými jednotlivými významy v určitých kontextech vystupovat jako nepříznakový 

lexém pro lexikální jednotky, jejichž význam obsahuje určitý pragmatický rys: citový vztah 

(pitomost), teritoriální vymezení (hloupota) apod. Jako hyponymum lze lexém hloupost 

(s významem „vlastnost někoho, kdo je hloupý“) začlenit do skupiny duševní stránka člověka 

a kohyponymy lexému hloupost jsou lexikální jednotky z této skupiny (např. rozvážnost, 

vnímavost, zapomnětlivost). 

Z hlediska formálně-významových vztahů jsme zkoumali deriváty lexému hloupý a s nimi 

spojené konotace, jež byly až na výjimky negativní: hloupost, hlupák, hloupě apod. (výjimka 

např. adjektivum hloupoučký), a z hlediska vztahů syntagmatických jsme se věnovali 
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kolokabilitě lexémů hloupý a hloupost: uvedli jsme nejčastější syntagmata, např. syntagmata 

tvořená adjektivem a substantivem hloupý Janek, nebetyčná hloupost apod. 

 

Ve druhé části práce jsme se věnovali analýze metaforických vyjádření o hlouposti. 

Předvedli jsme, že hloupost jako abstraktní: neuchopitelný, nehmatatelný a pro lidské oko 

neviditelný jev; konceptualizujeme především prostřednictvím našich zkušeností s různými 

konkrétními entitami, na které si můžeme sáhnout, pracovat s nimi: máme s nimi určitou 

smyslovou a tělesnou zkušenost.  

V průběhu práce jsme dospěli k několika významovým oblastem konceptualizace 

hlouposti: něco souvisejícího s lidskou hlavou (hlava je ve frazémech pojímána nestandardně, 

defektně, např.: má v hlavě prázdno, padl na hlavičku, když byl maličký), něco souvisejícího 

se zvířetem (je hloupý jako tele, je hloupá jako husa), předmět určitého typu (je hloupý jako 

pařez, dřevo, je blbej jak motyka, tágo), fiktivní místo s příznačným názvem (je z Teletína, 

přišel z Kocourkova), osoba s příznačným, typickým jménem (je jako hloupý Honza, nána), 

okolnosti početí a narození člověka (narodil z volského kopyta, dělali ho potmě), absence 

něčeho (neumí ani do pěti počítat, neporadil s moudrou mateří), opožděnost, zaostalost (ve 

smyslu opožděnosti, pomalosti myšlení, např. je včerejší). 

Stručně jsme charakterizovali pohádkový prototyp hloupého člověka – hloupého Honzu: 

hloupost se v pohádkách často spojuje s nešikovností, naivitou, přílišnou důvěřivostí, a také 

s leností a apatií. Výjimečné nejsou ani její asociace s chudobou, nouzí – můžeme zde vidět 

propojení pojmových opozic „chytrý“ x „hloupý“ a „bohatý“ x „chudý“ (např. „Paní mu dala 

peníze i plátno, a on šel do nebe. [...] Sotva sedlák odešel, přijel domů pán zámku; paní mu 

hned vypravovala, co poslala synáčkovi. ‚O ty nepředložená ženo! Kdo to jakživ slyšel, aby 

spadl někdo s nebe, a kdyby spadl, aby se tam dostal? Chytrá šelma tě ošidila.’“).
69

 

V rámci komplexnosti jazykového obrazu jsme se zaměřili i na hloupost v tzv. nonsensové 

tvorbě (např. česká lidová píseň „[...] Němej po cestě si brouká, hluchej v trní ho poslouchá. 

[...]“).
70

 Tato tvorba se může čtenáři jevit jako nesmyslná, absurdní, hloupá apod., ovšem po 

důkladnějším prozkoumání lze odhalit, že mezi hloupostí, popř. bláznivostí, a moudrostí je 

často velmi nejasná hranice, závislá na subjektivním hodnocení každého z nás a mnohdy 

může ona prvotně negativně hodnocená hloupost (skutečná či zdánlivá) pomoci k nalezení 

pravdy, poznání, moudrosti apod. 
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Shrneme-li dosavadní poznatky, můžeme konstatovat, že na analýze jazykových materiálů 

z oblasti frazeologie, přísloví a pohádek lze potvrdit výchozí tvrzení: metaforičnost a 

metonymičnost lidský konceptuální systém prostupují, podílejí se na tvorbě našich 

pojmových soustav – v našem případě na konceptualizaci hlouposti. Také jsme doložili 

zakotvení tělesné zkušenosti se světem v jazykových vyjádřeních, především na faktu, že 

většina významových oblastí užívaných pro konceptualizaci hlouposti je tvořena konkrétními 

jevy a našimi zkušenostmi s nimi. 

Ve výše uvedených významových oblastech užívaných pro konceptualizaci hlouposti 

nacházíme často uloženou opozici „lidský“ – „ne-lidský“, ve smyslu člověku vlastní a 

nevlastní. Nejvyšší hodnotu v jazyce zastává člověk, snad proto, že jazyk je stvořen 

člověkem, slouží k jeho chápání světa a zachycuje tak lidský pohled na svět, a hloupost 

představující určitý lidský nedostatek je ve frazémech (v podobě hloupého člověka) často 

připodobňována k prvkům „ne-lidským“: neživým, neschopným myšlení, uvažování apod. 

(různým předmětům: je hloupý jako pařez, necky atd.), nebo k živým organismům (zvířatům: 

je hloupý jako tele, osel apod.), které člověk vnímá určitým způsobem sobě podřazené. 

Na analyzovaném jazykovém materiálu jsme si také mohli povšimnout, že naprostá většina 

jazykových vyjádření o hlouposti v sobě nese expresivní zabarvení, a protože se hloupost 

všeobecně chápe jako určitý lidský nedostatek, je toto hodnocení výrazně negativní, pro 

zmiňovanou osobu nepříznivé, nelichotivé, místy hanlivé, v některých případech až vulgární 

(mimo deminutiva: např. hloupoučký apod.). 

Hloupost v českém jazykovém obrazu je tedy většinou spojována s výrazně negativními 

konotacemi: kromě základního negativního hodnocení „nedostatku rozumu“, se mohou 

s hloupostí spojovat i další negativně hodnocené sémantické prvky „bláznivosti“, 

„nešikovnosti“, „nevzdělanosti“, „nezkušenosti“, ale i „lenosti“ či „chudoby“ (např.: patří do 

Bohnic, ty jsi boží dřevo apod.). 

 

Téma jazykového obrazu hlouposti v českém jazyce není touto prací vyčerpáno, existuje 

ještě řada oblastí k prozkoumání, například podrobný obraz hlouposti v českých pohádkách či 

analýza konceptuálních metafor hlouposti založená na jazykovém materiálu z Českého 

národního korpusu (např. SYN2005 či SYN2000), rovněž by bylo zajímavé porovnání 

jazykového obrazu hlouposti s jazykovými obrazy dalších lidských vlastností či srovnání 

českého jazykového obrazu hlouposti s jazykovými obrazy hlouposti v jiných jazycích. 
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5 Příloha 

 

 

 

Seznam zkratek 
 

HOLUB-LYER – Stručný etymologický slovník jazyka českého 

PSJČ - Příruční slovník jazyka českého 

REJZEK – Český etymologický slovník 

SČN – Slovník česko-německý 

SSČ – Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 

SSJČ - Slovník spisovného jazyka českého 

SČFI - Slovník české frazeologie a idiomatiky 

SYN2000 – Český národní korpus SYN2000 

SYN2005 – Český národní korpus SYN2005 

ZAORÁLEK - Lidová rčení 
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