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Abstrakt: 

Cílem této práce je na základě sémiotického rozboru ukázek z umělecké literatury 

odhalit význam a fungování jazykového znaku, a to převážně jeho asymetrii, která spočívá 

převážně v polysémii, homonymii a figurativnosti. V teoretické části je nastíněna 

terminologická základna i historické pilíře vzniku sémiotiky jakožto rovnocenné humanitní 

disciplíny. V praktické části se posléze pokusíme, na základě sémiotického rozboru mýtu, 

jazykový znak začlenit do širšího komunikativního a kulturního rámce. 

 

 

English abstract: 

 

Title of the thesis:  

Semiotic analysis of the text concentrated on asymmetry of linguistic sing 

Keywords:  

semiotics, linguistic sign, semiotic analysis, asymmetry of linguistic sign, myth, 

denotation, connotation 

Abstract: 

The objective of this thesis is to show how the linguistic sign functions in practice 

and what is its real meaning in the context of communication. This process is based on 

semiotic analysis of illustration of the artistic literature. In its theoretical part an elementary 

terminology and historical pillars of formation and developement of semiotics such as an 

equal humanistic science are presented. In the practical part we will demonstrate, thanks to 

the semiotic analysis of myth, how the linguistic sign functions within the communication 

and the cultural context. 
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2 Úvod 
 

Je nám zde předkládána práce, která si klade za cíl ukázat možnosti sémiotického 

textového rozboru, který je založen na teoretické bázi moderní sémiotiky, ale i jiných 

humanitních oborů. Metoda sémiotického rozboru může být obohacena o kognitivní 

psychologii i o nový historismus, který se soustřeďuje na soudobé podmínky tvorby a 

jejího následného vnímání. Zároveň spojuje několik dalších věd jako filozofii jazyka, 

literární vědu, psychologii a lingvistiku. Důležitou roli tudíž bude sehrávat 

interdisciplinarita. 

Sémiotický rozbor má za úkol sledovat text v širších souvislostech. V centru dění se 

ocitá jak samotný text, tak i kontext produkce (tvorby) a recepce (přijímání adresáty). 

Rozbor se snaží analyzovat možnosti a podmínky tvůrce i prostředky, ze kterých si vybírá 

při tvorbě fiktivního světa. Svým způsobem rekonstruuje situaci, za které text vznikal a 

v níž se autor rozhodoval o budoucí podobě svého díla.  Zároveň se snaží nalézt motivy 

tvorby a to, jaké funkce chce dílo naplňovat. Zkoumá působení na recipienta, jak se text 

modeluje v jeho mysli, jaký mentální koncept v jeho podvědomí vzniká. Tento rozbor tedy 

není statickým popisem, ale spíše postižením dynamických vztahů. Hledá i skryté smysly a 

symboly. Pátrá po tom, jakou má dílo úlohu jakožto celek. 

Cílem sémiotického rozboru je popsat význam jazykového znaku. Text jako takový 

je nositelem tohoto významu a je stvořen, za účelem přečtení / poslechu, čili percepce. 

Studium textu ze sémiotického hlediska znamená konstruovat jeho význam. Na rozdíl od 

zkoumání lingvistických pravidel, která mají pevný řád, existuje pro sémiotika napětí mezi 

obecným vědomím o významu a mezi tím, co daný znak v daný moment opravdu 

vyjadřuje. 

Bude třeba brát v úvahu i další typy rozborů jako naratologický, který sleduje 

například výstavbu vyprávění, řazení motivů, prostorovou kontinuitu, narativní kauzalitu a 

celkovou kompozici a funkci textu. Zaměřuje se na postavy, které jsou zárodkem jakékoli 

akce v rámci fiktivního světa a které jsou označovány jako soubory jednotlivých sémů1, 

                                                           
1 Sémantický rys, minimální distinktivní významový rys, schopný rozlišit dvě jednotky různého významu. 

(převzato z SLOUKOVÁ, Danica. Slovníček k filozofii jazyka. In: [online]. [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

http://www.gsgpraha.cz/~sloukova/slovnicek/index.html) 
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množin definic a charakteristik. Jednotlivé rysy jsou pak sledovány z hlediska funkce, 

kterou plní v díle. 

Signifikace neboli přisuzování významu se tedy děje ve dvou základních rovinách: 

narativní2 a diskurzivní3. Oběma těmito rovinami prochází osa tvořená výpovědí (obsahem 

sdělení). 

Úkolem této práce bude zkoumat rovinu textovou (diskurzivní), a to převážně 

způsoby, jakými je označování významem uváděno do praxe. Bude třeba zaměřit se 

především na figurativní (přenesený) význam a na jeho roli v rámci uspořádání textu 

(diskurzu). 

Cílem rozboru bude nalézt souvislosti a vztahy mezi znakem a jeho významem, ať 

již skrytým, nebo explicitním. Podobný vzájemný vztah funguje vždy mezi textem a jeho 

recipientem a je z velké části subjektivní. Analýza sémiotických prvků vytvoří předpoklad 

k hlubšímu pochopení textu. Sémiotický přístup má schopnost popsat proces generování 

významu. Text je jedním z nejvýznamnějších zdrojů symbolického materiálu. Má možnost 

konstituovat myšlenkový svět recipienta. V minulých staletích tvořil psaný nebo mluvený 

text nejvýznamnější prostředek, pomocí něhož si lidé tvořili obraz světa a svého postavení 

v něm. 

Základní jednotkou sémiotického rozboru je znak. Znak jakožto „fyzický, smysly 

vnímatelný element, cosi, co v mysli interpretujícího zastupuje něco jiného než sebe 

sama“4. Na základě znaku a jeho významu, který budeme zkoumat dopodrobna, vyvodíme 

patřičné závěry. Zaměříme se v rámci tohoto procesu na všechny složky komunikační 
                                                           
2 narace = vyprávění, příběh. Ve filosofii diskurzivity: jednotka diskursu, percipovaná jako diskurzivní objekt 

(percipient hledá "smysl"), vytvořená tak, že jsou v ní ztělesněny mýty dané kultury (ideologie) 

prostřednictvím narativních (literárních) struktur. Synchronní (např. poznatkové) struktury jsou při jejich 

sdílení (předávání dalším osobám) rovněž převáděny v diachronní narace (didaktické hledisko). Formu 

narace má většinou i postulované tvrzení s ospravedlňujícími (legitimizujícími) argumenty. Při diskurzivní 

(narativní) analýze lze postupovat různými způsoby, např. sémioticky či sémiologicky (hledáním 

sekundárních a dalších n-nárních sémiozí - viz sekundární sémiotické systémy), strukturálně (strukturální 

analýzy různých typů, např. podle Greimase, podle Barthese aj.), literárně kriticky (různými přístupy), 

lingvisticky apod. Naratologie vypracovává teoretické modely narací. Tvrzení o ztrátě důvěry k "velkým 

naracím" západní kultury (např. o trvalém pokroku) odstartovalo vlnu tzv. postmoderní filosofie (Lyotard). 

(SLOUKOVÁ, Danica. Slovníček k filozofii jazyka. In: [online]. [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

http://www.gsgpraha.cz/~sloukova/slovnicek/index.html) 
3
 diskurz = užití jazyka při mluvení či psaní k dosažení pragmatického významu. Diskurzem (z hlediska 

mluvčího) může být označena jednotlivá promluva mluvčího od jednoduché subjekt-predikátové formy 
počínaje, až po rozsáhlé útvary (několikahodinový projev, román), někdy také celý soubor všech těchto 
promluv shodného diskurzivního žánru, nebo (behavioristicky) dialog či diskuse. (Tamtéž) 
4
 VOLEK, Jaromír. Úvod do komunikačních studií – studijní texty, FSV Brno, 1998, s. 31 
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situace a převážně také na asymetrické fungování jazykového znaku, které spočívá hlavně 

v jeho figurativnosti a vztazích, do kterých vstupuje s jinými jazykovými znaky v rámci 

kontextu. 

 Za tímto účelem je práce rozdělena do tří velkých oddílů. V prvním z nich se 

budeme věnovat jazyku obecně, zaměříme se na jazykový znak a jeho fungování v rámci 

jazykového systému a budeme zkoumat různé přístupy v pojetí jazykového znaku v 

průběhu historie. 

V další části objasníme, v čem spočívá zmíněná asymetričnost jazykového znaku, a na 

tomto základě na závěr doložíme zkoumaná fakta na příkladu z praxe, konkrétně na 

literárním textu.  
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3 Teoretická část 

3.1 Jazyk a jazykový znak 

 

Již v období starého Řecka a Říma začíná člověk teoreticky zkoumat nástroj jemu 

vlastní a lidské bytosti obecně charakterizující – jazyk. V průběhu historie se na tento 

nástroj myšlení nahlíželo z různých hledisek a jeho definice se liší v závislosti na 

jazykových školách a směrech.  

Nejprimitivnější koncepce považuje jazyk za inventář slov, za „seznam slov, která 

fungují jako nálepky používané pro věci“5. Tento názor má svůj prapůvod nejspíše v Bibli, 

konkrétně v knize Genesis, kde se píše, že „Bůh pojmenoval světlo jako den, temnotu jako 

noc, prostor nad námi jako nebe a souš jako zemi“6. Avšak André Martinet hned v úvodu 

studie o generativní lingvistice tvrdí: „Podle silně naivní koncepce je jazyk repertoárem 

slov, tj. zvukových nebo grafických projevů, kdy každé slovo odpovídá určité věci. Určitému 

zvířeti, například koni, přiřazuje například francouzština určitý zvukový projev, „cheval“, 

angličtina, „horse“, němčina, „Pferd“. Zvládnutí cizího jazyka by tedy spočívalo ve 

zvládnutí nového seznamu slov, který by byl naprosto paralelní s naším původním.“7 

Pokud však zkoumáme jazyk podrobněji, zjistíme, že každý jazykový systém vnímá a 

pojmenovává lidskou zkušenost a realitu odlišně, což se projevuje nejzřetelněji především 

polysémií neboli mnohoznačností jazykových jednotek, popř. i idiomy a frazeologismy, 

které jsou většinou do cizího jazyka nepřeveditelné, protože přeložené slovo od slova 

v jiném jazyce nedávají smysl. 

Ale ani významy nejběžnějších slov (tzv. centra jazyka = základní slovní zásoby) se 

v různých jazycích nepřekrývají, protože každý jazyk organizuje svou mimojazykovou 

skutečnost svým vlastním způsobem. V jazyce se odráží kultura a historická zkušenost 

daného společenství, a to výrazně. Zároveň slova vstupují do systémových vztahů v rámci 

syntagmatu. Jedná se o tzv. kolokabilitu neboli významovou spojitelnost slov (viz dále). 

                                                           
5
 HOLEŠ, Jan. Francouzská sémantika : Monografie katedry romanistiky FF UP - IV. Vydání první. Olomouc : 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s.7 
6
 HOLEŠ, Jan. Francouzská sémantika : Monografie katedry romanistiky FF UP - IV. Vydání první. Olomouc : 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s.7 
7
 HOLEŠ, Jan. Francouzská sémantika : Monografie katedry romanistiky FF UP - IV. Vydání první. Olomouc : 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 73 
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Vezměme si jako příklad vyjadřování slovesného času. Některé jazyky vyjadřují 

pouze prézens a préteritum (jako například dánština), futurum zde nahrazuje právě 

přítomný čas. Jinak zase fungují jazyky s několika druhy préterita (francouzština, dříve 

latina). Proto, chceme-li dobře znát cizí jazyk, nestačí se naučit pouze ekvivalenty toho či 

onoho slova, ale musíme brát v úvahu i kontext a naučit se odlišně strukturovat promluvu. 

S tímto problémem se potýkají především překladatelé. Někdy je obtížné nalézt vhodný 

překlad něčeho, co dané jazykové společenství ani nezná (ať již kvůli geografické, kulturní, 

generační nebo jazykově typologické odlišnosti). 

Každý jazykový systém si totiž vytvořil svůj specifický druh přiřazování materiálních 

a ideálních (konceptuálních) prvků, proto se tatáž věc řekne v každém jazyce jinak. Pro 

každý jazyk však platí jistá neměnnost tohoto přiřazování, z toho vyplývá, že jazykový znak 

není úplně libovolný, je ovlivňován systémem uplatňovaným po dlouhou dobu. Jazykový 

znak je tedy ustálený (→ synchronie) ale i proměnlivý v čase (→ diachronie). 

 

3.2 Definice jazyka  

 

Nejprve je třeba zmínit, že jazyk (langue) a řeč (parole) jsou v lingvistice chápány 

jako odlišné termíny.  Řeč je mnohotvárná a různorodá, zasahuje do mnoha oblastí 

(fyziologické - mluvidla, psychologické), náleží jak individuu, tak společnosti. Naproti tomu 

jazyk funguje jako systém sám o sobě. Je stejnorodý, neboť jeho znakový systém je 

relativně stálý. Řeč je tedy realizací tohoto znakového systému v praxi. Jedno od druhého 

nelze oddělit. 

Jazyk je sociální částí řeči, existuje mimo jednotlivce, který ho nemůže ani 

modifikovat, ani vytvářet. Jazyk je tedy funkční jen díky předchozímu koncenzu jeho 

uživatelů. Je dohodnutým prostředkem (kódem) komunikace.  

Samotná jazyková komunikace je něco víc než pouhá výměna informací. Jedná se o 

specifickou činnost vlastní člověku. Jazykověda se od sedmdesátých let 20. století obrací 

právě ke komunikaci, která tvoří ucelený systém pravidel a norem užívaný určitou 

společností a právě tento systém umožňuje dorozumívání se mezi lidmi.  
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Jazyk je schopen aktivně reagovat na potřeby společnosti, nejvíce se tato 

schopnost odráží v lexiku (v tvorbě neologismů). Představme si různé sféry slovní zásoby 

určitého jazyka, zářným příkladem je slang8 či argot9 nebo různé dialektismy10. I když 

v dnešní době širokého působení masmédií se dialektické rozdíly stírají. 

 

Jednou ze základních funkcí jazyka je beze sporu funkce dorozumívací, popř. 

komunikativní. Souvisí s tím, že jazyk je majetkem jistého jazykového společenství, které 

se jeho prostřednictvím denně dorozumívá. Toto společenství, mající společnou kulturní 

tradici, respektuje určité konvenční normy, modely a pravidla vzniknuvší na základě 

kolektivního konsenzu. Z toho zároveň vyplývá, že jazyk je jev historický, protože, je-li 

živým a přirozeným jazykem, neustále se vyvíjí a mění. Jazyk si můžeme představit jako 

živý organismus, jehož buňky neustále vznikají a zanikají. Tuto představu lze aplikovat na 

všechny jazykové roviny. Nejrychleji se mění lexikum (na ose historismus - archaismus -

neologismus, i na ose spisovnost - nespisovnost), nejkonzervativnější zůstává gramatika.  

Jazyk odráží lidské vědomí, je nástrojem lidského dorozumívání, existuje uvnitř 

vědomí i mimo ně, nemá ani obecný ani přímý vztah k realitě (kromě proprií11 a 

onomatopoií12). Jazyk vzniká přiřazením materiálního znaku (akustického nebo 

grafického) k abstraktnímu obsahu vědomí. Většina jazykovědců tedy tvrdí, že jazyk má 

systémový a znakový charakter.  

Významným průkopníkem této teorie je Ferdinand de Saussure, na jehož teorii o 

jazykovém znaku navazují i další lingvistické školy. 

 

                                                           
8
 slang je soubor slov a frází užívaných určitou skupinou lidí spjatých stejným zájmem, eventuálně touž 

profesí (Grepl 2003, s. 94) 
9
 argot je mluva společenské spodiny (Grepl 2003, s. 94) 

10
 dialektismy jsou slova vymezená teritoriálně, nářeční ekvivalenty (Grepl 2003, s. 93) 

11
 vlastní jména (PMČ 1996, str. 54) 

12
 zvukomalebná slova napodobující přirozený zvuk (i když i ta se v jazycích liší v závislosti na úzu) (PMČ 

1996, str. 67) 

1. systém 

(kodifikace) 

2. úzus (praxe) 

3. norma 

4. pravidlo 
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Základní rysy jazyka tedy jsou: 

 je společenská instituce 

 je konvenční (zvyky, tradice) a koncenzuální (vzniklý na základě dohody) 

 je společensky utvrzený (úzus, norma, systém) 

 je znakem společnosti a člověka vůbec 

 

3.3 Pojetí jazykového znaku v průběhu staletí 

 

Jiří Černý ve svých Dějinách lingvistiky rozdělil lingvistické bádání do dvou 

základních období. Tzv. předhistorické období, o němž existuje jen málo zmínek, a proto 

nevíme, do jaké míry se člověk jazykem zabýval. Je však pravděpodobné, že na jazyk 

nahlížel na dnešní dobu velmi naivním způsobem. „Gramatika“ byla nevědecká a pouze 

normativní disciplína, jejíž zorné pole bylo poněkud zúžené. Nicméně bez průkopníků 

přemýšlení o jazyce, kterým se v období starověku zabývali převážně filozofové, by otázku 

jazykového znaku nemohli zkoumat pokračovatelé dalšího období.  

Jednu z prvních sémiotických úvah nalezneme v již zmiňované Bibli, a to v pasáži o 

babylonské věži. Původně existoval dokonalý jazyk, který označoval realitu v souladu s její 

povahou. Jeho slovní zásoba byla dokonale motivovaná (o motivovanosti jazykového 

znaku viz níže), a tedy srozumitelná všem. Trestem za lidskou domýšlivost bylo podle 

legendy zmatení jazyků. Jazykový znak ztratil svoji motivovanost a stal se pouze 

konvenčním (závislým na dohodě mluvčích určitého společenství, a proto nesrozumitelný 

pro jiná společenství). 

Spor o přirozenou nebo konvenční povahu jazykového znaku se stal základním 

„sémiotickým“ problémem starověku i středověku. Existovali zastánci proudu physei, kteří 

tvrdili, že slova označují věci v souladu s jejich povahou. Na druhé straně byli zástupci 

proudu thesei, kteří považovali jazyk za pouhou spontánní a svobodnou úmluvu 

jazykového společenství. 

Již v 1. stol. př. n. l. vedli spor o výklad jazykových jevů tzv. analogisté a anomalisté, 

první byli zastánci zjednodušení jazykového systému a zredukování různorodých 

jazykových jevů na co nejstručnější pravidla, oproti tomu anomalisté vyzdvihovali 

jazykovou různorodost, výjimky a anomálie.  
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Mezi filozofy zabývajícími se jazykovým znakem jmenujme např. ze starověkého 

Řecka stoiky (kteří před více než 2000 lety vypracovali teorii jazykového znaku, a jejichž 

poznatky převzal i Saussure), Sokrata, Platóna (převážně v dialogu Kratylos, který je 

v dějinách vzdělanosti považován za první pokus o filozofii jazyka) a zejména Aristotela.  

Za opravdového předchůdce moderní sémiotiky (vědy o jazykovém znaku) lze však 

považovat svatého Augustina, který na sklonku 4. století n.l. vyslovil jako první přijatelnou 

definici jazykového znaku: „Znak je něco, co nás samo o sobě přivádí na myšlenku o něčem 

jiném.“13 Přispěl také prvním pokusem k typologii znaků. Rozlišuje přirozené znaky (signa 

naturalia – znaky, které bez úmyslu označují ještě něco jiného, než čím jsou, např. kouř 

označuje ještě oheň) a ujednané znaky (signa data – kterých lidé používají, aby vyjádřili 

stav své mysli, vše, co cítí a co si myslí).  

Druhou periodou jazykového bádání je období historické (někdy ještě rozdělované 

na předvědecké a vědecké, rozdělené dvacátými lety 19. století, kdy vzniká srovnávací 

gramatika), které trvá od nástupu středověku (5. stol.) až dodnes. Jazyk už není jediným 

předmětem filologie. 

V tomto období již existují písemné doklady o rozsáhlém teoretickém zájmu člověka 

o jazyk. Oblasti zájmu o jazyk se diferencují, je zkoumán do hloubky z odlišných hledisek. 

Po několik staletí je však důraz kladen především na jazykový systém – langue. Centrem 

zájmu se stává především slovo a jeho tvary (flexe), ale někteří filozofové se začínají 

zabývat otázkou vztahu mezi formální stránkou slova a jeho významem. V průběhu 

středověku, kdy se začínají objevovat komentované gramatiky, můžeme již najít díla, která 

předběhla svoji dobu a předznamenala pozdější lingvistický vývoj.  

Petrus Hispanus, neboli papež Jan XXI., začal již ve 13. století rozlišovat (podobně 

jako stoikové) ve svých významných traktátech - Traktát a Syncategoreumata - 

„significatio, tj. význam slova neboli vztah mezi slovem a tím, co je jím označováno, a 

suppositio, tj. možnost slova být nahrazeno vzhledem k tomuto významu slovem jiným.“14 

Jeho dílo je považováno za jeden z vrcholů středověké logiky a sémantiky. 

Dalším důležitým filozoficko-lingvistickým tématem, na něž navazuje lingvistika 20. 

století, je spor o tzv. univerzálie ( = obecné pojmy jako „člověk, dobro, jsoucno...“, ale 

                                                           
13

 ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. Vydání první. Praha : Portál s.r.o., 2004. s.23 
14

 ČERNÝ, Jiří. Dějiny Lingvistiky. Vydání první. Olomouc : Votobia, 1996. s. 75 
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také obecné představy, slova a znaky). Již středověcí filozofové zkoumali otázku, co bylo 

dříve, zda skutečnost (myšlenka) a poté až vznikl pojem (popis skutečnosti vyjádřený 

vokálně), nebo zda již pojmenování existovalo dávno před vzniklou realitou. 

Spor se odehrával po několik staletí mezi realisty, zastávajícími názor, že univerzálie 

nejsou pouhé představy, ale že skutečně existují nezávisle na lidském vědomí a existovali 

už před vznikem objektů samotných – universalia ante res15. Naproti tomu nominalisté 

tvrdili, že „reálně existují pouze jednotlivé předměty s individuálními vlastnostmi, kdežto 

obecné pojmy považovali pouze za společný název, označující množinu jednotlivin.“16 Byli 

zastánci tvrzení universalia post res17. Lze tvrdit, že tento spor pokračuje ve filozofii a 

logice dodnes. Pro středověkou církev byly však tyto krajní názory nepřijatelné, a proto 

Petrus Abaelardus (Abélard) přišel s formulí universalia in rebus, tj. univerzálie jsou ve 

věcech samotných.  

Přeskočme nyní několik století, v jejichž průběhu docházelo k významným 

jazykovědným objevům, ale v jiných oblastech než v oblasti sémiotické. Ta byla odsunuta 

na okraj bádání. Až empirista John Locke obnovil název sémiotika ve své eseji An Essay 

Concerning Human Understanding (1690), kde rozlišuje tři druhy věd, mezi něž právě 

zařadil sémiotiké, čili vědu o znacích, z nichž nejběžnější jsou slova.  

Koncem 19. století se jazykověda, stejně jako jiné oblasti vědy a kultury, začíná 

diverzifikovat. Vznikají nové lingvistické proudy a směry, které vnášejí do této disciplíny 

nový život. Jmenujme např. ruské formalisty, francouzskou psychologickou a 

sociologickou školu, jež se zabývala sémantikou a stylistikou, kazaňskou školu, na jejíž 

některé myšlenky navázal zakladatel lingvistického strukturalismu Ferdinand de Saussure, 

nebo lvovsko-varšavskou školu, jejímiž epigony byli Adam Schaff nebo Jerzy Pelc, polský 

profesor, autor Úvodu do sémiotiky (1978).  

Velký vliv na jazykovědu, stejně jako na jiná vědní a umělecká odvětví, měla na 

přelomu 19. a 20. století Freudova psychoanalýza. Sigmund Freud vyložil symbolický jazyk 

snů svých neurotických pacientů a tím prolomil hranici nedůvěry v tuto opomíjenou 

oblast vědy. Sny jsou pro Freuda neurotickým symptomem, ve snech nacházel řadu 

symptomatických prvků, které lze „přeložit“ a používat pro terapeutické účely. Později 

                                                           
15

 pojmy před věcmi 
16

 ČERNÝ, Jiří. Dějiny Lingvistiky. Vydání první. Olomouc : Votobia, 1996. s. 75 
17

 pojmy po věcech 
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byla jeho analýza symbolů používána nejen v psychiatrii, ale i například v literární kritice 

při výkladu symboliky básní a jiných literárních projevů.  

Někteří filozofové a logici přelomu století, v čele s Ludvigem Wittgensteinem, se 

pokouší vypátrat aparát symbolické logiky, jakýsi ideální jazyk, nezatěžovaný vadami 

přirozených jazyků jako je polysémie, homonymie a jiné nepřesnosti. Je však nutno 

zdůraznit, že tento ideální jazyk není schopen naplnit všechny komunikační funkce. 

Ve třicátých až padesátých letech 20. století americký filozof a logik Charles Morris 

shrnul dosavadní poznatky a rozdělil sémiotiku do tří oblastí (tzv. sémiotická dimenze): 

1) sémantika, která zkoumá vztahy mezi jazykovými znaky a označovaným 

2) syntax, která zkoumá vztahy existující mezi znaky navzájem 

3) pragmatika, zkoumající vztahy mezi znaky a jejich uživateli.18 

 

Je třeba rozlišovat mezi termíny sémantika, věda o významu jazykových jednotek, a 

sémiotika (a prakticky synonymní sémiologie), věda o znacích jako takových. 

 

3.4 Strukturalismus a Ferdinand de Saussure (1858-1913) 

 

Padesát let po vydání Kursu obecné lingvistiky (Cours de linguistique générale, 1916) 

vychází jeho kritické vydání sepsané ženevským jazykovědcem R.Englerem. Sám autor 

přednášek, z nichž posléze díky osmi posluchačtům Kurs vzešel, Ferdinand de Saussure by 

prý nesouhlasil s vydáním jeho myšlenek. Sám byl velmi sebekritický a věděl, že není 

v jeho silách obsáhnout všechny dosud nevyřčené pravdy o jazyce.  Saussure byl svým 

pokrokovým přístupem přirovnáván k velikánům jako Darwin či Newton. Od mládí se 

zabýval studiem jazyka, především indoevropským základem současných jazyků, o níž 

                                                           
18 ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. První vydání. Praha : Portál s.r.o., 2004. s. 27 

sémiotika 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_de_linguistique_g%C3%A9n%C3%A9rale
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v pouhých jednadvaceti letech publikuje svoji za život hlavní práci Mémoire (1879) . 

Studoval v Ženevě a později v Lipsku, potom odchází do Paříže, kde přednáší gótštinu, 

litevštinu a jiné jazyky na École pratique des Hautes Études. K jeho studentům patřila dnes 

řada zvučných jmen, mimo jiné Charles Bally, Albert Sechehaye, nebo Rus Sergej 

Karcevskij.  

Na začátku devadesátých let se Saussure vrací zpět do Ženevy, kde pracuje jako 

profesor, publikuje však již jen zřídka. Umírá předčasně v 55 letech. Byl uznávaným 

indoevropeistou, germanistou a sanskrtologem, ale až po vydání jeho přednášek o 

diachronii, geografii, písmu, klasifikaci jazyků atd., se stává přední osobností i v obecné 

lingvistice. Svým uvažováním o jazyce inspiroval velké množství lingvistů po celém světě, 

mimo jiné i tři významné lingvistické školy, které se hlásí k jeho odkazu. Jsou jimi škola 

pražská, kodaňská a ženevská. 

De Saussure zavedl do lingvistiky především definici řady pojmů, jichž dodnes 

užívají i další četné humanitní vědy (zejména věda o literatuře). Oprostil se od do té doby 

převládající mladogramatické koncepce19, zastával synchronní pohled na jazyk.   

Saussure se zabýval řečí jako schopností lidského druhu vůbec sloužící 

k dorozumění, označování a chápání reality. Tento systém označování reality a 

dorozumívání je přitom arbitrární a není dědičný jako například zvířecí jazyk.  

Především se však Saussure zabýval „znovudefinicí“ jazykového znaku. Tento 

pojem, jak jsme již zmínili, byl znám a popsán již dříve, ale v průběhu staletí byl postupně 

opomínán. Ve znacích mluvíme a denně nás obklopují. 

Dnešní lingvistika se obecně zabývá kombinací myšlenky a zvuku, psychologie a 

fonologie, jedno bez druhého by netvořilo jazyk, „nejkomplexnější a nejrozšířenější 

z výrazových systémů“20. Je však třeba rozlišovat mezi jazykem (langue) a mluvou (parole).  

„Jazyk je pro nás řeč minus mluva. Je to úhrn jazykových zvyků, které mluvčímu umožňují 

rozumět a dorozumět se. Mluva je individuální realizace jazyka a zároveň zdroj jeho 

inovace.“21 Z toho vyplývá, že „jazyková jednotka je cosi dvojitého, vzniklého sblížením 

dvou termínů.“22 Těmito dvěma termíny jsou: pojem a akustický obraz, ty jsou úzce spjaty, 

                                                           
19

 mladogramatikové = skupina vzniknuvší v Německu v 70. letech 19. století, zabývají se historickou a 
srovnávací jazykovědou, přináší vědecké metody zkoumání, hledají zákonitosti fungování hláskových změn 
20

 DE SAUSSURE, Ferdinand. Kurs obecné lingvistiky. 3. vyd. František Čermák. Praha: Academia, 2007,s.98  
21

 DE SAUSSURE, Ferdinand. Kurs obecné lingvistiky. 3. vyd. František Čermák. Praha: Academia, 2007,s.106 
22

 DE SAUSSURE, Ferdinand. Kurs obecné lingvistiky. 3. vyd. František Čermák. Praha: Academia, 2007, s.95 
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jeden vyvolává druhý, pomocí asociačních procesů jsou sjednocovány v našem mozku. 

Oba tyto termíny jsou psychické povahy, jelikož akustický obraz, který by se mohl zdát 

jako spíše materiální nebo fyzický, je ve skutečnosti pouhým otiskem skutečnosti 

zprostředkovaným našimi smysly. Příkladem je mluvení si pro sebe v duchu, 

nezapojujeme mluvidla, nevytváříme fonémy, podstata akustického obrazu tedy v tomto 

případě není materiální, přesto dokážeme dekódovat smysl. 

Pojem a akustický obraz, jež jsou součástí znaku, jsou pro větší přesnost nahrazeny 

termíny označované (signifié) a označující (signifiant).  

                    

 

 

 

 

 

 

3.5 Statut slova 

 

Slovo se jeví jako velmi jasný a snadno identifikovatelný útvar. Slouží k pojmenování 

reality. Někde však existují dvě slova na místě, kde bychom očekávali pouze jedno (V. 

Skalička23 uvádí příklad volské oko). „Proto se v Travaux du Cercle linguistique de Prague I, 

str. 11 říká: slovo je výrazem činnosti pojmenovací. Proto se také zavádí nový termín, 

pojmenování“.24 

Většina slov ohebných slovních druhů české slovní zásoby může být zařazena do 

skupiny příbuzných slov. Taková pojmenování nazýváme popisná (sedátko od sedat) a 

jejich význam lze alespoň z části odhadnout. Nebo nastává případ, kdy je pojmenování ze 

synchronního hlediska izolované, dnes již nemůžeme zjistit příbuznost s jinými členy 

slovní zásoby (židle), zde se jedná o pojmenování značková.  

                                                                                                                                                                                
 
23

 SKALIČKA, Vladimír. Asymetrický dualismus jazykových jednotek In: Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 6-7 
24

 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3122 

asociace v mozku 

otisk + smysly 

jazykový znak arbitrárnost pojem akustický obraz 

označované označující lineárnost v čase 



19 
 

Ve francouzštině je množství značkových slov mnohem vyšší než v češtině. Důvodem 

je diachronní struktura francouzské slovní zásoby. V průběhu staletí docházelo vlivem 

působení substrátů25, superstrátů26 a dialektického rozmělňování k rozsáhlému 

fonologickému vývoji, který zpřetrhal etymologické vazby. Francouzština má také chudší 

derivační systém. V češtině máme desítky předpon a přípon, kterými odlišíme význam 

např. u sloves jít a jet. Ve francouzštině má odvozené slovo tendenci se izolovat a 

specializovat svůj význam (tablette, chevalette). Dalším důvodem je přítomnost tzv. mots 

savants, kterými se francouzština odlišila od ostatních románských jazyků. Původní lidová 

slova jsou doplňována řecko-latinskými slovy, někdy jsou vzaty odlišné slovotvorné 

základy a průměrný mluvčí, který je neznalý latiny, už neumí rozpoznat etymologický 

význam (boire – potable, semaine – hebdomadaire).  

Francouzská slovní zásoba je tedy dosti neprůzračná a průměrný mluvčí necítí 

souvislost mezi slovy. Slovní zásoba se stává do značné míry abstraktní. Proto již 

zmiňovaný chien/pes evokuje celou škálu představ (malý, velký, černý, hodný...). Slovo 

neexistuje samostatně, ale v kontextu. 

Francouzština na rozdíl od češtiny musí použít několika slov, aby vyjádřila jeden 

obsah. To, co čeština vyjádří deklinací (ženy – genitiv sg.) francouzština musí použít 

předložky, členu a jména (de la femme). Ale naopak slovesné tvary jako měl bych rád 

vyjádří pomocí koncovek amerais.  

„Už Charles Bally poznamenává, že přestože pojem „slovo“ je obvykle považován za 

jasný, jde ve skutečnosti o jeden z nejproblematičtějších pojmů v jazykovědě vůbec.“ 27  

Foneticky francouzský mluvní řetězec slovo jako jednotku nezná, protože je slovo 

začleněno do rytmické skupiny, ztrácí svůj přízvuk a spojuje se s ostatními slovy. Často 

dochází k tzv. syntagmatické homonymii: signalement – signe allemand, on s´en dégoûte 

– on sent des gouttes etc. 

Syntakticky ztratilo francouzské slovo svoji autonomii se ztrátou deklinace, a to se 

nejvíce projevilo ustálením slovosledu. Ustálila se konstrukce subjekt – verbum – objekt (- 

                                                           
25

 původní jazyk na určitém území zaniká na úkor nově příchozího jazyka (případ galštiny na úkor 
latiny)(Walterová, H.: Francouzština známá i neznámá, str. 47) 
26

 jazyk, který na určitém území koexistuje s jazykem původním, původní jazyk si vypůjčí některé znaky 
superstrátového jazyka. V případě francouzštiny byl superstrát germánského původu (Walterová, H.: 
Francouzština známá i neznámá, str. 47) 
27

 HOLEŠ, Jan. Francouzská sémantika : Monografie katedry romanistiky FF UP - IV. Vydání první. 

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 70 
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cirkonstantivum), kterou je třeba dodržovat, jinak nepoznáme, zda substantivum plní 

funkci podmětu, nebo předmětu. 

Sémanticky je třeba vždy slovo studovat v určitém kontextu. Ve francouzštině 

nalezneme mnoho homonym a vícevýznamových slov. Někdy se používá různých 

prostředků k jejich rozlišení jako například změna gramatické kategorie, např. členu: le 

mousse – la mousse.  

Rozdíl spočívá v odlišné typologii češtiny a francouzštiny. Oba jazyky vznikly 

z odlišných základů, čeština je jazykem slovanský, tedy flektivním (ze skupiny syntetických 

jazyků), francouzština jazykem románským, čili analytický jazyk. Moderní francouzština se 

vyvíjí od izolace k aglutinaci. Vladimír Skalička uvádí příklad28: je te le donne(rai); zjistit, 

jde-li o aglutinaci29 či izolaci30, znamená zjistit, jde-li zde jen o 4 morfémy či o 4 

samostatná slova. V češtině Dám ti to, To ti nedám, v angličtině I shall (resp. I’ll) give it (to) 

you, ve francouzském je te le donne(rai) (v záporu je ne te le donne(rai) pas) není takové 

přemístění a oddělení jako v angličtině nebo češtině možné: chceme-li oddělit (hlavně pro 

zdůraznění) některý člen, musíme užít jiného zájmena – moi, je te le donnerai, je le 

donnerai à toi nebo (lépe) c’est à toi que je le donnerai, je te donnerai cela. Ve 

francouzském příkladě jde tedy o aglutinaci (také futurum je tu utvořeno aglutinačně). 

 

V dnešní době je téměř veškerá slovní zásoba živých jazyků zaznamenávána 

v jazykových korpusech. Jedná se o vzory textů (převážně krásné literatury), které jsou 

analyzovány a pravidelně aktualizovány. Posléze mohou vycházet nové aktuální slovníky. 

Dnes jsou korpusy v elektronické podobě a mapují většinu psaných textů. Pro češtinu 

existuje Český národní korpus zajištěný FF UK, francouzština je zaznamenávána v Trésor 

de la langue française zajišťovaným institucí INALF31.  

                                                           
28

 SKALIČKA, Vladimír. Souborné dílo. I. Ed. F. Čermák, J. Čermák, P. Čermák & C. Poeta. Praha 2004. str. 56 
29

 aglutinační jazyk používá pro vyjadřování gramatických funkcí afixy, které se přidávají ke kořeni slova 
(případ češtiny), aglutinační jazyky patří do syntetické skupiny jazyků spolu s jazyky flektivními. (Aleš Klégr, 
Petr Zima et al.: Světem jazyků. Str. 75 a 482. Albatros, Praha, 1989.) 
30

 izolační jazyk patří do skupiny analytických jazyků a nepoužívá časování ani skloňování, k vyjadřování 

vztahů mezi prvky promluvy využívá slovosledu (Aleš Klégr, Petr Zima et al.: Světem jazyků. Str. 75 a 482. 

Albatros, Praha, 1989.) 
31

 l´Institut national de la langue française 
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Později se budeme zabývat i průzračností slovní zásoby. O průzračnosti slova (znaku) 

hovoříme tehdy, pokud je uživatelem alespoň z části rozložitelný na menší součásti. Rozdíl 

mezi češtinou a francouzštinou spočívá v tom, že francouzština volí především 

jednoduchá slova, zatímco čeština pracuje často se slovy složenými (pomocí prefixů či 

sufixů). 

 

3.6 Strukturalistická sémantika 

 

 Zpočátku se k sémantice a především k sémiotice stavěli strukturalisté spíše 

zamítavě. Obě tyto disciplíny považovali za mezioborové a nedostatečně exaktní (nebylo 

možno aplikovat přesné měřitelné vědecké metody). Teprve v padesátých letech 20. 

století se začal dánský lingvista Luis Hjelmslev zabývat komponentovou analýzou a teorií 

o sémantických polích.  

 Komponentová analýza slouží k nalezení minimálních významových jednotek32 

(užívá se podobné metody jako například ve fonologii při rozboru fonému na distinktivní 

rysy, čili nejmenší jednotky, které jsou schopny rozlišit význam). Významové jednotky, na 

rozdíl od fonémů, mají však jak složku formální, tak významovou, navíc je třeba brát na 

vědomí i kontext. Proto je analýza problematičtější a používá se především u 

monosémních označujících s kognitivním významem, u nichž hledá významové opozice a 

zobecňuje hlavní rysy33. Nejmenší jednotky významu, minimální významové distinktivní 

rysy se nazývají sémy (= morfémy, ve většině případů se tyto dvě jednotky kryjí). „Séma je 

obyčejně vyjádřeno nepřerušenou řadou fonématickou, to znamená, je zároveň i sématem 

i morfémem (morfém = séma nebo spojení sémat, která jsou totálně nebo s pomocí jiných 

morfémů vyjádřena nepřerušenou řadou fonémů).“34 Například Jean Dubois ve svých 

Eléments de linguistique française rozlišuje u podstatných jmen následující sémy: 

obecnost, životnost, osoba, konkrétnost, počitatelnost, mužský rod atd. Lexém obsahující 

                                                           
32

  morfémy 
33

 podobně jako u Saussura: Princip binárních opozic vychází z představy toho, že v lidské komunikaci i 
myšlení se nacházejí jednotlivé entity v opozicích. Díky opozicím se pak utváří jejich smysl. Dvojice pojmů v 
hloubkové struktuře se pak objevují napříč jedním jazykovým systémem a jeho vrstvami, idiomy nalézají 
svůj protějšek v dialektech. Jednotlivé znaky, které jsou generovány podle binárních zásad, jsou pak na 
úrovni parole kombinovány do jednotlivých komplexů, lineárních sémantických řad a syntaktických struktur, 
tedy do konkrétních promluv. 
34

 in: Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 6-7, Skalička, V.: Asymetrický dualismus jazykových jednotek 
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tento rys dostane znaménko „+“, lexém bez daného rysu získá znaménko „-”. K těmto 

lexikálním rysům se poté přidávají i rysy sémantické, které jsou početnější a definují 

přesněji to, co nazýváme význam slova (sem patří například způsob, nástroj, čas...). 

Vladimír Skalička uvádí ve svém článku o asymetrickém dualismu jazykových jednotek: 

„Na př. ve slově zub-at-ý je 5 sémat: zub- ‚dens‘, -at- ‚adj. přípona‘, -ý obsahuje 3 sémata: 

1. nominativ, 2. singulár, 3. mužský rod. ... Ale není tomu tak vždy. V uvedeném slově byla 

z pěti pouze dvě sémata vyjádřena samostatným morfémem, ostatní tři byla sdružena v 

jednom morfému.“ 35Morfém má základ formální, sémém významový. 

 „Sémata a morfémy se sdružují ve vyšší jednotky, v slova a pojmenování36“37
. 

Pojmenování je pojmenovací jednotka jazyka. Nemůže být dále děleno na menší části, 

mající pojmenovací význam, srov. na př. oko, vraní oko. Pojmenování obsahuje dvě slova 

ale jen jedno pojmenování. 

 

Každému slovu „odpovídá v jazyce určité „sémantické pole", jež může být 

v konkrétních jazycích různě segmentováno."38 Tím samozřejmě vzniká problém při tvorbě 

vícejazyčných tezaurů, kde by měl v ideálním případě odpovídat každému pojmenování v 

jednom jazyce ekvivalentní výraz v jazyce druhém. Zřetelně vystihuje problém 

sémantických polí následující tabulka39:  

 

  

 

 

 

Mezi pojmenování různých jazyků může v podstatě vzniknout jeden ze čtyř vztahů, kdy 

výrazu v jednom jazyce odpovídá:  

1) ekvivalentní výraz v druhém jazyce,  

                                                           
35

 in: Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 6-7, Skalička, V.: Asymetrický dualismus jazykových jednotek 
36

 podle prof. Mathesia (např. ve  Slovo a slovesnost I, str. 134). 
37

 in: Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 6-7, Skalička, V.: Asymetrický dualismus jazykových jednotek 
38

 ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova u. Filozofická fakulta., 2001. s. 76. 
39

 Tamtéž, s.77 

fr. 

aller 

http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=31
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2) částečně ekvivalentní výraz v druhém jazyce,  

3) více výrazů v druhém jazyce,  

4) nebo mu neodpovídá žádný výraz v druhém jazyce.  

„Slovo je velmi důležitá jazyková jednotka. Proto se mezi slovy vytváří mnoho 

důležitých protikladů. Mezi ně patří především protiklady tzv. slovních druhů. ... Slova a 

pojmenování se sdružují ve vyšší jednotky, ve věty. Věta je nejnižší jazyková jednotka, 

která obsahuje nějaké zaujetí stanoviska (reakci) k něčemu. ... Věty se organisují v 

promluvách. Promluvy jsou nejvyšší jednotkou v řeči.“40 

3.7 Hledání podstaty jazyka 

 

Všestranný lingvista a jeden ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku41 

Roman Jakobson se zabývá jazykovým znakem a jeho podstatou ve své eseji „Hledání 

podstaty jazyka“, kde píše, že je nám často podsouvána skutečnost, že autorem teorie o 

vztahu mezi zvuky a jejich významy je F. de Saussure. Jeho signifiant a signifié patří 

k elementárním znalostem každého lingvisty, avšak znát pouze Saussurovo rozpracování 

této teorie je velmi povrchní. Již před Saussurem upozornili na tento vztah Bloomfield, 

Humboldt a nejvíce Charles Sanders Peirce.  

Americký filozof, logik a zakladatel pragmatismu Charles Sanders Peirce tvrdí, že 

kdyby stoické a scholastické učení, o kterém jsme se dočetli výše, neupadlo v zapomnění, 

lingvistika 20. století by byla mnohem vyspělejší, nemusela by znovu nacházet již 

nalezené. 

I Peirce se stal významným průkopníkem sémiotiky. Tuto disciplínu pokládal za 

logiku v obecném smyslu. Hlavní důraz kladl na rozdíl mezi „označujícím“ a 

„označovaným“ každého znaku. Je nezbytné, aby interpret jazykového znaku chápal vztah 

mezi označujícím a označovaným. Jazykový znak je podle něj „něco, co pro někoho něco 

zastupuje z nějakého hlediska nebo v nějaké úloze.“42 Podle Peirce existují tři základní 

                                                           
40

 in: Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 6-7, Skalička, V.: Asymetrický dualismus jazykových jednotek 
41

 PLK – založen 1926 V. Mathesiem a N.S. Trubeckým 
42

 PIERCE, Ch. S. Lingvistivké čítanky I: Sémiotika. Přeložili a sestavili Bohumil Palek a David Short. 1. vyd. 
Praha: SPN, 1972, s. 17 
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třídy znaků43,44, které ještě dělí na další dílčí typy a celkově se dobírá čísla 27. Lingvistika si 

propůjčila jen hrubé dělení jazykového znaku na trichotomii: 

 

1. ikona - podobnost „označujícího“ a „označovaného“, jedno může zastupovat 

druhé, znaky ovlivněné objektem 

- obrazy, fotografie 

- diagramy, chemické vzorce, mapy atd. 

- některé typy metafor 

(grafy = syntaktické konstrukce; kombinace morfémů do slov) 

př. stupňování adjektiv - postupný růst počtu fonémů → gradace 

(altus - altior - altissimus) 

 pl. má delší koncovku než sg.(vyjádřeno množství) il finit – ils finissent 

 

2. index – reálný vztah mezi znakem a objektem, existuje věcná spojitost mezi 

„označujícím“ a „označovaným“, jedno automaticky asocijuje druhé 

př. deixe v jazyce – důležitý je kontext (ukazovací zájmena...), stopa v písku jako důsledek chůze 

 

3. symbol – znaky, jejichž vztah k referentu je zcela náhodný, je naučený, jedná 

se jen o konvenční spojitost mezi „označujícím“ a „označovaným“ 

 př. dopravní značky, ale i většina přirozených jazyků 

 

Je však třeba zdůraznit, že neexistuje jednotná a univerzální typologie znaků a 

také, že pravděpodobně neexistují čisté typy znaků, většina je smíšená (např. červená 

barva na semaforu znamená stát, protože tak bylo dohodnuto konvencí, ale zároveň 

symbolizuje i barvu krve a nebezpečí). 

Hlavní otázkou tedy stále zůstává, a zabýval se jí již Platón, zda je „v jazyce spojena 

forma s obsahem přirozeně nebo konvencí“.45 Lingvista Dwight Whitney tvrdil, že jazyk je 

sociální instituce a že se skládá jak z konvenčních, tak libovolných znaků. Na toto navázal 

právě Saussure. Vyvyšuje však arbitrárnost jazyka, což vedlo k některým sporům.   

                                                           
43

 JAKOBSON, Roman. 1965. Hledání podstaty jazyka. In Dvanáct esejů o jazyce. Praha: Academia. 43 
44

 HOLEŠ, Jan. Francouzská sémantika : Monografie katedry romanistiky FF UP - IV. Vydání první. Olomouc : 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s.26 
45

 JAKOBSON, Roman. 1965. Hledání podstaty jazyka. In Dvanáct esejů o jazyce. Praha: Academia. 44 
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Problémem je, že se občas vyskytují dvě „označující“, které mohou připomínat 

tutéž realitu, proto je ovlivněna podoba jednoho z „označujících“ podobou druhého. Znak 

je tedy nearbitrární (nelibovolný). K tomuto názoru se přiklonil právě Roman Jakobson ve 

své stati Hledání podstaty jazyka. Staví se proti Saussurovi a popisuje výše zmíněnou 

Peircovu teorii.  

Podle Jakobsona znak existuje vždy, když dochází k asociaci a odkazování. 

Vyzdvihuje znaky, které mají symbolickou hodnotu, protože jedině ty mohou vytvářet 

věty, jelikož mají obecné významy, zatímco ikony a příznaky mají úzce konkrétní význam. 

Symbolem je každé slovo, či věta.   

Obecně řečeno, Jakobson vnímá propojenost jazykových systémů a jejich 

vzájemnou hierarchii. Jazyk je nevydělitelný z komunikační situace46. Komunikační situaci 

znázorňuje následující graf:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktor, jakožto „vysílač“ informace (Sdělení), je v Kontaktu s Receptorem a 

předává mu informaci prostřednictvím komunikačního Kanálu. Tato informace je 

předávána pomocí Kódu, který by měl být znám všem účastníkům komunikace, aby 

nedošlo k dezinformaci (ke které může dojít i kvůli Šumům). Receptor po přijetí informace 

Kód dešifruje, přiřadí mu význam a porozumí. Celá komunikační situace probíhá na pozadí 

určitého Kontextu, který také může ovlivnit její průběh a porozumění. 

Na základě komunikační situace formuloval Jakobson (inspirovaný svými 

předchůdci) komunikativní funkce jazyka. Těmito funkcemi jsou funkce: 

                                                           
46 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : Přehled a slovníky. Vydání třetí. Praha : Univerzita Karlova v 

Praze, 2007. s. 18. 
 

Produktor 

 

Receptor 

 

Kontext 

Sdělení 

Kanál 

Kontakt 

Kód 
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 referenční/kontextová – odkazuje na časoprostor, zakotvení v komunikační 

situaci 

 emotivní/expresivní – subjektivní vyjádření mluvčího 

 konativní/direktivní – záměr ovlivnit posluchače 

 poetická/estetická – forma sdělení 

 fatická/kontaktová – snaha zaujmout posluchače 

 metajazyková – „jazyk popisující jazyk“ 

 

Roman Jakobson byl výrazným předchůdcem moderního jazykovědného bádání, které 

se datuje od tzv. komunikačně-pragmatického obratu v sedmdesátých letech 20. století. 

Jakobson jako hlavní pozorovatel sémiotiky, který o této disciplíně ve skutečnosti 

nepublikoval specificky zaměřené dílo, ovlivnil svým přístupem mimo jiné psychoanalytiky 

(Lansona), antropology (Lévi-Strausse) i jiné lingvisty (např. U. Eca). 

Umberto Eco definuje komunikativní proces jako „cestu signálu (nikoliv nezbytně 

znaku) od zdroje (prostřednictvím vysílače, po kanálu) k cíli.“47 Dnes bývá proces 

komunikace znázorňován následovně: 

 

zdroj -> vysílač -> signál -> kanál -> signál -> přijímač -> zpráva ->cíl48 

 

3.8 Komunikačně – pragmatický obrat 

 

Ale vraťme se k počátku. Vývojem moderní jazykovědy se zabýval mimo jiné 

německý lingvista Gerhard Helbig. Od roku 1970 nastává tzv. komunikačně - pragmatický 

obrat, čili odklon od systémové mikrolingvistiky ke komunikační  makrolingvistice. 

Jazykověda se přestala zabývat abstraktním vnitřním systémem (langue), předmětem 

zájmu se stala v každodenní praxi užívaná komunikace (parole). Dochází ke značnému 

rozšíření předmětu jazykovědy. Začaly se brát v úvahu externí jevy působící na jazyk jako 

je psychologie, mezinárodní kontext, osvojení jazyka, překlad, nebral se však zřetel na 
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 ECO, Umberto. Teorie sémiotiky = A Theory of Semiotics, s.16 
48

 schéma Proces komunikace.  Tamtéž, s. 44 
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ukotvení v komunikační situaci. Následně se objevuje interdisciplinarita (psycholingvistika, 

sociolingvistika…).  

  Jazyk je sociálně a společensky ovlivněn. Společnost měla přirozenou potřebu 

posunout se dále, objevit další, mnohem hmatatelnější jazykové sféry. Zároveň bylo třeba 

začlenit jazykovědu do praxe, z čehož plynula spousta problémů a potřeb. Zachovaly se 

však předešlé poznatky, které slouží jako základní stavební kameny pro další kontinuální 

vývoj jazykovědy. Na tento vývoj působí řada faktorů, především společenské požadavky, 

ideologie, filozofie a interní vědecké potřeby. 

 

 

 

 

 

Jazyk je: „existující vědomí a vzniká teprve z potřeby dorozumět se s druhými lidmi. 

Myšlení a jazyk jsou projevem skutečného života, nelze je od sebe ani od skutečnosti 

oddělit.“49 Jazyková skutečnost je vztahem objektivní reality, myšlení a jazyka. Do této 

doby bylo na tyto tři složky nahlíženo zvlášť.  

 

 

 

      

  

Autoři Ogden a Richards přišli ve své publikaci s novějším sémiotickým trojúhelníkem50: 

 

                                                           
49

 HELBIG, Gerhard: Vývoj jazykovědy po roce 1970. 1. čes. vyd. Praha, Academia 1991. s. 24 
50

 OGDEN, C.K. - RICHARDS, I.A. Myšlenky, slova a věci. In NEBESKÝ, Ladislav, et al. Lingvistické čítanky: 
Sémiotika sv. 2. 1. vyd. PRAHA: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. s. 66. 

mikrolingvistika 

makrolingvistika 

objektivní realita 

jazyk myšlení 



28 
 

 

 

 

 

 

 

Znak je tvořen třemi částmi, které odpovídají vrcholům trojúhelníku, a zároveň 

třemi vztahy mezi těmito částmi. Strukturu znaku tvoří symbol, který zaznamenává nějaký 

referent. Přerušovaná čára mezi symbolem a referentem označuje nepřímý vztah. Symbol 

se tedy vztahuje k reálnu prostřednictvím myšlenky nebo reference.  

Zde užitá terminologie týkající se sémiotického trojúhelníku se může s každou 

školou lišit a není dosud ustálená. „Výše uvedené termíny, které zavedli Ogden a Richards, 

jsou dnes často zaměňovány. Vedle termínu „symbol" se uvádí také termíny „znak", 

„forma" nebo „designátor". Termín „myšlenka" bývá nahrazován termíny „pojem", 

„význam", „designát". Kromě termínu „referent" se dále používají např. termíny „objekt" 

nebo „denotát".“51 Termín „pojem“ nahrazený pojmem „myšlenka“ dostal tímto nový 

rozměr.  

Studium obrovské rozmanitosti znaků a pravidel, jimiž jsou znaky utvářeny a užívány, 

se stalo hlavním předmětem zájmu jazykovědců druhé poloviny 20. století. V roce 1969 je 

založena The International Association for Semiotic Studies (IASS)52. Zde se ustálil termín 

„sémiotika“ namísto „sémiologie“. 

Ke konci 20. století byla sémiotika uznána jako akademická disciplína („ať už jako 

unifikovaná věda nebo jako unifikující pohled, metodologicky se soustřeďující na daný 

„objekt“ společný různým vědám.“53) Její popularita stoupá i díky rozvoji masmédií, která 

je třeba „regulovat“ kritickými analýzami komunikace a vlivu na recipienty. „Sémiotika se 
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stala svým způsobem morální kritickou povinností, když se vyjasnilo, že se hromadné 

sdělovací prostředky stávají posvátnými texty, které vytvářejí ideologii a proměňují 

vnímání reálného světa.“54 

 

3.9 Povaha jazykového znaku 

 

Obecná sémiotika vysvětluje: „každý případ znakové funkce z hlediska základních 

systémů prvků uvedených ve vzájemný vztah jedním či více kódy.“55 Zahrnuje teorii kódů 

(tzn. teorii signifikace) a teorii znakové produkce (teorii komunikace). 

Definice jazykového znaku není tedy dosud jednotná. V globálu se jedná se o věc, 

nebo formu, která zastupuje něco jiného. Uživatel znakového systému je nucen převést 

tuto formu do jiného kódu, v případě jazykového znaku do jazyka, tím dojde k předání 

informace. Znak tedy úzce souvisí s významem a obsahem, ale nepřekrývá se s nimi. 

Dochází k semióze, čili v případě jazykového znaku, k pojmenování předmětu, jevu, 

události či osoby.  

Umberto  Eco navrhuje definovat znak jako „cokoli, co na základě dříve stanovené 

společenské konvence může být chápáno jako něco, co zastupuje něco jiného.“56 Znak 

chápe jako něco, co může být interpretováno možným interpretem.57 

Proto je chybné mluvit o slovech jazyka jako o znacích. Vezmeme-li si sekvenci 

fonémů nebo grafémů pes, stávají se znakem až tehdy, když se pojí s určitým významem. 

Pokud by se s významem nespojily, zůstaly by pouze sledem zvuků nebo písmen. 

Denně člověka obklopuje nesčetné množství znaků, vnímá je a užívá přirozeně. 

Přitom každý znak tvoří součást většího či menšího systému, žádný znak neexistuje 

odděleně. Co lze považovat za znak? Číslice, noty, karty nebo dopravní značky. 

Nejsložitější systém znaků však tvoří přirozené jazyky, jejichž množina se může počítat na 

statisíce a je hierarchizovaná (např. – hyperonymie, hyponymie). Role přirozených jazyků 

je mezi ostatními sémiotickými systémy zvláštní. Jejich počet je odhadován různě, 
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z důvodu neostré hranice mezi jednotlivými jazyky, kvůli některým neprobádaným 

územím a vzhledem k neustálému vznikání a zanikání jazyků. Většina příruček uvádí počet 

jazyků v rozmezí tří až sedmi tisíc.  

Kromě kvalitativní stránky odlišuje jazykový znak od ostatních typů znaků ještě 

hledisko kvantitativní, kterým se zabýval francouzský lingvista a zakladatel funkční analýzy 

André Martinet. Ten poprvé vyslovil tezi o tzv. dvojí artikulaci lidské řeči. Lidská řeč 

využívá označujících jednotek, neboli monémů (volně odpovídajících morfémům), které 

tvoří sémantickou tzv. první artikulaci. Monémy jsou nejmenší útvary realizované v textu, 

které mají určitou ustálenou formu a jsou nositeli významu (gramatika – syntax + 

morfologie – a lexikum). Chceme-li tento jev srovnat se Saussurovým pojetím jazykového 

znaku, jedná se o signifiant a signifié. Druhou artikulací jsou jednotky rozlišovací, 

nesémantické, čili figury (fonologie). Zjednodušeně lze tvrdit, že v lidském jazyce můžeme 

rozeznat „jednak členění do větších jednotek (slov), jichž je obrovské množství, jednak 

členění těchto jednotek do jednotek základních (hlásek), jichž je v každém jazyce omezený 

počet. Něco podobného mezi dorozumívacími prostředky zvířat neexistuje.“58 Tento 

fenomén odlišuje lidskou řeč od ostatních znakových systémů, právě proto, že je úzce 

spjat s myšlením a artikulovanou nebo grafickou povahou.  

 

Předpoklady existence znaku: 

 existuje vždy, když má k čemu odkazovat (znak nesplývá s předmětem, celé 

Jakobsonovo bádání se zakládá na vztahu označovaného a označujícího, a zároveň 

vnímá i vztah rozdílnosti těchto dvou základních prvků „Tout signe est un renvoi“ 

– zmíněno na prvním kongresu IASS
59

 v roce 1974. 

 označování zahrnuje všechny jevy kultury (znaky existují všude kolem nás) 

existuje nepřeberné množství znaků, tudíž musí sémiotika operovat 

interdisciplinárně Jazyk musí být začleněn do širšího rámce. V posledních 

desetiletích se výrazně zažila interdisciplinarita. „Jazyk a celá kultura jsou 

vzájemně propleteny a vyčlenit lingvistiku z kulturní antropologie je obtížné.“ 
60
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3.10 Vlastnosti jazykového znaku 

 

Jedním ze dvou hlavních principů jazykového znaku je jeho arbitrárnost (čili 

nemotivovanost, někdy též libovolnost, zde pouze ve vztahu k označujícímu, ne však 

k označovanému). Vezměme si například označující pojmenování „pes“, anglicky „dog“, 

francouzsky „chien“, německy „hund“, v každém případě pozorujeme rozdílné hlásky, 

které nejsou spjaty žádným vnitřním vztahem, vždy však u člověka vyvolají tutéž obecnou 

asociaci čtyřnohého savce. Záleží však na jisté konvenci dané společností, okolím, v němž 

žijeme, osobností člověka (při vyslovení znaku „pes“ si vybavíme každý jiné plemeno, 

jinou barvu, velikost). 

 V jazyce lze však najít případ motivovanosti popírající arbitrárnost jazykového 

znaku. Zde můžeme uvést již zmiňovaná onomatopoia, slova napodobující zvuky, nebo 

zvolání. Ale i tady dochází k odlišnostem mezi jednotlivými jazyky a probíhá neustálý 

jazykový vývoj, v němž tato slova nabývají nemotivovanosti. 

  

 Za podmínek, je-li označující auditivní povahy, probíhá lineárně (jednotlivé složky 

plynou jedna po druhé) v čase. Toto je druhý princip jazykového znaku. 

 Dosud jsme hovořili o jazykovém znaku jako o libovolně zvoleném, avšak 

v některých případech je označující pevně dané, neproměnlivé. Je to dáno skutečností, že 

znak je vlastní určitému jazykovému společenství, které ho přijímá automaticky jako 

dědictví předchozího vývoje. Aktuální stav jazyka je „ produktem historických faktorů, a 

právě tyto faktory vysvětlují, proč je znak neměnný.“61 Proto nemůže jednotlivec změnit 

podobu znaku. Většinou si ani není vědom existujících zákonů jazyka, je se svým jazykem 

spokojen. I kdyby chtěl znak změnit, nemohl by se opřít o žádnou rozumovou normu. 

Jazykové znaky jsou navíc nespočetné. Jazyk sám o sobě tvoří ucelený systém, do kterého 

ani běžný rodilý mluvčí nemůže komplexně proniknout.  Navíc je jazyk kolektivní 

záležitostí, je pod neustálým vlivem všech, zároveň je závislý na čase, proto je značně 

ustálený a konzervativní, nežádá si rapidních změn. 

 Jedním z vnitřních rysů jazyka je jeho sociální povaha. Nemohl by existovat bez 

konsenzu a masy mluvčích, která ho užívá. 
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 Avšak jak si téměř každý běžný uživatel jazyka povšimne, jazyk prochází v průběhu 

delšího časového úseku některými změnami, rychlejšími či pomalejšími. Proto je jazyk 

zároveň i proměnlivý. Tyto změny „vyústí vždy v posun vztahu mezi označovaným a 

označujícím.“62 Znak případně změní jak svůj akustický obraz, tak i pojem. To je důsledek 

jeho arbitrárnosti.63 

Z toho vyplývá, že „jazyková jednotka je cosi dvojitého, vzniklého sblížením dvou 

termínů.“64 Těmito dvěma termíny jsou: pojem a akustický obraz, ty jsou úzce spjaty, 

jeden vyvolává druhý, pomocí asociačních procesů jsou sjednocovány v našem mozku.  

Oba tyto termíny jsou psychické povahy, jelikož akustický obraz, který by se mohl 

zdát jako spíše materiální nebo fyzický, je ve skutečnosti pouhým otiskem skutečnosti 

zprostředkovaným našimi smysly. Příkladem je mluvení si pro sebe v duchu, 

nezapojujeme mluvidla, nevytváříme fonémy, podstata akustického obrazu tedy v tomto 

případě není materiální, přesto dokážeme dekódovat smysl. 

Navíc je Saussurem langage popsaný jako systém kódů v mozku, jejichž funkce a 

významy jsou určovány binárními opozicemi znaků65. Princip binárních opozic vychází z 

představy toho, že v lidské komunikaci i myšlení se nacházejí jednotlivé entity v opozicích. 

Díky opozicím se pak utváří jejich smysl. Dvojice pojmů v hloubkové struktuře se pak 

objevují napříč jedním jazykovým systémem a jeho vrstvami, idiomy nalézají svůj 

protějšek v dialektech. Jednotlivé znaky, které jsou generovány podle binárních zásad, 

jsou pak na úrovni parole kombinovány do jednotlivých komplexů, lineárních 

sémantických řad a syntaktických struktur, tedy do konkrétních promluv. 

 

 Nyní jsme se seznámili se základními skutečnostmi fungování jazykového znaku 

v prostředí reálného jazyka a komunikačního procesu. Připomněli jsme si různé úhly 

pohledu na jazykový znak, které se v průběhu staletí měnily. Nyní pojďme jazykový znak 
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prozkoumat více do hloubky a zaměřme se na jeho asymetrické fungování v rámci 

jazykového systému.  
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4 Asymetrie jazykového znaku 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o jazykovém znaku, v rámci přirozeného jazyka může 

jedné formě (jednomu označujícímu) odpovídat více významů (označovaných), nebo 

naopak jediný význam (označovaný) lze vyjádřit několika formami (označujícími). Proto 

vztah mezi označujícím a označovaným není tak jednoduchý, jak se na první pohled může 

zdát. „Jednotlivé sémy mohou být vyjádřeny jedinou formou nebo se může naopak 

sdružovat do jediné formy několik sémů.“66 Jak si vysvětlit tuto výstižnou větu? Nejdříve 

by bylo třeba objasnit, co je sém. Podle Malého slovníku jazykovědných termínů se jedná 

o „nejmenší významový prvek sémému (= jednotka lexikálního významu) s funkcí 

identifikační a diferenciační (např. velký – prostorovost); rozlišují se klasifikační sémy 

(integrační), identifikační (kategoriálně-sémantické), specifikační (diferenciační, 

individuální) aj.; sémantický příznak, rys, sémantický komponent.“67 František Čermák 

definuje sém takto: „sémantický rys, distinktivní minimální významový rys nebo prvek 

schopný odlišit jedno slovo, lexém od jiného“.68 Sém napomáhá k pochopení významu 

lexému, který je složený z několika vrstev. Jeho základem je kognitivní jádro, které se 

vztahuje k objektu chápanému obecně, k pojmenovávané realitě (čili denotátu). Další 

součástí lexému jsou sekundární nekognitivní rysy. V lidském vědomí dochází 

k myšlenkovému zobecnění podstatných rysů pojmenovávané reality. Následovně si lidský 

mozek jazykově zpracuje obsahy vědomí a začlení je do významové struktury daného 

jazyka. Dochází především k asociacím.  

V přirozeném jazyce dochází k jisté významové vágnosti, znaky jsou neurčitě 

definovány, avšak tato jazyková „nepreciznost“ činí jazyk pružnějším. Je-li třeba se vyjádřit 

opravdu přesně, užíváme termíny.  U nich nedochází k jazykovým nepřesnostem typu 

polysémie a homonymie.  

Dalšími činiteli působícími na utváření významu jazykového znaku jsou pragmatické 

faktory a rysy – subjektivní postoje mluvčího, emotivnost a  evaluativnost a řada dalších 
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podmínek (kultura, tradice atd.). S těmito faktory už Saussure nepočítal a je mu to později 

vytýkáno. Jan Šabršula tyto faktory nazývá externími. Avšak např. termíny postrádají tyto 

pragmatické složky, protože byly většinou utvořeny uměle. Jejich význam je tedy věcný. 

Víme tedy, že lexikální jednotky nejsou spojeny pouze formálními vztahy, ale je mezi 

nimi souvislost i čistě významová. 

Touto „nedokonalou korespondencí mezi složkami znaku“69 se zabývali převážně 

lingvisté Sergej Karcevskij70, Vladimír Skalička nebo Jan Šabršula. 

Podle Karcevského jsou všechny znaky zároveň synonymní a homonymní povahy, čili 

lze říci, že probíhá-li v mozku proces přiřazování významu v rovině signifiant, signifié, 

zároveň se v lidské mysli, i když nejspíš podvědomě, vybaví k danému znaku jeho 

homonymní a synonymní formy a uživatel jazyka si zvolí z těchto forem tu „pravou“. 

Jedině tak se znak stává kompletním. Asymetrie jazykového znaku má podle Karcevskiho 

původ v evoluci jazyka. Tvrdí: „la langue, en tant que mécanisme sémiologique, oscille 

entre deux pôles : le général et l´individuel, l´abstrait et le concret.“71 čili: „jazyk, jakožto 

sémiologický mechanismus, osciluje mezi dvěma krajními body: obecnost a subjektivnost, 

abstraktno a konkrétno.“ Z jedné strany slouží jazyk jako prostředek dorozumívání se 

všech členů jazykového společenství, na druhou stranu slouží individuu náležejícímu do 

tohoto společenství k vyjádření jeho vlastního subjektu. A aby mohl jazyk existovat právě i 

mimo individuum, musí mít znaky abstraktní podobu, která se však u jednotlivce vztahuje 

ke konkrétní realitě. 

 

4.1 Syntagma x paradigma  

 

Jednotky lexika jsou propojeny nejen formálními vztahy (derivace, přechylování...),  

ale i souvislostmi v oblasti čistě významové (lexikální a sémantická pole). Slovní zásoba je 

strukturována paradigmatickými a syntagmatickými vztahy. 
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Syntagma, jakožto „kombinace minimálně dvou (obvykle různých) znaků téže roviny 

jazyka, je podmíněno sémantickou kompatibilitou (slučitelností) těchto znaků“72. Spojí-li se 

smysluplně jednotlivé komponenty, vznikne kombinace dávající smysl. Této schopnosti 

syntagmat spojovat se významově i formálně mezi sebou říkáme kolokabilita. Např. lze 

říci stádo krav, volů, ale neřekneme hejno krav, protože nám to nedovoluje úzus, protože 

tyto syntagmatické jednotky nejsou významově slučitelné. Typů syntagmat je mnoho 

druhů a jsou dány kombinatorickými možnostmi jednotlivých jednotek. Některé jednotky 

se spolu kombinují s velkou pravděpodobností (štěkat – pes). Někdy se setkáme s případy, 

kdy se slovo může vyskytovat pouze v jediném syntagmatu a mimo toto syntagma ztrácí 

možnost samostatné existence, je součástí frazému (jít na kutě). Taková slova jsou 

monokolokabilní.  

Spojitelnost slov je ovlivněna významovými i pragmatickými předpoklady. Narušení 

pravidel sémantické kombinovatelnosti může však někdy být přípustné, děje se tak 

například u metafor, nebo za účelem ozvláštnění projevu. 

Oproti tomu paradigma, které je v otázce asymetrie jazykového znaku klíčové, je 

„abstraktní systémová třída prvků libovolné roviny, založená na společných rysech“73 

těchto prvků. Její členy jsou v textu vzájemně nahraditelné (substituovatelné). Platí vztah 

buď–anebo. Jedná se tedy o „soubor jazykových jednotek stavěných do vzájemných 

protikladů podle jejich jistých formálních a významových příznaků, přičemž jistá složka 

těchto jednotek zůstává nezměněná, konstantní.“74 Další rysy paradigmatu jsou dány 

místem jeho výskytu (rovina fonémů, morfémů, lexémů i celých vět). Saussure původně 

paradigma nazýval asociací.  

Jediným principem, kterým lze paradigmatické jevy uvést do vzájemného vztahu je 

podobnost. Jde o v lingvistice velice rozsáhlou problematiku. Nejvýrazněji se projevu 

v paradigmatice slovní, a to v případě homonymie, synonymie, opozitnosti a polysémie. 

Nyní se zaměřme na jednotlivé případy. 

                                                           
72 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : Přehled a slovníky. Vydání třetí. Praha : Univerzita Karlova v 

Praze, 2007. s. 90 
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 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : Přehled a slovníky. Vydání třetí. Praha : Univerzita Karlova v 
Praze, 2007. s. 269 
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 MARTINCOVÁ, Olga; BRABCOVÁ, Radoslava. Malý slovník jazykovědných termínů. Praha : Pedagogická 
fakulta UK v Praze, 1998. s 82 
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V každém jazyce je mnoho víceznačných slov. Mnohoznačnost slov je kladným rysem 

jazyka, protože se díky ní vyhýbáme neustálému tvoření nových a nových znaků, které by 

přibývaly v geometrické řadě až do té doby, než by se jazykový inventář vyčerpal. Nové 

kombinace grafémů a fonémů by už nebyly možné. Proto můžeme ve slovnících u 

jediného lemmatu nalézt někdy i mnoho významů. Problémem je určit, zda se jedná o 

polysémii, tedy o jeden lexém, nebo o homonymii, tedy o různé lexémy. Zde musí 

nastoupit etymologické zkoumání, které se zabývá mimo jiné i motivovaností jazykového 

znaku a změnami a posuny významu, jimž se budeme věnovat nyní. 

 

4.2 Motivovanost jazykového znaku 

 

Lze tvrdit, že jazykové znaky jsou arbitrární, jak definoval Saussure, ale to neznamená, 

že struktura znaku je vždy neprůhledná. Existují prvky, díky nimž dokážeme slovu alespoň 

zčásti porozumět, i když se s tímto slovem setkáváme poprvé. V takovém případě 

mluvíme o motivovanosti, která je „souhrnem všech faktorů, díky nimž není struktura 

slova nahodilá“75. Pokud je znak uživatelem alespoň do určité míry rozložitelný na menší 

části, hovoříme o průzračnosti jazykového znaku, slova jsou tzv. průzračná (les mots 

transparents). V opačném případě jsou slova neprůzračná (les mots opaques) a jeví se 

jako abstraktní. 

Můžeme rozlišit více druhů motivovanosti. Některá slova imitují zvuky, a proto tento 

druh motivovanosti nazýváme zvukovou. Mezi taková slova patří onomatopoia76 a 

expresiva77. Onomatopoia přímo imitují mimojazykovou skutečnost. Saussure označil tato 

zvukomalebná pojmenování za okrajový jev jazyka, přestože jich hojně využívá např. 

poezie, argot, či řeč malých dětí. Počet onomatopoí v jazyce je těžké odhadnout. 

V posledních letech se objevila řada nových zvukomalebných slov například v komiksech. 

Některá onomatopoia označují určitý zvuk (bum, žbluňk), ta mohou ve větě nahradit 

predikát. Jiná se metonymií používají jako substantiva (hafan, kukačka), další tvoří základ 
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 ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. Vydání první. Praha : Portál s.r.o., 2004. s. 51 
76

 z řeckého onoma poiein – „tvoření jména“ – jeden ze zdrojů tvoření nových slov v jazyce. Existuje tzv. 
bow-bow theory, která tvrdí, že lidská řeč je založena právě na základě onomatopoií, která napodobovala 
zvuky (hlasy, zvuky zvířat a přírody) 
77

 slova citově zabarvená 
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sloves (mňoukat). Přesto, že tato slova napodobují reálné zvuky, nejsou vyjádřena ve 

všech jazycích stejně. Český pes štěká a dělá haf haf, francouzský pes „aboye“ a dělá ouah 

ouah. Podobných případů odlišnosti bychom našli mnoho. Z těchto případů je vidět, jak i 

zdánlivě stejný zvuk vnímá každá jazyková kultura odlišně. Aspektů působících na odlišnou 

nápodobu zvuků bude mnoho (psychologické, sociální, různý typ jazyka atd.). 

Další velkou skupinou slov v jazyce jsou expresiva. Hovoří se o nich také v souvislosti 

se zvukovou nápodobou, avšak nepřímou. Forma expresiv působí na naše smysly a 

vyvolává jistý dojem, ať již abstraktní představu nebo pocit. Již svatá Augustin vyjádřil 

názor, že slova obsahující hlásku „v“ označují „většinou něco mocného, velkého a 

silného.“78 Expresivní charakter hlásek je spíše intuitivní a silně subjektivní. Vezmeme-li si 

např. hlásku „š“ – vyjadřuje „šeptání“ – ve francouzštině chuchoter, v češtině špitat, 

šuškat atp. Zvukomalebnosti a expresivity hojně využívá poezie.  

Dalším typem motivovanosti znaku je motivovanost morfematická, která „zahrnuje 

faktory, díky nimž umíme slovo rozložit a přiřadit k nějaké další slovní jednotce. Z hlediska 

morfologického se jedná především o problematiku odvozování a skládání slov“79 Tento 

typ motivace je spjat s označujícím (Sa), zkoumá formu. 

Oproti tomu se další typ motivovanosti – motivovanost sémantická – zabývá 

označovaným (Sé) a hledá možné významy pojmenování. 

Pojmenování mění postupem času svůj význam nebo se mohou obohacovat o 

významy nové, to znamená, že se stávají polysémní. K základním způsobům rozšiřování 

počtu významů už existujících slov patří metafora a metonymie. Za zvláštní případy 

metaforického nebo metonymického tvoření lze považovat zužování (=specializace, např. 

označení nábytek mělo původně význam čehokoli nabytého, nyní se význam zúžil na 

vybavení bytu) nebo rozšiřování významu (= generalizace, např. limonáda, dříve pouze 

citrónová, nyní jakákoli příchuť), významovou abstraktizaci  a konkretizaci. Náleží sem i 

dysfemismy80 a eufemismy81, zlepšování a zhoršování významu. K pochopení sémantické 

motivovanosti a posunů/změn významu si nejdříve charakterizujme, co znamenají 

termíny sémantické a lexikální pole. 
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 ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. Vydání první. Praha : Portál s.r.o., 2004. s. 53, HOLEŠ, Jan. Francouzská 
sémantika : Monografie katedry romanistiky FF UP - IV. Vydání první. Olomouc : Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2002. s.84 
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 ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. Vydání první. Praha : Portál s.r.o., 2004. s. 56 
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 zesílený, hrubý výraz (psisko) (PMČ 1996, str. 57) 
81

 zmírňující, zjemňující výraz (zesnul místo zemřel) (PMČ 1996, str. 58) 
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Lexikální, sémantické a sémiotické pole  

 

Výraz „pole“, jakožto strukturovaná jednota jazykových jednotek, je základním 

pojmem lexikologie. V lexikologii se užívá termínu lexikální pole, které sdružuje skupinu 

slov vztahujících se ke stejné myšlence nebo stejnému tématu. Lexikální pole je většinou 

tvořeno substantivy, adjektivy a verby nacházející se v rámci jednoho kontextu, ale 

mohou k nim náležet i synonyma atd. Tvoří tzv. myšlenkovou asociační mapu82. Např.: 

vacances – la plage, le soleil, voyager, se reposer... Existují však i pole sémantická, která 

vyjadřují celek možných smyslů jednoho slova v rámci kontextu. Ve své podstatě se jedná 

o vyjádření polysémie pojmenování. Termíny lexikální a sémantické pole jsou často 

nesprávně zaměňovány. Nicméně sémantické pole označuje vlastní fungování určité 

lexikální jednotky, zatímco lexikální pole vyjadřuje vztah mezi více lexikálními 

jednotkami.83  

Existují i nesémantická pole, do nichž řadíme např. členy, deklinační paradigmata 

nebo konjugaci, které nenaznačují vztah mezi označujícím a označovaným jinde než uvnitř 

systému.  

Definujme si nyní sémiotické pole. Jacqueline Picoche84 ho popisuje jako seskupení 

identických signifiants (čili označujících), které vstupují do stejného kontextu a jejichž 

signifié (označované) podléhají abstrakci a třídění v lexikologickém systému. Dochází 

k tomu v případě, kdy jeden signifiant má jeden signifié, nebo jeden signifiant má více 

signifié, popř. když seskupení signifiants mají historicky stejný etymon, popř. jsou-li 

přidávány afixy ke stejnému kořeni. 

Nejpropracovanější formou sémiotického pole o jednom označujícím tvoří 

homofony a homografy. Hlavní otázkou tedy zůstává, jaký je vztah mezi tímto označujícím 

a jeho označovaným(i).  

                                                           
82 Asociativní pole, jehož hojně využívají učitelé cizích živých jazyků, pomáhají studentům ale i rodilým 

mluvčím. Jedná se o sled různých asociací jistému lexému. Vezmeme-li například slovo maison, může nás 
napadnout další skupina slov, která slovo maison charakterizují, nebo jsou s ním v sémantickém vztahu. 
Mohou to být slova jako murs, toit, meubles,, maçon, plombier, vivre, manger, dormir, famille

82
. Na 

asociačních polích většinou staví i jazykové učebnice. Prolistujeme-li některé z nich, a nezáleží na 
vyučovaném jazyku, prvních několik kapitol tvoří témata (lidské tělo, oblečení, čas kolem nás, jídlo...). Tyto 
kapitoly tvoří fundamentální slovní zásobu založenou právě na asociaci a je jen na autorovi, jak detailní si 
představuje tento jazykový základ. 
83

 PICOCHE, Jacqueline. Structures sémantiques du lexique français. 1. vyd. Paris: Nathan, 1986, s. 42 
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 Tamtéž str. 68 
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 Buď se jedná o případ monosémie, kdy jednomu označujícímu odpovídá právě 

jedno označované. Tento jev je v přirozených jazycích spíše vzácný. Je možná pouze jedna 

interpretace daného jazykového znaku. Tento znak může fungovat i vně kontextu, nese 

velké množství informací. Často se jedná o termíny. Zeptáme-li se zasvěceného mluvčího, 

většinou je schopen nám monosémní lexém definovat. Narazíme-li však na homonymum 

a mluvčí nezná kontext, může být zmaten. Homonyma nemají jediný společný sémický 

prvek. Francouzština disponuje velkým počtem homonym, převážně jednoslabičných. 

 Na půli cesty mezi monosémií a homonymií, se nachází polysémie, která má 

společný sémický obsah, který se rozvětvuje užitím v různých typech kontextu. 

 Proč tedy jazyk vytváří homonyma, která jsou pro své uživatele méně „čitelná“? 

Existují dvě tendence. První z nich je tendence násobit homonyma. Polysém se rozdělí na 

několik lexikálních jednotek. Jak tedy poznáme, že se jedná o homonymii? J. Dubois ve 

svém Dictionnaire du français contemporain85 uvádí tři kritéria, a to rozdílnou distribuci 

sémantických znaků pro jeden jediný signifiant – (př.: cher – „aimé“ x „coûteux“, v češtině 

adjektivum drahý funguje stejně). Dalším je odlišné přiřazování synonym a opozit. Cher 

má synonyma buď aimé, chéri, bien-aimé, nebo dispendieux, coûteux, antonyma mohou 

být odieux, détesté proti bon marché. Posledním kritériem je význam derivací, který 

koresponduje pouze s původním významem homonyma. Tímto systematickým 

posouzením lze vyřešit otázku, zda se jedná o homonymii, či polysémii.  

 Druhou tendencí je seskupování polysémie. Ta je však méně běžná než dříve. 

Podíváme-li se na sémiotické pole z hlediska synchronního, musíme konstatovat, že 

rozrůzňování významu je hybným momentem tvorby nového lexika. Slovo se nejprve 

zrodí a poprvé se vyskytne, zažívá různá období, kdy se jeho význam vyvíjí a posouvá. 

Důležitou roli při změně lexikálního významu sehrávají i metafora a metonymie a 

různé významové změny, kterým se budeme stručně věnovat v další kapitole.  

 

Posuny významu, změna významu 

 

Jak jsme se již dočetli, lidská společnost se neustále vyvíjí a z tohoto důvodu se musí 

vyvíjet i jazyk, jakožto společenský jev. Jazyk se přizpůsobuje společenským potřebám a 
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v závislosti na nich se i proměňuje. Jednou z těchto změn, která je obtížně vysvětlitelná a 

kterou se nyní budeme zabývat, je změna lexikálního významu. 

Na jazyk působí vnější a vnitřní faktory. Mezi ty vnější patří ekonomické, politické, 

sociální, kulturní a jiné vlivy. Jedním z příkladů vnějších vlivů na jazyk je např. vítězství 

Viléma Dobyvatele (u Hastingsu v roce 1066) nad Anglií. Od té doby se anglická slovní 

zásoba začíná silně romanizovat. Na vývoj francouzštiny měl obrovský vliv panovník 

Františel I., jehož institucionální zásah v podobě usnesení z Villers-Cotterêts (1539), 

ovlivnilo další vývoj francouzštiny. Francouzština se stává úředním jazykem a vytlačuje 

latinu, i přesto, že latina stále slouží jako jazyk církevních hodnostářů. Dalším významným 

počinem a vnějším zásahem do vývoje jazyka bylo založení l´Académie française (1635 

kardinálem Richelieu), jež se ujala úkolu kodifikovat francouzský jazyk. Avšak ani slovník 

Francouzské akademie neušel zásahům puristů, byla z něj například vyřazena hrubá slova 

jako cadavre, vomir, gueule etc.  

Mimo vnějších jazykových vlivů existují pochopitelně i vlivy vnitřní. Jazyk se vyvíjí a 

podléhá změnám ve všech jeho vrstvách, avšak nejrychleji se vyvíjí vrstva lexikální. 

Centrum slovní zásoby zůstává poměrně stabilní, protože je nejstarší. Rozsáhlejší periferie 

lexika se mění pružněji. Změnami významů slov se zabývá diachronní sémantika, změnami 

formy pak diachronní gramatika. 

Neustále mezi sebou soupeří dva faktory, které pojmenoval André Martinet, a to 

komunikační potřeby člověka a naproti nim potřeba ekonomičnosti a co nejmenšího 

vynaloženého mentálního i fyzického úsilí. Toto můžeme denně pozorovat v rámci 

fonologické roviny, i přesto, že zde změny probíhají pomaleji než v lexiku, ale rychleji než 

v gramatice (syntaxi a morfologii), která je resistentní vůči společenským tlakům.  

Změny mohou být buď systémové, nebo zahrnují jen některá slova. Hlásky se mění 

pozvolně postupným přesouváním polohy mluvních orgánů. Většinou bývají fonetické 

změny nevědomé (oproti změnám významovým, které pramení z úmyslu inovovat, popř. 

ozvláštnit). Otázkou je, proč k těmto změnám dochází? Jedním z vysvětlení, které zastával 

i Saussure, může být tzv. zákon nejmenšího úsilí, podle něhož se dvě artikulace nahrazují 

jednou a obtížná artikulace nějakou snadnější. Záleží samozřejmě na hláskovém okolí. 
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V mnoha jazycích např. odpadají koncové slabiky. Dochází k asimilaci znělosti86, 

k monoftongizaci87, k palatalizaci88. Další vlivy jsou psychologické, kulturní a sociální 

povahy. Avšak v této oblasti existuje mnoho nezodpovězených otázek (proč se změny dějí 

přerývaně a nepravidelně, i přesto, že už mají vytvořené prostředí). 

V rámci gramatiky došlo k výrazným změnám ve staré francouzštině, kdy se 

zjednodušovalo časovací a skloňovací paradigma. Jde například o passé simple, které 

vymizelo z běžné denní komunikace a zachovalo se pouze v psaných textech k líčení dějů. 

Jeho ekvivalent passé composé má pravidelnější a lépe odvoditelné tvary. V syntaktické 

rovině se ustálil pořádek slov na schéma subjekt – predikát – objekt (– cirkumstantivum). 

Je to i z důvodu zániku flexe (která je dnes vyjadřována pomocí prepozic). 

A nyní přejděme ke změnám významovým. „Některá slova podstupují svůj rozsáhlý 

hláskoslovný vývoj (kl. lat. videre – vgl. vedere – veder – stfr. vedeir – veđeir – veeir – 

veoir – nfr. voir), aniž by svůj význam změnila. Jiná mohou změnit význam, ale tvar 

uchovají stejný, srovnejme případ slova feuille, kterého se užije metaforicky o listu 

papíru.“89 Významová změna probíhá směrem od jedince ke společnosti a jen málokdy se 

podaří zjistit autora příslušné změny, to lze pouze u termínů. Sémantické inovace 

zůstávají jinak anonymní. V další fázi musí změna „postihnout“ co nejvíce mluvčích 

jazykového společenství a vejít v kolektivní platnost. O to se postarají média a kodifikační 

příručky. Na rozdíl od pozvolných fonetických změn, se významové změny dějí ráz na ráz a 

jedná se o děj nezávislý a samostatný, kde nenalézáme žádné pravidelnosti. Důkazem 

toho jsou metafory a metonymie. Tím, že slovní zásoba jazyka je tolik obsáhlá, dochází 

k jistým nepřesnostem, někdy až poruchám, a i ty způsobují posuny významu. 

Antoine Meillet ve svém Comment les mots changent leur sens určil tři příčiny90 

významových změn. První příčinou jsou změny jazykové. Závisí na okolí slova, ať již na 

struktuře věty nebo na ustálených spojeních. To je případ například francouzského 

záporu. Původně byl jednoduchý, vyjádřený pouze záporkou non, později oslabenou na 
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 HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. s.34: přizpůsobení 
jedné souhlásky druhé souhlásce ve znělosti (hádka [ha:tka]) 
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 Tamtéž str. 25: změna dvojhlásky v souhlásku 
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 Tamtéž str. 27: změna, při které se artikulace hlásky přesune do oblasti předního (tvrdého) patra 
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 HOLEŠ, Jan. Francouzská sémantika : Monografie katedry romanistiky FF UP - IV. Vydání první. Olomouc : 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 128 
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 MEILLET, André. Comment les mots changent de sens. Linguistique historique et liinguistique génerale I, s. 
230-271 



43 
 

tvar ne. Slovo pas (z lat. passus ,krok) mělo kladný význam, ale později jakožto „nejmenší 

jednotka“ chůze, začalo svůj význam oslabovat (je n´avance d´un pas). Slovo pas se stalo 

pomocným slovem. V současné době se záporové částici daří v mluvené formě vytlačovat 

i záporku ne (je sais pas). 

Druhým faktorem působícím na sémantické změny je historie. Dochází k pasivnímu 

vývoji, kdy se mění signifié, ale signifiant zůstává. To nastalo i v případě slova dîner. 

Původně znamenalo ranní jídlo, později se doba, kdy se jedlo dîner oddalovala, až se z něj 

stala večeře. Podobně postupovalo i slovo déjeuner (z vulgárně latinského disjejunare), 

které označovalo jídlo předcházející dîner, doba déjeuner se přesunula na poledne, a 

proto vzniklo spojení petit-déjeuner označující konečně snídani. Jan Holeš uvádí ještě další 

příklad91 posunu jazykového významu: „Mladý muž, který by dnes rodičům vyprávěl o své 

dívce jako o sa maîtresse, charmante représentante du sexe imbécile, riskuje závažná 

nedorozumění, protože význam slov maîtresse a imbécile se od 17. století podstatně 

změnil a původní významy ,snoubenka´ a ,slabý´ zanikly.“  

Dalšími faktory působícími na význam pojmenování jsou faktory sociální. Vzniká slang 

a argot. Významnou roli na průběh jazykových změn hrají i podmínky psychologické, kdy 

se lidé snaží vyhnout tabu (peníze, sex, smrt) pomocí opisu a přenesením významu a 

vzniká tak množství metafor (v rámci různých jazykových registrů). V opačném případě 

lidé skutečnost zjemňují pomocí eufemismů (například slovo „nevěstinec“ popisujeme 

jako veřejný dům, stejně tak ve francouzštině la maison publique). V některých případech 

dochází i k sémantické degradaci (např. fr. pédant znamenalo v 17. století vyučující, dnes 

už je význam hanlivý92), nebo opačně amelioraci významu (příkladem je lat. slovo testa, 

dnešní la tête, které znamenalo hliněný hrnec, nahradilo za pomoci lidové metafory 

slovo caput). 

Ztráta a nabývání motivovanosti, změny motivovanosti 

 

V případě ztráty motivovanosti je třeba brát v úvahu synchronní a diachronní pohled 

na slovní zásobu. U některých původně průzračně odvozených slov už nedokážeme 

rozpoznat jejich základ a afixy. Např. už nevíme, že slovo máslo vzniklo od slovesa mazat. 
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Nebo v případě názvů francouzských církevních hodnostářů, které byly dříve relativně 

srozumitelně etymologicky motivovány, dnešní mluvčí už jejich etymologii nevidí – prêtre 

(z řeckého presberytos „starý“), évêque (řec. episkopos „dohlížející“), pape (lat. papa 

„otec“).  

J. Holeš93 uvádí několik důvodů, proč se slova demotivují. Je to způsobeno jazykovou 

evolucí, mimo jiné i některými hláskovými změnami a také možností, že jedna nebo více 

součástí slova zastará a přestane být funkční. Tento případ nastal například u názvu dní 

v týdnu: lundi bylo původně Lunae dies (den luny), mardi – Martis dies (Martův den), 

mercredi – Mercurii dies (Mercurův den), jeudi - Jovis dies (Jupiterův den), vendredi - 

Veneris dies (Venušin den). Nebo také fr. avant vzniklo z latinského ab + ante. Zajímavý je 

i případ příslovečné přípony –ment, která byla původně samostatným plnovýznamovým 

slovem. 

Oproti tomu jsou v jazyce tendence, kdy slova svoji motivovanost nabývají. Tvoření 

nových derivátů, kompozit a řečnických figur jsou příklady možností, kterými jazyk svoji 

průzračnost zvyšuje, aby kompenzoval demotivaci. Dochází k tomu v důsledku procesů, 

jako je na příklad lidová etymologie. Lidé mezi dvěma tvarově podobnými slovy hledají 

významovou souvislost. Hovoříme zde o tzv. mylné nebo naivní etymologii. „Saussure 

považoval lidovou etymologii za „patologický jev“ ve vývoji jazyka a domníval se, že působí 

pouze za zvláštních okolností a zasahuje slova vzácná, odborná a cizí.“94Avšak jiní lingvisté 

tvrdé, že lidová etymologie je jevem častým a rozšířeným. Někdy v důsledku tohoto jevu 

mění slova tvar, ale význam zůstává zachován (např. protistudka místo cizího 

neprůzračného prostitutka, sednice od sedět se změnila na světnici od světlo, někde se 

užívá i slova seknice). V jiných případech se tvar slova nemění, ale změní se pouze jeho 

význam. Lidová etymologie působí často i na vlastní jména nebo na místní názvy.  
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4.2.1 Metafora 

 

Metafora zaujímá důležité místo v jazyce i v lidském myšlení. Denně ji používáme, 

aniž bychom si uvědomovali, že se jedná právě o metaforu.  

Metafory navzájem propojují jazykové oblasti, různé skutečnosti. „Mezi pojmem, 

jehož slovní označení se bere za pojmenování (obraz metafory), a pojmem, který má být 

takto pojmenován (základ metafory), je vztah podobnosti“95. V mozku vzniká přirozená 

asociace pojmů. Typy a příklady metafor nalezneme v publikaci Metafory, kterými 

žijeme96, která je dnes považována za klasickou v oblasti kognitivní lingvistiky a která 

zkoumá mentální procesy při formování a strukturování promluvy. Ačkoli je metafora, 

jakožto tropa, považována za princip především básnického jazyka, z knihy zjistíme, že 

tomu tak rozhodně není a že nás metaforičnost doprovází dnes a denně. Pojmy z jedné 

oblasti se smísí s těmi z jiné, vznikne originální skutečnost. Př.: „Čas jsou peníze“ → “Zbylo 

vám ještě dost času?“  Čas je v naší kultuře chápán jako cenné zboží, čas tedy vnímáme 

jako něco, co se dá utrácet, čím se dá mrhat. Jedna jazyková oblast (v tomto případě 

„čas“) ovlivní užité lexikum jiné jazykové oblasti („peníze“) využitím právě metafory. 

Takové metafory se nazývají „strukturní“97, úzce souvisí se systémem, nejsou nahodilé, 

protože mají svoji tradici zakotvenou v kultuře.  

Existují však případy, kdy se nám zdá metafora nesrozumitelná a pochopíme ji až 

na základě kontextu. Příkladem může být tvrzení: „Potřebujeme nové alternativní zdroje 

energie.“98, kdy bude rozdíl spočívat v tom, kdo vyřkne větu, zda například ekologický 

aktivista, nebo naopak naftařský magnát. Některé metafory zastírají význam, vyzvednou 

do popředí jednu skutečnost a další mohou vytěsnit. Strukturace se stává pouze 

částečnou, jak dokazuje fakt, že i přesto, že čas jsou peníze, neexistují žádné časové banky 

a čas, který do někoho člověk investuje, mu nemůže být nijak kompenzován. 

Dále podle Lakoffa a Johnsona existují metafory orientační, které dávají pojmu 

prostorovou orientaci. Př.: „vysoké postavení“, to, co je dobré, úspěšné atp. je nahoře. 

Toto bychom však nemohli pochopit bez jisté zkušenosti, která je vlastní naší kultuře. Lze 

uvést příklad týkající se různého chápání v odlišných kulturách. Vezmeme-li francouzský 
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idiom: „Cela sent le sapin.“, nemusíme pochopit jeho význam. Volně přeloženo to 

znamená „Je cítit jehličím.“ čili „Brzy zemře.“ (o starém nemocném člověku), v českém 

prostředí najdeme podobné ekvivalenty zjemňující skutečnost („Má na kahánku“). 

Ještě širší rámec zaujímají metafory ontologické, které pohlížejí na události, 

myšlenky a pocity jako na entity. Tyto metafory nám pomohou uspořádat a zobecnit 

myšlenky. Př.: „Myšlení je stroj.“ → „Ten má v hlavě o kolečko navíc.“ Ontologické 

metafory99 používáme, abychom k něčemu odkazovali / o něčem jsme referovali („V této 

válce je v sázce čest naší země“), ke kvantifikaci („Na světě je tolik nenávisti“), 

k identifikaci aspektů a příčin („Udělal to ze zlosti), ke stanovení cílů a motivace („Přišel do 

New Yorku hledat slávu a štěstí“). Uživatel jazyka si většinou nevšímá, že se jedná o 

metaforu. Nejužívanějším typem ontologických metafor je však personifikace, čili 

přisuzování lidských vlastností a projevů neživým věcem. Př.: „Přišla velká voda.“  Někdy 

se dělí ještě na podtypy jako naturifikace, která přisuzuje přírodní vlastnosti člověku a 

jeho výtvorům („Motá se jako vítr v bedně.“), animizace přisuzující člověku zvířecí nebo 

rostlinné vlastnosti, reifikace dávající věcnou konkrétnost abstraktním pojmům („Láska je 

slepá.“), synestezie neboli vzájemná zástupnost různých smyslových vjemů (např. báseň 

Arthura Rimbaud „Voyelles100“) a v neposlední řadě zmiňme oxymorón, který spojuje 

významové protiklady (ohlušující ticho). 

Některých metafor se užívá v souvislosti jen s určitými slovy a slovními spojeními, 

takové vzniklé věty pak tvoří rčení (idiomatickou lexikální jednotku). Př.: „Má v ruce 

všechna esa“, tento typ metafory/idiomu tvůrci Metafor, kterými žijeme zobecnili do 

kategorie: život je hazardní hra. Podobně jako např. „V sázce je mnoho.“ nebo „Nezbývá 

mu než hrát va bank“101. 

Další možný způsob dělení metafor nabízí Příruční mluvnice češtiny, která dělí 

metafory na aktuální, vytvořené speciálně pro určitý aktuální kontext, a metafory uzuální, 

čili ustálené v jazykovém společenství. Zároveň však PMČ102 upozorňuje, že přechod mezi 

oběma typy metafor je velmi neostrý. Na tomto místě by se daly uvést i metafory 

umělecké jako další kategorie. Profesor Josef Václav Bečka ve svém příspěvku Metafora 

                                                           
99

 LAKOFF, George; JOHNSON, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno: HOST, 2002, s. 40-43 
100

 poprvé publikována v roce 1883 v revue Lutèce, do češtiny zdárně přeložil Vítězslav Nezval  
101

 LAKOFF, George; JOHNSON, Mark: Metafory, kterými žijeme. Brno: HOST, 2002, s. 68 
102

 GREPL, Miroslav, et al. Příruční mluvnice češtiny. vydání 2., opravené. Praha : NLN, 2003. s. 97 



47 
 

ve větě103 uvádí, že metafora plní různé úkoly v různých stylech a v rozmanitých 

podobách. Je výrazně závislá na kontextu. „To velice znesnadňuje každý pokus o její 

třídění. ... Je však možno dívat se na metaforu z hlediska jazykové formy a studovat její 

sdělné funkce a možnosti s tím spojené. Užití metafory je pronikavý zásah do sémantiky 

sdělování.“104 Bečka dělí metafory podle sémantických rozdílů (vycházejících z funkce 

vnější formy pojmenování – substantivní, slovesné, adjektivní a adverbiální) a dochází 

k rozdělení na metafory substance (označující konkrétní objekty nebo citové stavy, které 

pak vstupují do různých syntaktických vztahů – „Hvězdy jsou diamanty nočního nebe.“  

„Hvězdné diamanty zářily nad ztemnělou krajinou.“), metafory činnosti (přísudkové 

sloveso tvoří metaforu „Řeka zpívá.“), metafory vlastnosti (metaforou je adjektivum – 

„sametový hlas“) a posledním typem jsou metafory determinací vlastnosti a činnosti 

(tvořené adverbiem – „hodinářsky piplavá práce“). Dále se autor posouvá k metaforám 

vyšších výpovědních celků (vyjádřených VV) a dělí je podle registrů jazyka na metafory 

básnické, metafory umělecké prózy, metafory publicistické, lidové a slangové a 

frazeologismy. 

I autoři Lakoff a Johnson vyvinuli na základě poznatků o metaforách teorii pojmové 

struktury. Hledali, na čem jsou pojmy založeny, jak jsou strukturovány, jak jsou navzájem 

usouvztažněny a jak jsou definovány. Kategorizovali a zobecnili některé metafory, určili 

jejich typy a vlastnosti. Metafory nám pomohou najít cestu k porozumění abstraktním 

pojmům. Pomáhají nám hledat význam založený na zkušenosti, jiný význam než je uváděn 

ve slovnících. Tento význam chápeme na základě přirozených zkušeností (týkajících se 

přímo nás), v knize jsou tyto zkušenosti roztříděny do tzv. gestaltů (fyzická orientace, 

válka, budovy, předměty atd…). Pojmy vstupují do interakce s jinými a na základě této 

interakce jsme schopni jim porozumět.  

Je logické, že jazyk je lineární, probíhá v čase, přesně víme, které slovo jsme použili 

jako první a které jako poslední. Slovosled hraje ve významu věty také svou roli. V rámci 

flexivních jazyků, jako je čeština, může být slovosled volnější. Záleží na subjektivním 

záměru mluvčího, který klade nejdůležitější informaci ve větě na konec (tematicko-

rematická posloupnost). Z tohoto důvodu není teoreticky možná parafráze - dvě různé 
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věty nemohou znamenat totéž. Stačí malá obměna, třeba jen intonační, a změní se 

význam věty. Francouzský slovosled (jazyk analytický) je naopak fixní založený na principu 

subjekt – verbum – objekt.  

Nyní se věnujme metaforám nekonvenčním (podle terminologie PMČ se jedná o 

metafory aktuální), které nepoužíváme běžně každý den. Patří k nim i některá přirovnání. 

Tyto tvůrčí nové metafory nám umožní konstruovat / chápat novou skutečnost. Postupem 

doby a vlivem jazykových změn může zaniknout některá stará metafora a vzniknout nová, 

to má někdy za následek i kulturní změny. Zní to nadneseně, ale když si představíme, že 

pojmy, které užíváme, které jsou vlastní našemu myšlení, nám pomáhají formovat realitu, 

může vznikem nové metafory dojít k jinému vnímání světa. Od jednotlivce tato změna 

následně postupuje k celku. 

Metafory, stejně jako jazyk obecně, nám pomáhají porozumět světu, konstruují 

skutečnost. Ukazují stejnou realitu jako věty nemetaforické. Záleží ovšem na kontextu a 

na podmínkách, ve kterých věta probíhá. Různé podmínky mohou mít za následek různé 

pochopení významu. K porozumění smyslu tvrzení musíme znát interakční vlastnosti, 

zkušenostní gestalty a metaforické pojmy. 

 

4.2.2 Metonymie a synekdocha 

 

Přenesením pojmenování na skutečnost, která je s původní skutečností spjata 

nějakou souvislostí (prostorovou, časovou, kvalitativní, funkční, příčinnou či jinou), vzniká 

metonymie. „Užíváme jedné entity k tomu, aby odkazovala na jinou, která má vůči ní jistý 

vztah.“105 Metonymie si na rozdíl od metafory uchovává primární význam přenášeného 

pojmenování a pouze ho odsouvá do pozadí, proto je přirovnávána k elipse106. Jde o 

použití jednoho označovaného místo jiného označovaného, které je s ním přímo spjato. 

Metonymie se mohou zakládat na nejrůznějších vztazích souvislosti. Př.: „Čte Hrabala.“ = 

knihu, kterou napsal Bohumil Hrabal. Nebo v případě francouzštiny uveďme příklad slova 

bougie (svíce), které je motivováno faktem, že během středověku se v alžírském městě 

Bougie nakupoval vosk. Zde nalezneme případ metonymie spojením obsahu a formy. 
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Nebo řekneme-li o někom, že je une bonne fourchette, na základě zkušenosti s metonymií 

víme, že dotyčný není dobrá vidlička nýbrž „velký jedlík“. 

Poddruhem metonymie je synekdocha neboli záměna části za celek nebo celku za 

část. Př.: Požádal ji o ruku. (ačkoli chce dívku celou.) Česká republika vyhrála hokejový 

šampionát. (Hokejoví reprezentanti vyhráli). 

Metonymie a synekdocha jsou rovněž systematické a vlastní určité kultuře, 

strukturují nejen náš jazyk, ale i myšlení, postoje a činnosti. Hlavní skupiny metonymie 

tvoří pojmenování zaměňující část za celek (mladé bystré mozky = inteligentní lidé), 

výrobce za výrobek (Koupil si Forda.), používaný předmět za uživatele (Metro zase 

stávkuje.), řídící za řízeného (Napoleon prohrál Waterloo.), instituci za lidi (Nedůvěřuji 

vládě.), místo za událost (Ať se Afgánistán nestane novým Vietnamem!). 

 „Metafora je v zásadě způsob pojímání jedné věci na základě druhé a její primární 

funkcí je porozumění. Naproti tomu metonymie má primárně referenční funkci, tj. 

umožňuje nám použít jedné entity, aby zastupovala druhou.“107 

 Zvláštní typ metonymie a metafory vzniká apelativizací proprií (tzn., že se 

proprium – vlastní jméno stane apelativem – obecným jménem). Nejčastěji se přenáší 

osobní jména a jména místní, převážně mytologická (herkules = silák), biblická (jidáš = 

zrádce), literární (donkichot = snílek) a historická (napoleon = sebevědomí a 

sebeprosazování se). 

4.2.3 Synonymie 

 

Paradigmatické vztahy se zakládají na různě odstíněné míře významové podobnosti. 

Vztah mezi jazykovými jednotkami, které mají ekvivalentní význam, ale které se odlišují 

svojí formou, se nazývá synonymie (stejnoznačnost, souvztažnost).  Z hlediska spojení 

signifiant a signifié je synonymie opakem homonymie a polysémie, kdy jednomu signifiant 

odpovídá více signifié. 

Schopnost vyjádřit podobný obsah různým způsobem je jednou ze základních 

vlastností jazyka, převážně stylistiky. Bez této vlastnosti by se stal jazyk fádním 

neekonomickým a nefunkčním. Vztah významové ekvivalence se nevyskytuje pouze na 
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úrovni lexika, ale i morfémů, nebo slovních spojení, vět i textů, nenalezneme ho však i 

v rovině fonologické. Pro vztah synonymie lze uplatnit následující schéma108: 

 

 

 

 

 

Synonyma se dělí na několik různých typů. Každá příručka uvádí odlišné dělení. 

Hlavním problémem je určit míru podobnosti dvou jazykových znaků. Otázkou je, zda 

existují absolutní (někde též nazývaná totální) synonyma. Populární slovníky synonym109 

jsou proto založeny převážně na částečné synonymii.  

O úplné synonymii by se dalo hovořit pouze v případě „naprosté shodnosti všech 

významových (včetně pragmatických!) rysů slovníkových jednotek ve všech kontextech.“110  

 

 

 

Možná by se daly libovolně zaměnit technické a odborné termíny typu hláska třená = 

frikativa, jazykověda = lingvistika, substantivum = podstatné jméno, vokál = samohláska.  

Ale i v těchto případech záleží na adresátovi. Běžný uživatel jazyka nejspíš netuší, co je to 

frikativa. V rámci francouzštiny je někdy uváděno dvojice verb se souvenir = se rappeler, 

až na to, že tato slovesa mají odlišnou rekci. Navíc jsou tato slovesa úplně synonymní 

pouze ze synchronního pohledu, dříve se sémanticky mírně lišila (se souvenir 

nevyjadřovalo vůli). 

F. de Saussure se vyjádřil k pojmu jazykové hodnoty, která poukazuje na posun 

významu jednoho jazykového znaku v souvislosti s blízkým významem jiného znaku. 

Saussure tvrdí: „V rámci téhož jazyka se všechna slova vyjadřující sousedící ideje vzájemně 

omezují. Synonyma jako francouzské redouter „obávat se“, craindre „bát se“, avoir peur 

„mít strach“ nabývají svou hodnotu až ve vzájemném protikladu; kdyby redouter 
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 ŠABRŠULA, Jan. Le fonctionnement asymetrique du signe linguistique. Vydání první. Ostrava : Ostravská 
univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 14 
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 Pro francouzštinu např.: E. Genouvrier, Cl. Désirat, T. Hordé: Nouveau dictionnaire des synonymes, 
Larousse, Paris 1992, nebo H.B. du Chazaud: Dictionnaire de synonymes et contraires, Le Robert, Paris 1996 
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 GREPL, Miroslav, et al. Příruční mluvnice češtiny. vydání 2., opravené. Praha : NLN, 2003. s. 80 
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neexistovalo, přešel by veškerý jeho obsah na jeho konkurenty.“111 Šabršula však zmiňuje, 

že se jedná o blízká synonyma, ale rozdílná co se týče jejich distribuce v jazykovém 

systému. Lze říci Le sel craint l´humidité (protože vlhkost zabraňuje správnému 

konzervování soli), nemůžeme již však užít ekvivalent Le sel xa peur..., Le sel xredoute... . 

V jistých případech lze jednoduchý jazykový znak nahradit složeným znakem. Tento 

způsob vytvoření synonymie není tolik precizní (rendre clair – clarifier, en chauffant on 

rend chaud, podobně v případě slovesa fâcher, se fâcher – entrer en colère, se mettre en 

colère etc).  

Někdy se stává, že chceme popsat nějakou skutečnost co nejpřesněji a 

nejpřesvědčivěji, použijeme proto celou řadu synonym. Z této řady se mohou postupem 

času stát ustálená spojení (jako např. us et coutumes).  

Na rozdíl od totálních synonym se v jazyce běžně vyskytují částečná synonyma, která 

se liší okrajovými rysy, popř. pragmatickým odstíněním. Existuje více druhů této 

významové podobnosti. Příruční mluvnice češtiny je dělí následovně: 

a) Ideografická synonymie, která označuje velmi blízké skutečnosti, nebo tutéž 

skutečnost z různých úhlů pohledu. Př.: moudrý – chytrý, kdy obojí znamená 

„rozumově vyspělý“, ve výrazu moudrý je však zastoupena i rozvážnost a životní 

zkušenost. Bývají sem řazena i synonyma specifikační, která plní zpřesňující 

funkci (červený – rudý = „temně červený“), a synonyma intenzifikační, naznačující 

gradaci (studený – ledový). 

b) Pragmatická112 synonyma, která se neliší pouze věcným významem, ale mají 

rozdílné nadjazykové pragmatické rysy. Rozlišujeme zejména synonyma 

emocionální, vyjadřující citové postoje mluvčího (nováček – zelenáč, fr. exigu – 

petit atd., řadíme sem i eufemismy a dysfemismy), a synonyma stylistická, která 

se mohou lišit příznaky na ose hovorovost – neutrálnost – knižnost (manger – 

bouffer, livre – bouquin), popř. příslušností k různým funkčním stylům 

(odbornému – zlomenina – fraktura, surface – superficie, publicistickému nebo 

úřednímu stylu, kde například sloveso devoir je nahrazováno spojením être  tenu, 
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 DE SAUSSURE, Ferdinand. Kurs obecné lingvistiky. 3. vyd. František Čermák. Praha: Academia, 2007, s. 
143 
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 Pragmatika – směr, pro který je příznačné chápání řeči jako zvláštní formy lidské činnosti a přihlížení 
k nonverbálním složkám komunikace, studuje jazyk z hlediska jeho úzu a z hlediska účinku na produktora i 
receptora, zkoumá sociální interakci účastníků komunikace. 
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se trouver dans l´obligation, dans la nécessité de apod.). Druhotně sem řadíme i 

jinojazyčné a nářeční ekvivalenty113 (počítač – computer, vesnice – dědina). 

                      

A        B 

 

Josef Bečka ve své České stylistice dělí synonyma na kvantitativní (veliký – ohromný), 

kvalitativní (červený – rudý), expresivní (matka – maminka), časová (mnoho – drahně → 

zastaralé),  dále podle rozsahu, oblasti a frekvence využití. 

Z hlediska synonymie bychom dále mohli rozlišit výrazy běžně užívané a výrazy 

zastaralé. Zastaralé výrazy již nalezneme spíše v literárních textech. Přesto srovnejme 

dvojice slov astre – étoile, haïr – détester, nues – ciel, ondes – eaux atd. Někdy se starší 

výrazy zachovají jen v některých souslovích a frazémech (tomber des nues „spadnout 

z měsíce“). 

V jistých případech může nastat situace, kdy výpůjčky z cizího jazyka nahradí původní 

slovní zásobu. Celosvětovým trendem je užívání anglicismů. Již v 18. století přejímá 

francouzština politickou slovní zásobu (club, jury, budget), v 19. století nachází uplatnění 

sportovní termíny, finanční a obchodní výrazy (chèque, stock), výrazy ze společenského 

života (flirt) a technické termíny (wagon, tunnel). Francouzština však proti některým 

internacionálně užívaným anglicismům bojuje a nahrazuje je ryze francouzskými 

ekvivalenty (baladeur – walkman, disque dur – hard disk, ordinateur - computer). Čeština 

jakožto méně rozšířený jazyk se internacionálním výpůjčkám tolik nebrání. 

V jistých případech mohou být synonymní i prvky z jiných jazykových rovin než z té 

lexikální. Nalezneme příklady afixů, nebo dokonce v rámci francouzského vyjadřování časů 

téměř ekvivalentní passé composé a passé simple.  

Jaký může mít výskyt synonym vliv na jazykovou realitu? Významy slov se mohou 

jednak oddělit, buď přirozeným vývojem, nebo zásahem nějaké instituce, jazykovědce 
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 tzv. tautonyma – slova, která mají s jinak znějícím slovem stejný nebo podobný význam, nepatří však do 
téhož útvaru národního jazyka 
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nebo spisovatele. Jindy může mít konkurence dvou slov za následek úplné vymizení 

jednoho výrazu.  

4.2.4 Opozitnost 

 

Významová protikladnost, tradičně nazývaná antonymie, není opakem synonymie, jak 

by se mohlo jevit. V některých případech je dokonce opozitnost považována za druh 

kohyponymie114. „V optimálním případě jsou opozita souřadné jednotky téhož 

významového základu lišící se pouze protichůdnou hodnotou jednoho svého významového 

rysu.“115 Na rozdíl od synonymie nevytváří opozitnost celé řady nebo skupiny, ale spojuje 

vždy pouze dva jazykové znaky. Většina lexikálních jednotek svá opozita nemá, v nejvyšší 

míře se vyskytují u adjektiv. I zde je však problém určit podstatu protikladnosti. 

Opozita se dělí na vlastní antonyma, která se též nazývají polární, a je pro ně typické, 

že členové protikladné dvojice nepokrývají svými významy celý rozsah nadřazeného 

pojmu, lze mezi ně vložit mezistupně (froid – tiède – chaud).  

Dalším typem opozit jsou opozita kontradiktorická. Ta se vzájemně pokrývají a 

rozdělují pojem na dvě roviny, nenechávají mezi sebou žádný prostor pro přechodové 

členy, zároveň je nelze stupňovat (célibataire x marié).  

Třetím typem je opozitnost konverzivní, i když se jedná o vztah, který není založen na 

negaci, ale pouze na protichůdnosti pohledu, z něhož je viděna stejná skutečnost (vendre 

x acheter, mari x femme). 

Některé příručky uvádí i tzv. vektorová opozita vyjadřující opačný směr (arriver x 

partir). V češtině jsou k vyjádření těchto vztahů hojně využívány prefixy (převážně se 

slovesy jít, jet). K vektorovým opozitům patří i řada předložkových dvojic (do x z, nad x 

pod).  

Co se týče vztahu polysémie a opozitnosti, víceslovná (polysémní slova) vstupují do 

vztahů opozitnosti každým svým významem zvlášť (plný (sál) x prázdný, plný (počet) x 

neúplný, plná (tvář) x vyhublá, plný (hlas) x slabý).116 To stejné platí i o synonymech (slepý 

(člověk) x nevidomý, slepý (náboj) x cvičný). 
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 slova, která stojí vzhledem k jednomu hyperonymu (nadřazenému slovu) na téže úrovni a liší se jen 
různými diferenčními příznaky, spojuje je vztah souřadnosti (pes – bernardýn + dalmatin + jezevčík...) 
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 GREPL, Miroslav, et al. Příruční mluvnice češtiny. vydání 2., opravené. Praha : NLN, 2003. s. 84 
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 GREPL, Miroslav, et al. Příruční mluvnice češtiny. vydání 2., opravené. Praha : NLN, 2003. s. 87 
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4.2.5 Polysémie 

 

„Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.“ (Pascal). 

 

Polysémie je vlastnost jednoho jazykového znaku mít více významů. Jednotlivá 

významová užití polysémní jednotky mají zřetelnou genetickou souvislost, nebo jsou 

založena na významovém průniku v důsledku metafory nebo metonymie. Jedna od druhé 

je odvoditelná. Některé významy jednoho lexému jsou si blízké, jiné z různých důvodů 

méně. Většina slov v lexiku určitého jazyka je polysémních, avšak jejich užití se vždy 

vztahuje k určité komunikační situaci, čili v daný moment je vhodně zvolené slovo 

monosémantické. 

 O polysémii se však hovoří pouze tehdy, když se aktuální významový posun začne 

osamostatňovat a ustalovat (lexikalizovat). 

 Polysémie je obecným jevem, který lze najít ve všech přirozených jazycích 

převážně v jejich centrální slovní zásobě. Zároveň je to jeden z nejčastějších způsobů 

rozšiřování slovníku. Ukažme si příklad polysémie, který uvádí František Čermák117. Jako 

příkladový lexém použil slovo koruna, které má pro průměrného uživatele jazyka tři 

významy. Prvním je označení horní části stromu, na základě metaforické podobnosti vznikl 

význam horní ozdoba krále (tj. jeho hlavy) a dále se význam posunul metonymií a 

znamená mince (pův.) s hlavou krále/ jeho ozdoby.   

 

 

  

 

 

Na rozdíl od homonymie, u polysémie jde synchronně vypátrat významová 

spojitost jednoho významu s druhým. Někdy je však obtížné určit hranici mezi polysémií a 

homonymií. V jistých případech může homonymie vznikat rozpadem polysémie. K tomuto 

dochází, když se jednotlivá významová užití jednoho lexému od sebe natolik vzdálí, že 
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jejich významová souvislost už není z hlediska současného jazyka patrná. „Např. slova prát 

,bít, mlátit´ a prát ,zbavovat špíny´ spolu kdysi významově těsně souvisela, protože prádlo 

se čistilo tak, že se do něho u vody bušilo dřevěnou plácačkou. Změnou mimojazykové 

reality byla však souvislost mezi nimi setřena a ze synchronního pohledu je už lze 

považovat za homonyma.“118 Jindy však může dojít k opačnému jevu, a to když slova na 

základě formální nebo významové shody začnou být mylně dávána do souvislosti. 

 Sporná bývají česká slova, která byla pomocí homonymního postfixu utvořena od 

stejného základu (bělidlo ,místo k bílení prádla´ a bělidlo , prostředek k bílení prádla´). 

 Vztah motivovanosti, který u polysémních lexémů můžeme nalézt, je motivovanost 

sémantické povahy. 

 Jak jsme již zmínili, polysémie je prostředek k dosažení ekonomičnosti slovní 

zásoby.  Pokud tvrdíme, že je francouzština bohatá na polysémní výrazy, znamená to, že 

je francouzská slovní zásoba chudá. Je pravdou, že slovních základů má mnohem méně 

než například angličtina. Pruský osvícenský král Bedřich II. viděl v polysémnosti 

francouzštiny jeden z důvodů její nadřazenosti nad ostatní jazyky. Naproti tomu Voltaire si 

ve své Dictionnaire philosophique119 stěžuje: „Ce n´est que faute d´imagination qu´un 

peuple adapta la même expression à cent idées différentes. C´est une stérilité ridicule de 

n´avoir pas su exprimer autrement un bras de mer, un bra de balance, un bras de 

fauteil...“ 

 Lze tvrdit, že čím je slovo specializovanější, tím je jeho polysémie nižší. Ve slovech 

jako uranium je polysémie téměř nulová. Naopak Littrého slovník120 uvádí „u slovesa aller 

39 významů, u mettre 49 významů, u prendre 80 a u faire dokonce 82 významů.“121 

 Jedním ze způsobů, jak rozlišit jednotlivé výrazy slov ve francouzštině, je sledovat 

jejich umístění ve větě. Typickým příkladem jsou adjektiva, která, pokud jsou víceslabičná 

stojí v postpozici za substantivem. Pokud jsou přídavná jména obvyklá a krátká (bon, 

grand, beau etc.) stojí před podstatným jménem. Někdy však nastanou případy, kdy i tato 

krátká adjektiva stojí v postpozici, a tím změní svůj význam, v některých případech se 

význam diametrálně liší. C´est un sacré menteur. – Je to „zpropadený/zatracený“ lhář. x 
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 HOLEŠ, Jan. Francouzská sémantika : Monografie katedry romanistiky FF UP - IV. Vydání první. Olomouc : 
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les livres sacrés – „svaté/posvátné“ knihy. U vlastních jmen a některých ustrnulých spojení 

však nacházíme adj. sacré ve významu „svatý“ i v antepozici (Sacré-Cœur).  

4.2.6 Homonymie 

 

Homonymie je druhem mnohovýznamovosti jazykových jednotek. Jejich vztah je 

založen na totožnosti formy. Dva nebo více znaků mají stejný signifiant (označující nebo 

také dénotant). Stejnému označujícímu odpovídají různé označované. Z toho vyplývá, že 

homonymum je slovo nebo jiná jazyková jednotka, popř. její tvar (morfém, gramatický 

tvar, slovo, slovní spojení, věta), znějící nebo psaná stejně, ale mající různý význam. Na 

rozdíl od polysémie však mezi homonymy neexistuje žádná přímá souvislost a formální 

shoda bývá náhodná. Někdy je však obtížné určit, zda se jedná o homonymii, nebo 

polysémii, a je nutné nahlédnout do etymologického slovníku. Na tento problém naráží 

hlavně lexikografie. 

Homonymii by mohlo odpovídat následující schéma122: 

 

 

 

O homonymii se hovoří nejčastěji v souvislosti s lexikem, přestože je méně častá a 

nemá systémový charakter. 

Homonymie se však projevuje ve všech jazykových rovinách nesoucích význam. 

Zahrnuje gramatické prostředky (např. koncovka –y pro nom. pl. fem. ženy x akuz. pl. 

masc. pán), slovotvorné prostředky (sufixy), slova, spojení slov (idiomy x doslovný 

význam) někdy i věty. Homonymie s polysémií, stejně jako synonymie mohou obsahovat 

jak otevřené inventáře (lexikum, kořeny sémů), tak uzavřené inventáře (affixy, gramatické 

kategorie). 

Homonymy mohou být123: 
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a) domácí slova různého původu (objetí – od jet x objetí od jmout) 

b) slovo domácí a přejaté (role ve smyslu pole x role jako herecká úloha, přejato 

z francouzštiny přes němčinu) 

c) slova přejatá z různých jazyků (servis = podání – přešlo z fj přes aj x servis = jídelní 

soubor – z fj x servis = opravářská služba – z aj, ale všechny mají původ v latině) 

Druhy homonym z hlediska formy rozlišujeme podle PMČ na úplná homonyma, která 

se shodují ve všech gramatických tvarech, zatímco částečná homonyma se shodují jen 

v některých formách. Například los (=severské zvíře) deklinován podle vzoru pán (bez 

losa) a los (=poukázka do loterie) podle vzoru hrad (bez losu). 

Pokud se jedná o pouze zvukovou shodu, lze hovořit o tzv. homofonech. Slova stejně 

zní, ale jejich pravopis se liší. Př.: ver = červ, vert = zelený, vair = arch. kožešina, vers = 

verš, vers = předložka k, verre = sklo, sklenice. V češtině dochází k homofonii díky asimilaci 

znělosti – let – led, les – lez atd. 

Podobný případ představují homografa, slova, která stejně píšeme, ale rozdílně 

vyslovujeme. V češtině jsou velice vzácná (panický od slova „panika“ x panický od 

„panic“). 

Dříve byl za původ homonymie považován vznik z různých základů slov, avšak toto 

kritérium je ze synchronního hlediska již nepoužitelné. Proto se v dnešní době rozlišují 

homonyma etymologická a homonyma sémantická. Příkladem by se mohlo stát slovo 

grève znamenající jak „písčitý břeh“, tak „stávka“. Zde lze významovou příbuznost určit až 

na základě etymologického zkoumání, kdy se dozvíme, jak uvádí J. Holeš124, že 

nezaměstnaní pařížští dělníci protestovali na pařížském Place de la Grève. Jméno náměstí, 

které bylo na břehu Seiny nedaleko písčitého břehu, se metonymií začalo používat ve 

významu „protestní ukončení práce“. 

Podle J. Bečky lze rozlišit homonyma lexikální, tj. slova stejného slovního druhu: zapřít 

- podepřít (dveře kůlem) - souvisí s „opora“; zapřít - prohlásit něco za nepravdivé - souvisí 

se „zápor“. Popř. slova různého původu jako kolej (slov.) – „stopa kola“, „kolejnice“, kolej 

(lat. collegium) – „ubytovna pro studující“. Dále lze definovat homonyma slovotvorná, ta 

                                                           
124

 HOLEŠ, Jan. Francouzská sémantika : Monografie katedry romanistiky FF UP - IV. Vydání první. Olomouc : 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 111 
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která vznikla z různých slovních druhů, která mají stejné znění jen v některém tvaru 

(položiv – „napůl živ“ x položiv – přechodníkový tvar od „položit“).  

Francouzština má velké množství etymologických homonym, vzniklých v důsledku již 

zmíněných častých fonetických změn. Tento druh homonymie se nejčastěji vyskytuje na 

syntaktické úrovni. Z tohoto důvodu roste význam kontextu pro porozumění a slovo ztrácí 

svoji autonomii. Př.: Je veux l´avoir x Je veux la voir, pauvre, mais honnêtte x pauvre 

maisonette apod. V češtině existuje podobný jev, avšak v menší míře po hádce x pohádce. 

Na základě těchto jazykových „nepřesností“ je založena spousta anekdot, rébusů a 

slovních hříček (Etre plein de bonté x bon thé., Paris est métropole x Virginie aimait trop 

Paul. etc.). Vladimír Buben v díle Studie o moderní franštině uvádí i další humorné 

příklady, kdy uvádí i často citovaná slova Ludvíka XVIII., která pronesl před svou smrtí 

k lékařům stojícím u jeho lože: „Allons, Charles attend“ (Karel byl jeho nástupcem, avšak 

slyšíme i homofon charlatans). Nebo černá historka, kdy básník Fabre d´Eglantine šel na 

popravu společně s Dantonem a na popravišti si stěžoval, že nedokončil svou Comédie en 

vers. A Danton mu odpověděl. „Des vers! Bah! des vers! Dans huit jours tu en feras  plus 

que tu n´en voudras.“ Zde zafungovala již zmíněná homofonie vers (verš) x vers (červ 

v pl.). 

4.2.7 Paronymie  

 

Paronyma jsou slova v různé míře formálně si podobná, ale významově zcela odlišná. 

Mohou být buď stejným slovním druhem, nebo i odlišným. Z tohoto důvodu mohou činit 

potíže a můžeme je nechtěně zaměňovat. Někdy jsou s paronymy ztotožňována i tzv. 

faux-amis, tj. zrádná slova. S nimi zápolí každý student i překladatel cizích jazyků. Bylo by 

chybné překládat např. ang. pine-apple (ananas) francouzským pomme de pin (borová 

šiška). Jednalo by se o doslovný kalk. Někdy se však stane, že si slovo přebere nový 

význam. K tomu došlo např. u slovesa ignorer jehož původní význam byl pouze „nevědět“, 

„neznat“, posléze však toto verbum přebralo i anglický význam „ignorovat“. 

Diskurs, jakožto objekt sémiotického zkoumání, je tvořen uspořádáním tropů a figur 

(ve francouzské terminologii nazvaných grandeurs figuratives). Číst sémioticky znamená 

konstruovat diskurs a hledat jeho hlavní téma a prvky zajišťující celkovou koherenci 
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(soudržnost) textu. Většina uměleckých textů k označování slova v přeneseném významu. 

V rámci sémiotického zkoumání textu je třeba se zaměřit na zvolený výběr slov a jejich 

uspořádání a kombinování. Přenesený význam je zjistitelný pouze v kontextu. 

 

4.3 Denotace a konotace 

 

K úspěšnému uskutečnění sémiotického rozboru je nutná jak znalost kultury, tak 

komunikačního kontextu. Pokud jsou tyto podmínky splněny, může rozbor odhalit kulturní 

zázemí a záměr autora. 

Chceme-li však nahlédnout pod povrch významu, je třeba nejprve začít rozlišovat mezi 

rovinou denotativní a konotativní. Denotativní rovinu lze ztotožnit s tím, co Saussure 

nazýval znakem. Jedná se v ní o spojení označujícího (zvuku nebo obrazu) s označovaným 

(konceptem). Tato rovina je chápána v rámci elementárního významu a uživatelé jazyka se 

na ní obecně shodují.  

Konotativní rovina představuje asociativní představy sdružené s daným  jazykovým 

znakem. Je spjata s osobní zkušeností a věděním uživatele jazyka. V této rovině již 

nedochází k přesným shodám ve významu u uživatelů jazykového kódu. Jak ale tvrdí 

Roland Barthes: distinkce mezi denotativními a konotativními obsahy je především 

analytická – kdykoli se díváme na určité věci nebo se nad nimi zamýšlíme, činíme tak ve 

spojení také s rovinou konotativní.125 Louis Hjelmslev126 vyobrazil konotativní rovinu 

následovně: 

Výraz Obsah 

Výraz Obsah 

 

„Výraz“ zjednodušeně řečeno, odpovídá Saussurovu označujícímu (Sa), „obsah“ 

označovanému (Sé). Obsah první signifikace127 se stává výrazem dalšího obsahu. Výrazová 

rovina se stává další sémiotikou. Uveďme příklad z běžného života. Někomu zvoní mobilní 
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 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, str. 106 
126

 dánský lingvista (1899-1965), představitel strukturalistické koncepce, inspirován mimo jiné Pražským 
lingvistickým kroužkem. 
127

 vztah znakové formy a významu 
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telefon, ten má tři možnosti: A) zvedne ho, B) nechá ho zvonit bez odpovědi, C) odmítne 

hovor.  

Výraz 

Výraz = Obsah     Obsah 

A = zvednutí telefonu     hovor 

B = ignorování  nečinnost, volající předpokládá, že 

adresát o telefonátu neví 

C = odmítnutí hovoru    nečinnost, volající předpokládá, že 

adresát o telefonátu ví 

 

A,B,C = zvonění telefonu, které denotuje jednu z naznačených reakcí a zároveň  

konotuje výsledek/ důsledek reakce. Konotativní kód může být tedy nazýván subkódem, 

protože je závislý na elementárním kódu. 

Znakový prostředek tedy obvykle v důsledku toho, že je spojen s větším počtem kódů 

(denotativních a konotativních), „přenáší mnoho vzájemně propletených obsahů, a proto 

to, co je nazýváno zprávou, je ve skutečnosti text, jehož obsahem je mnohoúrovňový 

diskurs.“128 A právě z konotativní roviny vyrůstá to, co Barthes nazývá mýtem.  

Slovo mýtus pochází z řeckého mythos a znamená vyprávění, které většinou nemá 

oporu ve skutečné události. Zároveň obsahuje řadu symbolů. S příchodem moderní doby 

založené na exaktnosti byl mýtus degradován na pouhou smyšlenku. K rehabilitaci 

mytologie docházelo až s nástupem postmoderny. Na mýty se začíná nahlížet z hlediska 

antropologického (Lévi-Strauss), psychoanalytického nebo psychologického. Většina 

dnešních odborníků se shoduje, že mýtus má blahodárný vliv na lidské duševno a pomáhá 

konstruovat obraz světa, napovídá, jak by měl vypadat světový řád, stává se pro člověka 

jakýmsi modelem. Tomuto vnímání napomáhají i archetypy – podle C. G. Junga obsahy 

kolektivního vědomí, šablony v naší mysli pomáhající nám utvářet naše prožívání a 

vnímání. Různé kultury vytvořily v průběhu dějin značně podobné mýty. Mají univerzální 

platnost, existují samy pro sebe, jsou nadčasové, nelze přesně určit datum jejich vzniku a 

dějinami prostupují cyklicky nikoli lineárně. To znamená, že je lze kdykoli oživit a mají 

aktuální platnost. 
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 ECO, Umberto. Teorie sémiotiky, str. 71 
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Roland Barthes navázal na Saussurovu teorii jazykového znaku a aplikoval ji na oblast 

kultury. Kulturu lze chápat jako druh jazyka, protože všechny kulturní objekty jsou nositeli 

významu a slouží komunikaci. Podle Bartha, který se věnoval novodobému mýtu, je mýtus 

především systémem komunikace, jakýmsi sdělením, promluvou. "Mýtus je promluva, a 

proto mýtem může být vše."129 Může být vyjádřen různou formou (slovem, obrazem, 

gestem). 

Barthes se také zabývá otázkou, zda v mytologii existuje nějaké fatální téma, za které 

např. Baudelaire považoval ženu. Podle Bartha neexistuje. Mýtus sice překonává staletí, 

ale není věčný. Barthes tvrdí: "...mýtus po pravdě řečeno spadá do oblasti obecné vědy, 

přesahující lingvistiku. Touto vědou je sémiologie."130 

Sémiotika je přesahující disciplína. Psychoanalýza, strukturalismus, tvarová 

psychologie i další vědy se zabývají problémy signifikace. Sémiotika definuje realitu jako 

"něco, co má hodnotu něčeho jiného".131 "Je vědou o formách, protože studuje signifikace 

nezávisle na jejich obsahu."132 

Vztah mezi označujícím a označovaným je podle Bartha ekvivalentní, ale nikoli rovný. 

Do hry vstupuje třetí člen. Tím je znak, který sdružuje předešlé členy. Vzniká 

trojdimenziální schéma133.  

 

primární 

označování 

1.označující 2.označované 

                3. znak 

        I. OZNAČUJÍCÍ 

 

 

 II. OZNAČOVANÉ 

 

 

sekundární 

 

označování 

                           III. ZNAK 

 

 V mýtu existují dva sémiotické systémy, z nichž jeden je vyjmut z druhého. Jedná 

se o lingvistický systém, kterého se „zmocňuje“ mýtus, který následně konstruuje druhý 
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 BARTHES, R.: Mýtus dnes in Mytologie, str. 107 
130

 Tamtéž str. 109 
131

 Tamtéž str. 109 
132

 Tamtéž str. 110 
133

 BARTHES, R.: Mýtus dnes in Mytologie, str.113 
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vlastní sémiotický systém, a tedy tvoří podle Bartha metajazyk, neboť „je jazykem 

sekundárním, v němž vypovídáme o tom prvním.“134 

 To, co Barthes nazývá mýtem, vyrůstá z konotativní roviny. Mýtus je specifickým 

systémem v tom ohledu, že je budován na základě sémiotického řetězce, který existuje i 

před ním: je sekundárním tedy sémiotickým systémem (metajazykem). Co je důležité, 

mýtus již není, na rozdíl od běžného jazyka, arbitrární, nýbrž je motivovaný. „V mýtu věci 

ztrácejí svůj původ, vztah označujícího a označovaného se jeví jako kauzální a faktický. 

Tím, že mýtus zbavuje věci jejich historie a nahrazuje tuto historii zdáním přirozenosti, 

depolitizuje to, co je ve skutečnosti politické.“135 

Označující má v mýtu dvojí funkci, v rovině primární (jazykové) představuje smysl, 

v rovině sekundární je formou. Tento koncept lze srovnat s výše zmíněným 

Hjelmslevovým. Označovaný je jednoznačný, zůstává konceptem. "Koncept je pevně 

vymezený: je zároveň historický a intencionální."136 Může se však v průběhu dějin měnit, 

je tedy nestálý. 

Znak, jakožto třetí člen, se v sekundární rovině podle Barthovy terminologie stává 

signifikací. Mytická signifikace není nikdy zcela arbitrární, "vždy je částečně motivovaná, 

nevyhnutelně obsahuje aspekt analogie."137 "Bez motivované formy není mýtu."138 

Mýtus má tedy dvojí funkci: "označuje a dává na vědomí, vede k pochopení a cosi 

vnucuje."139 "Mýtus je promluva definovaná svou intencí."140 Podle Bartha mýtus 

přeměňuje dějiny v přirozenost. Stává se mýtem, v době, kdy vstupuje do obecného 

povědomí. Smysl se postupem času vytrácí, je zapomenut, ale je uchováván právě 

formou. Někdy však dochází ke znovuobnovení smyslu, právě za pomoci formy (mýtu). 

Tak se stalo i v 19. století v případě Salomé. 

Stejně jako označované může mít více označujících (viz výše), může mít i koncept 

nesčetně mnoho označovaných. "Koncept je konstitutivní prvek mýtu: pokud chci 
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dešifrovat mýty, je třeba, abych byl s to pojmenovat koncepty."141 V případě Salomé by se 

mohlo jednat o ženu-zlo, ženu-démona, osudovou ženu... 

 

 Na několika předešlých stranách byla stručně nastíněna základní problematika 

týkající se moderní sémiotiky, která se opírá o pevné starověké kořeny a která prošla 

dlouhým vývojem, který stále postupuje vpřed. Tato věda byla uznána za „rovnocennou“ 

až v druhé polovině dvacátého století, je tedy vědou mladou. Její terminologie není 

prozatím zcela ustálená, stále přichází nové úhly pohledu a nové poznatky. Do 

sémiotického pozadí jsme se pokusili zakomponovat neobvyklou problematiku 

asymetričnosti jazykového znaku, která spočívá především v jeho mnohoznačnosti. 

Zároveň jazykový znak vstupuje do vzájemných vztahů s jinými znaky. I na tyto vztahy se 

zaměříme v praktické části, v níž se budeme zabývat konkrétní textovou ukázkou – 

sekundárním sémiotickým systémem - mýtem o Salomé.  

                                                           
141

 Tamtéž str. 121 



64 
 

5 Praktická část 

 

Nyní se zaměřme právě na příklad mýtu, který se uchoval po mnoho staletí a zažil 

svoji renesanci v literárním kontextu „fin de siècle“. Jak byla pojata tematika femme fatale 

Salomé142? Z úctyhodného množství textů, které vznikaly na toto téma na přelomu 19. a 

20. století, zde budeme citovat a zkoumat dva, které se zdají být stěžejními a nejvíce 

reprezentativními. Jedná se o prozaický text Gustava Flauberta „Herodias“ napsaný v roce 

1877 a vydaný jako součást povídek Trois Contes a jednoaktové drama Oscara Wilda 

„Salomé“ (1893). Každý z textů reprezentuje jiný literární žánr. Budeme se zabývat 

významem a symbolikou postavy Salomé a pokusíme se rozluštit sémiotický význam 

jazykového znaku v těchto textech i celkový smysl vyplývající těchto textů.  

5.1 Salomé 

Kulturně historický kontext a souvislosti 

 

Pokud existuje prototyp postavy osudové ženy, kterou se nechali inspirovat umělci 

fin de siècle, je to Salomé.  Jako postava z Nového zákona hraje spíše minoritní roli a není 

přímo spjata se životem Ježíše Krista. Evangelia ji nejmenují. Nicméně postava Salomé a 

mýtus o ní inspirovali řadu umělců, převážně malíře, již od středověku. A právě v malířství 

nalezli literární autoři 19. století svůj zdroj inspirace a učinili ze Salomé jedno z hlavních 

témat. Ve druhé polovině 19. století bylo příběhem o ní fascinováno mimo jiné pět 

velkých literárních tvůrců. Byli jimi Flaubert, Mallarmé, Huysmans, Laforgue a Wilde. 

Každý z nich pojal mýtus po svém a postupně se vzdaloval od původní biblické verze, která 

v českém překladu zní následovně: 

Marek 6: 21-29 

21:Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své 

dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. 22:Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila 

a zalíbila se králi Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce: "Požádej mě, oč 

                                                           
142 Jméno Salomé pochází z hebrejštiny (Shlomit – odvozeno od základu ŠLM, znamenající mír). 
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chceš, a já ti to dám." 23:Zavázal se jí přísahou: "Dám ti, co si budeš přát, až do polovice 

svého království." 24:Ona vyšla a zeptala se matky: "Oč mám požádat?" Ta odpověděla: 

"O hlavu Jana Křtitele." 25:Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost: 

"Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele." 26:Král se velmi zarmoutil, ale pro 

přísahu před spolustolovníky nechtěl ji odmítnout. 27:Proto poslal kata s příkazem přinést 

Janovu hlavu. Ten odešel, setnul Jana v žaláři 28:a přinesl jeho hlavu na míse; dal ji dívce a 

dívka ji dala své matce. 29:Když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili 

je do hrobu. 

 

Matouš 14: 1-12 

 

1: V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi 2: a řekl svým sluhům: „To je Jan 

Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly.“ 3: Tento Herodes totiž zatkl 

Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,  4: 

neboť Jan mu říkal: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“ 5: Byl by ho rád zbavil života, ale 

bál se lidu, protože měli Jana za proroka. 6:Na Herodovy narozeniny však dcera té 

Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi, 7: a on jí s přísahou slíbil dát, o 

cokoli požádá. 8: A ona, navedena svou matkou, řekla: „Dej mi sem přinést na míse hlavu 

Jana Křtitele.“ 9: Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí 

vyhověli, 10: dal Jana v žaláři stít. 11: Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji 

donesla své matce. 12: Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a 

oznámili to Ježíšovi. 

 

V Novém zákoně nalezneme tento příběh v Markovu a Matoušovu evangeliu. 

Jméno Salomé zde však není zmíněno, je označována pouze jako dívka, dcera Herodiady. 

Zmínky o Salomé najdeme i v evangeliích Matouš 27:56, Marek 15: 40-41, Marek 16: 1-2.  

Později se židovský kněz, učenec a historik Flavius Josephus o Salomé zmiňuje ve 

svém významném díle Židovské starožitnosti143. 
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 poznámky k dějinám Židů od stvoření světa až po židovskou válku (68-70) 
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O čem tedy mýtus o Salomé pojednává? Stručně si ho zrekapitulujme. Salomé byla 

židovská princezna, krásná dcera Herodiady a nevlastní dcera Heroda Antipa, který vládl 

Galileji. Jednoho večera na hostině Salomé tančila před Herodem. Ten byl její krásou 

uchvácen a chtěl jí splnit jakékoli její přání. Tímto přáním bylo setnutí hlavy Janu Křtiteli, 

kterého Herodes věznil. Slovo Jana Křtitele bylo velmi mocné. Veřejně kritizoval 

královskou moc, byl proti sňatku Herodiady a Heroda, protože Herodiada byla manželkou 

mrtvého Herodova bratra, Zároveň hlásal příchod Spasitele. Herodiada po hostině 

zmanipulovala svoji dceru, aby se zbavila Jana Křtitele, který ji kritizoval za smilství. 

Antipus, aby dostál svého slova, nechá proroka popravit. Křtitelovu hlavu donesli Salomé 

na stříbrném podnose. 

5.2 Archetyp femme fatale 

 

Salomé se stala symbolem ženy svůdnice, bezcitné femme fatale. Archetyp femme 

fatale se vyskytuje téměř v každé kultuře odpradávna. Sumerové měli bohyni Isthar, 

starověká řecká mytologie hovoří o Afroditě, sirénách, sfinze či Heleně Trójské, 

v židovsko-křesťanské tradici nalezneme Lilith144, jejíž jméno v Bibli však také nenajdeme, 

protože příběh o ní byl z Bible odstraněn. Podle židovského mýtu je i ona symbolem ženy–

démona, svůdnice mužů a rodičky tisíců démonů. Lilith je považována za první ženu, 

předchůdkyni Evy. Podle mýtu byla stvořena z prachu země stejně jako Adam. Byli si příliš 

rovni a Lilith se Adamovi odmítla podřídit, vyslovila nevyslovitelné boží jméno a z ráje 

zmizela. Stala se nevěstkou démonů a denně rodila tisíce malých démonů. Legenda také 

tvrdí, že Lilith byla převtělena do hada, který podal Evě zakázané jablko. Lilith je 

vyobrazována jako dokonale krásná žena. Jméno Lilith (Leila, Lavlah, Lelek) se objevovalo 

už v 5. tisíciletí př.n.l. v mezopotamské a sumerské kultuře a znamenalo noc. Ve 

středověké křesťanské mytologii je tento druh ženy démona nazýván succubus. Succubus 

svede svoji oběť během spánku a vysaje z ní všechnu energii. O succubech se zmínil i 

Tomáš Akvinský. Dalšího vývoje se víra v succuby dočkala během honů na čarodějnice. O 

succubu píše i Honoré du Balzac v Le Succube v jedné z Contes drolatiques. Nebo Maurice 

Rolinnat (1846-1903) v básni Le succube ze sbírky Les névroses. Zmiňují se o něm i další 

autoři (Anatole France). 
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Další osudovou ženou starého zákona je Dalilah, která okouzlí a následně obelstí a 

zradí Samsona, ustřihne mu vlasy, které mu dávají sílu, a on je následně zajat. Další 

femmes fatales jsou již zmiňovaná Salomé a svým způsobem i její matka Herodias, 

neméně i Eva, nebo snad Marie Magdalena. A vedle těchto žen lze jmenovat i skutečné 

historické postavy (například Kleopatra, která si získá srdce mocných mužů Caesara a 

Marka Aurelia).  

Existují dva úhly pohledu na ženu. Například ve středověké dvorské tradici se 

nedosažitelná urozená žena stala objektem touhy, avšak byla milována zdálky. Na ženu se 

pohlíželo jako na dokonalou, přirozeně dobrou a čistou bytost. 

Oproti tomu v průběhu 19. století se role ženy ve společnosti začíná měnit. Žena 

přestává být jen nesvéprávným „doplňkem“ muže. Balzac označil ženu jako „femme en 

deux volumes“145, 20. století ji označuje o něco krutěji „la maman et la putain“. V ženě je 

podle novodobých umělců skryta jakási dvojjedinost. Tito často sahají po typech žen 

„pokleslých mravů“ (prostitutky – Nana (Zola), Dumasova dáma s kaméliemi, provokující 

žena – Carmen). Devatenácté století zavedlo v platnost ženu–hříšnici. Zobrazuje ženu jako 

nebezpečnou bytost. Tato myšlenka je zakořeněna hluboko v křesťansko-židovské tradici. 

Tento typ ženy se promítá do mužské neovladatelné touhy. Žena je mystickou a 

osudovou, je objektem fascinace a nenávisti zároveň. Účinnou zbraní takové ženy je 

svůdná „zneklidňující“ krása. Umělci jsou znepokojeni mocí nevědomí a lidské sexuality. 

Žena je „nábožensky“ považována za původkyni zla, za nositelku dědičného hříchu. Tento 

pohled lze chápat jako strach z reálné ženy, kterou umělci považují za hysterickou, 

nebezpečnou a osudovou.  

Na tomto místě by bylo možné pokračovat v dlouhém výčtu dalších osudových 

žen, zaměřme se však na pojetí Salomé. Nejprve je třeba charakterizovat období vzniku 

novodobých mýtů. 

5.2.1 Fin de siècle 

 

Nejdříve zmiňme společensko-kulturní kontext vzniku těchto děl. Není snadné 

charakterizovat „konec století“ v umění. Nalezneme zde různorodost úhlů pohledu, která 
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reaguje na svoji dobu. Narůstají i sociální problémy, které vyvolávají pocity beznaděje, 

nejistoty a pesimismu odrážející se také v umělecké tvorbě.  

Devatenácté století přineslo spoustu změn, které ovlivnily životy lidí a tím i umění. 

Velmi stručně v kostce: mění se politické režimy, zrodí se nový umělecký směr realismus, 

rozvíjí se věda a technika (staví se Eiffelova věž) a společenské věda obecně, do umění 

vniká exotismus a orientalismus, snění a fantazie. Rodí se báseň v próze, l´art pour l´art, 

experimentuje se s jazykem. Obrovský vliv nejen v umění má Freudova psychoanalýza. 

Rozvíjí se Nietzscheho a Schopenhauerova filozofie. Umělec se obrací k vlastnímu Já, 

které je úzce spjato s dekadentním dandysmem146.  

Období fin de siècle charakterizují výrazně secese (Art Nouveau), impresionismus, 

symbolismus a dekadence a postupně dávají vzniknout moderním uměleckým směrům. 

Centrem kulturního dění je Francie, a to především Paříž, ville de lumière, a prostředí 

salónů.  

 

5.2.2 Gustave Flaubert: Hérodias 

 

Gustave Flaubert (1821-1880) se stává iniciátorem znovuzrození mýtu o Salomé, 

kdy v roce 1877 vydává v rámci Trois contes i povídku Hérodias. Na povídce, která byla 

jeho posledním vydaným dílem za jeho života, prý pracoval sedm měsíců od srpna 1876 

do února 1877. O tom svědčí vyspělost stylu tohoto textu. Autor se na tvorbu dlouze 

připravoval, zkoumal různé historické, geografické a archeologické prameny. Flaubert píše 

v jednom ze svých dopisů, že v příběhu Herodiady jako takovém nevidí žádnou souvislost 

s náboženstvím, že ho zaujala skutečná historicita prefektury Heroda Antipa a 

nespoutanost a nezkrotnost Herodiady, kterou přirovnává ke Kleopatře. Proto se rozhodl 

v povídce vykreslit hlavně psychologickou rovinu.   

Co se týče samotného tance Salomé, Flaubert se inspiroval vlastní zkušeností, kdy 

při cestě Orientem zhlédl představení egyptských tanečnic, ale o tom později. Zároveň je 

fascinace egyptskou kulturou a historií a Orientem vůbec velmi obvyklý jev v období 
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„konce století“. Do Egypta je od začátku 19. století vysláno mnoho expedic, které 

dopodrobna popisují a ilustrují vše nové, co poznali. Autoři uměleckých děl se inspirují, 

aniž by vážili cestu do vzdálené země. Flaubert ji však podniknul, a proto čerpá ze své 

barvité zkušenosti. 

Povídka Hérodias je strukturována jako klasicistní tragédie, celý příběh se odehraje 

během jediného dne na jednom místě v citadele Machaerous147 v tehdejší Judeji v roce 30 

našeho letopočtu. Tato doba je silně ovlivněna mocí Římské říše a také šířícím se 

křesťanstvím. Proto Flaubert volí dialogy týkající se náboženských promluv a stereotypů 

jednotlivých kultur, kterých se v jednom okamžiku střetává mnoho. Jsou jimi Farizeové148, 

kteří prostřednictvím postavy Eléazara tvrdí, že Ježíš není očekávaným Mesiášem. Dalšími 

jsou Saduceové149, kteří prostřednictvím Jonáše odmítají možnost nesmrtelnosti člověka. 

Poslední skupinou jsou Esejci150, kteří prostřednictvím Phanuela zastávají názor, že Ježíš je 

nový Spasitel a Jan Křtitel prorok ohlašující jeho příchod.  

Objevují se zde i politická témata, jako když Herodes pochlebuje Římanům, 

protože potřebuje jejich ochranu před nájezdy Arabů, u kterých upadl v nemilost od doby, 

kdy se zbavil původní ženy, aby si mohl vzít Herodiadu. Objevuje se i Vitellius, římský 

prokonzul, který se snaží najít skrytý poklad. Objevují se i postava Tiberia a Aula. Zde se 

historičnost díla v rámci uměleckého záměru odklání a je nepřesná. 

A jako by na pozadí těchto událostí a všech postav účastnících se hostiny, stojí 

Iokanaan a Salomé.   

Celou povídku provází symbolika čísla 3. Vyprávění je rozděleno do tří kapitol, 

reprezentujících tři dramatické akty. Děj se odehraje během tří hodin, v sále, kde probíhá 

hostina, jsou tři galerie, Salomé se třikrát záhadně zjeví, poté tančí na třech lavicích, a 

konečně tři muži odnášejí hlavu Jana Křtitele. I Křtitelovy kletby zazní třikrát a pokaždé 

gradují. „Malheur à toi, ô peuple ! et aux traîtres de Juda, aux ivrognes d'Ephraïm, à ceux 

                                                           
147 Scéna obou textů se odehrává na hoře Machaerous, kterou nalezneme v dnešním Jordánsku na 

západním břehu Mrtvého moře. 
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 Farizeové byli jedním z „teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, 
byli hlavními aktéry při vzniku rabínského judaismu. V Novém zákoně byli později kritizováni a jejich 
označení se stalo synonymem pokrytectví.“ Nekladli důraz na doslovný výklad Tóry. (wikipedia.cz) 
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 Saduceové byli dalším židovským hnutím, o jehož původu se ví jen málo. Prý z ekonomických důvodů 
spolupracovali s Římany. Kladli důraz na doslovný výklad Tóry. (wikipedia.cz) 
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 Esejci byli členové asketického apokalyptického mesianistického hnutí antického judaismu. Očekávali 
zásadní zvrat, zásah Boží. Hlásali příchod nového proroka, který oznámí příchod Mesiáše. (wikipedia.cz) 
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qui habitent la vallée grasse, et que les vapeurs du vin font chanceler !“151
 „Qu'ils se 

dissipent comme l'eau qui s'écoule, comme la limace qui se fond en marchant, comme 

l'avorton d'une femme qui ne voit pas le soleil.“152 Zde gradaci zajišťuje jednak zvolená 

slovní zásoba (l´eau – la limace – l´avorton), ale také opakování přirovnání, které je 

vyjádřeno spojkou „comme“. Nejdříve se ve větě objeví sloveso, v dalším opakování se již 

vyskytuje sloveso s gerondivem a potom už sloveso i s complément d´objet. A Křtitel 

pokračuje: „Il retournera vos membres dans votre sang, comme de la laine dans la cuve 

d'un teinturier. Il vous déchirera comme une herse neuve ; il répandra sur les montagnes 

tous les morceaux de votre chair !“153 Zájmeno „il“ zastupuje vyšší moc, která ztrestá 

všechny viníky.  

Dramatické napětí zajišťuje i dlouhé čekání na finální moment. Salomé se objeví až 

v polovině poslední kapitoly, její příchod je zahalen tajemstvím, zdálo by se, že je pouze 

vedlejší postavou.  

Stejné je to i s výskytem Iokanaana. V první kapitole slyšíme pouze jeho hlas. Ve 

druhé kapitole ho již spatří postavy, které se účastní hostiny, opět nalezneme tajemno, 

když postavy diskutují a hádají se o jeho identitě. Reprezentanti každé kultury si vykládají 

jeho původ podle své víry a zvyků. Ve třetí kapitole už Iokanaan není slyšet. Tyto tři 

kapitoly postupně gradují od dobré vůle k rozzuřenosti přes fázi pasivity. Stupňuje se 

Herodiadin hněv, Salomina umíněnost i Iokanaanův fanatismus. Tyto dvě postavy, Salomé 

a Iokanaan, jsou vlastně v opozici, tvoří kontrast (tělo a mysl). 

 

5.2.3 Oscar Wilde154: Salomé 

 

V atmosféře fin de siècle tvoří i Oscar Wilde své jednoaktové drama Salomé155. Hru 

píše původně francouzsky. Pracoval na ní při svém pobytu v Paříži od listopadu do 

prosince 1891. Vydána byla až v roce 1893 ve francouzštině v Londýně, až o rok později ji 
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 Oscar Wilde (1854-1900) byl původem Ir, byl básníkem, prozaikem, dramatikem a esejistou. Po nucených 
pracích kvůli obžalobě z homosexuality odjíždí na cesty po světě, značnou část svého života tráví ve Francii. 
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 Hra měla premiéru v roce 1986 v divadle l´Œuvre, hlavní roli ztvárnila herečka Sarah Bernhardt, která 
však následně odmítla, protože scénář šokoval veřejnost. 
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převedl do rodné angličtiny. Proč Wilde zvolil jako jazyk originálu francouzštinu? Aby prý 

vzdal hold soudobé francouzské literatuře a k tomu zvolil právě postavu novodobé 

mytologie. Wilde znal dobře francouzské literární prostředí. Ve svém díle se nechal 

inspirovat Flaubertovými Salammbô (1862) a Hérodias (1877), ale také Hérodiade od 

Mallarmého, Huysmansovým À Rebours a obrazem Gustava Moreau (viz příloha č.1). Wild 

Flauberta respektoval a Flaubert na něj měl značný vliv. „Yes ! Flaubert is my master.“156  

Ústředním motivem Wildovy hry se stala touha a s ní spjatá umíněnost a pomsta. 

Touha, která vede k zániku a zmaru. Tato touha strukturuje tři tragické momenty. Prvním 

je nenaplněná láska mladého Syřana ke krásné Salomé. Ta jím opovrhuje a přehlíží ho, 

Syřan proto spáchá sebevraždu. Další moment je, když Herodiadu v Antipových očích 

nahradí touha po Salomé. A posledním je ústřední motiv zhrzené Salomé, které odmítá 

podlehnout Jan Křtitel a je za to potrestám setnutím hlavy. Zde se text liší od biblické 

předlohy. V té Herodiada radí Salomé, aby nechala Janu Křtiteli setnout hlavu. Ve Wildově 

verzi tento motiv chybí. Herodiina zloba je zřetelná, nicméně nevede k popravě. K té vede 

právě touha Salomé „vlastnit“ tělo Křtitele. A když ho nemůže vlastnit živého, chce ho 

alespoň po smrti.  

Wilde si do své Salomé vypůjčil některé flaubertovské prvky. Francouzský profesor 

Pascal Aquien157 poukazuje na souvislost mezi jmény postav – „Iokanaan“  a „Naaman“ 

v Salomé a oproti tomu „Iokanann“ a „Mannaëi“ ve Flaubertově Hérodias. Dalšími 

podobnými prvky vyskytujícími se v obou dílech je diskuze jeruzalémských kněží o 

příchodu Mesiáše a Eliáše158. Objevuje se zde též „la citerne“ (nádoba na dešťovou vodu) 

a v neposlední řadě zde nalezneme opakování čísla tři. U Wilda se Salomé snaží třikrát 

svést Jana Křtitele, obdivuje jeho tělo:  

1. „Je suis amoureuse de ton corps.“ 

2. „Il n'y a rien au monde d'aussi blanc que ton corps.“ 

3. „Laisse-moi toucher ton corps!“ (p. 83), 

jeho vlasy: 

1. „C'est de tes cheveux que je suis amoureuse, Iokanaan.“ 
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2. „Il n'y a rien au monde d'aussi noir que tes cheveux...“ 

3. „Laisse-moi toucher tes cheveux.“ (p. 83-85), 

jeho ústa: 

1. „C'est de ta bouche que je suis amoureuse, Iokanaan.“ 

2. „Il n'y a rien au monde d'aussi rouge que ta bouche...“ 

3. „Laisse-moi baiser ta bouche.“ (p. 85) 

Každá část je přirovnána k základní barvě (tělo – bílá, vlasy – černá, ústa – červená, 

jako krev, což evokuje poslední scénu krvavého polibku). 

Následně žádá třikrát jeho hlavu a Herodes jí nabízí třikrát své největší poklady, jen 

aby se vzdala svého krutého požadavku. Stejnou trichotomii nalezneme i u Herodiady, 

která odporuje Herodovi: 

1. „Je ne crois pas aux prophètes.“ (p. 105) 

2. „Je ne crois pas aux miracles.“ (p. 113) 

3. „Je ne crois pas aux présages.“ (p. 125) 

Signifikace „trichotomie“ je však nejistá, ale je určitě inspirována i Flaubertovou 

koncepcí. Poslední trichotomii najdeme v závěrečné replice dramatu: „Les soldats 

s'élancèrent et écrasent sous leurs boucliers Salomé, fille d'Hérodias, princesse de 

Judée.“(str. 165) Stejně se totiž Salomé představuje Iokanaanovi: „Je suis Salomé, fille 

d'Hérodias, princesse de Judée „ (str. 77). Trichotomie tedy provází celou hru a má 

symbolický význam. Trichotomie je odedávna znakem křesťanské víry, kterou zde Wilde 

zesměšňuje tím, že ji vtělil do postavy svůdné femme fatale. Možná i proto byla londýnská 

premiéra hry zakázána. Hlavním důvodem zákazu byla však skandálnost výjevu, kdy 

Salomé líbá uříznutou hlavu Křtitele. Wild překročil hranici a zneuctil svatost.  

Wilde zvolil za finální motiv patologické chování Salomé, která, aby se pomstila 

Křtiteli, jeho useknutou hlavu líbá a chutná jeho krev. Za tento obludný čin je potrestána. 

„Tuez cette femme!“159Antipas jí nechá potrestat smrtí, což naznačuje již zmíněná 

poslední věta dramatu. Podle Heroda spáchala hrůzný čin „un grand crime contre un dieu 

inconnu“. Věřil, že Iokanaan hlásá příchod očekávaného Spasitele. 

Salomé v pojetí Wilda se stala prototypem femme fatale, která fascinovala umělce 

přelomu století. Již šestnáct let před Wildem však popisuje Flaubert Salomin čarovný 

tanec a Salominu-Heroidinu pomstu. Oscar Wilde ovlivněn právě tímto flaubertovským 
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obrazem píše svoje pojetí tohoto mýtu, aby s Flaubertem „soutěžil“. Ale jaké jsou 

společné body těchto děl a kam Wild mýtus posunul?  

 

5.2.4 Tanec sedmi závojů – rozbor 

 

Nyní se zaměřme na konkrétní ukázku společnou oběma textům, i když pojatou 

diametrálně odlišně – ústřední motiv - tanec Salomé. Rozebereme ho ze sémiotického 

hlediska a zaměříme se na asymetrii jazykového znaku.  

Flaubert popisuje tento akt barvitě na více stranách, zatímco Wilde si vystačí 

jedinou větou. Wildova Salomé po přemlouvání Antipem prohlásí:  

„Je suis prête, tétrarque.“ 

(Salomé danse la danse de sept voiles)160 

 

Zde nalezneme první příklad asymetričnosti jazykového znaku – danse (verbum 

v prézentu 3. osoba singuláru) x la danse (substantivum singuláru feminina). Jedná se o 

deverbalizaci (nebo též substantivizaci), při níž dochází ke konverzi slovesného tvaru 

v podstatné jméno, a tím vzniká polysémie. Podobný jev nalezneme i u dalších verb první 

třídy (demader  la demande, marcher  la marche, tailler  la taille, plonger  la 

plonge etc.)161 

Co je vlastně Tanec sedmi závojů (la Danse de sept voiles) a co symbolizuje? Svůj 

prapůvod má nejspíš v mýtu o bohyni Ishtar (zmínka o ní výše), která po smrti svého 

milence boha Tammuze chtěla proniknout do podsvětí, sluha jí však nechtěl otevřít sedm 

bran. Proto Ishtar odhodila kus svého oblečení jako úplatek za otevření každé brány. U 

poslední brány už stála nahá. Podle legendy i Salomé postupně odhazovala sedm závojů, 

které zakrývaly její tělo, až se ocitla nahá.  

Jistou symboliku nabízí i číslo 7 (podobně jako číslo 3), které je spojováno 

s náboženskými a mystickými obřady a je považováno za šťastné a magické. Síla sedmičky 

je patrná v Bibli, a to v Apokalypse, kde najdeme sedm morových ran, sedm hvězd, sedm 
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svícnů atp. Ale i jiné kultury věří v posvátnost tohoto čísla. Sedm je prvočíslo,  sedm je dnů 

v týdnu, základních tónů na notové stupnici, smrtelných hříchů...  

Antipas vybízí sedmkrát Salomé, aby mu zatančila („Dansez pour moi“). Následně 

Salomé žádá sedmkrát Iokanaanovu hlavu („Je demande la tête de Iokanaan“). Její emoce 

se stupňují až do hysterického křiku. Postupně odhazuje závoje a odhaluje nejen svoje 

tělo ale i svoji duši.  

Wildova Salomé žádá hlavu proroka ze své vlastní vůle. Tím se diametrálně liší od 

Flaubertovy Salomé, která je jen pouhým nástrojem své matky. Wildova Salomé se tedy 

stává „pravou“ femme fatale a vstupuje do éry fin de siècle.  

Oproti Wildovi popisuje Flaubert tanec Salomé velmi barvitě. Její tanec je často 

ilustrován jako orientální břišní tanec. Ale kde se tato představa vzala? Flaubert se nechal 

inspirovat mimo jiné reliéfem nad portálem katedrály v Rouenu (viz příloha č.2) a také 

vlastní zkušeností z cesty po Egyptě, kterou absolvoval od října 1849 do července 1850 ve 

společnosti přítele Maxima Du Campa162. Ve svých zápiscích z této cesty Flaubert popisuje 

orientální tanec slavné tanečnice Ruchiouk-Hànem (příloha č. 3).  

V povídce Hérodias Flaubert vychází právě ze svých vzpomínek a zápisků z cest 

v Orientu. Zde je popis Salomina tance v Hérodias: 

Mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d’admiration. 

Une jeune fille venait d’entrer. 

 Sous un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait l’arc de ses 

yeux, les calcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie gorge-

pigeon, en couvrant les épaules, tenait aux reins par une ceinture d’orfèvrerie. Ses 

caleçons noirs étaient semés de mandragores, et d’une manière indolente elle faisait 

claquer de petites pantoufles en duvet de colibri.  

Sur le haut de l’estrade, elle retira son voile. C’était Hérodias, comme autrefois 

dans sa jeunesse. Puis, elle se mit à danser.  

Ses pieds passaient l’un devant l’autre, au rythme de la flûte et d’une paire de 

crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu’un, qui s’enfuyait toujours. Elle le 
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poursuivait, plus légère qu’un papillon, comme une Psyché curieuse, comme une âme 

vagabonde, et semblait prête à s’envoler. 

 Les sons funèbres de la gingras remplacèrent les crotales. L’accablement avait 

suivi l’espoir. Ses attitudes exprimaient des soupirs, et toute sa personne une telle 

langueur qu’on ne savait pas si elle pleurait un dieu, ou se mourait dans sa caresse. Les 

paupières entre-closes, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations 

de houle, faisait trembler ses deux seins, et son visage demeurait immobile, et ses pieds 

n’arrêtaient pas. (…) 

 Puis, ce fut l’emportement de l’Amour qui veut être assouvi. Elle dansa comme les 

prêtresses des Indes, comme les Nubiennes des cataractes, comme les bacchantes de 

Lydie. Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite. Les 

brillants de ses oreilles sautaient, l’étoffe de son dos chatoyait ; de ses bras, de ses pieds, 

de ses vêtements jaillissaient d’invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Une 

harpe chanta ; la multitude y répondit par des acclamations. Sans fléchir ses genoux en 

écartant ses jambes, elle se courba si bien que son menton frôlait le plancher ; et les 

nomades habitués à l’abstinence, les soldats de Rome experts en débauche, les avares 

publicains, les vieux prêtres aigris par les disputes - tous - dilatant leurs narines, 

palpitaient de convoitise.  

Ensuite elle tourna autour de la table d’Antipas, frénétiquement, comme le rhombe 

des sorcières ; et d’une voix que des sanglots de volupté entrecoupaient, il lui disait : « 

Viens ! viens ! ». Elle tournait toujours ; les tympanons sonnaient à éclater, la foule hurlait. 

Mais le Tétrarque criait plus fort : « Viens ! viens ! Tu auras Capharnaüm ! la plaine de 

Tibérias! mes citadelles ! la moitié de mon royaume ! »  

Elle se jeta sur les mains, les talons en l’air, parcourut ainsi l’estrade comme un 

grand scarabée -  et s’arrêta, brusquement. 

Sa nuque et se vertèbres faisaient un angle droit. Les fourreaux de couleur qui 

enveloppaient ses jambes lui passant par-dessus l´épaule , comme des arcs-en-ciel 

accompagnaient sa figure, à une coudée de sol. Ses lèvrs étaient peintes, ses sourcils très 

noirs, ses yeux presgue terrible, - et des gouttelettes à son front semblaient une vapeur sur 

du marbre blanc. 

Elle ne parlait pas. Ils se regardaient. 
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Un claquement de doigts se fit dans la tribune. Elle y manta, reparut, et en 

zézayant un peu, prononça ces mots, d´un air enfantin. 

- « Je veux que tu me donnes dans un plat... la tête...» Elle avait oublié le nom, 

mais reprit en souriant : « La tête de Iokanaann ! » 

Le Tétrarque s´affaissa sur lui-même, écrasé.  

 

Popis tance se děje v několika etapách. První fázi tvoří pomalý nástup, jako by 

předehra, kdy Salomé zlehka našlapuje, je tajemná, zahalená poloprůsvitným závojem, 

který nechává přítomné hosty jen hádat, jaká krása se pod ním skrývá. Závoj symbolizuje 

lehkost, vzdušnost, což může naznačovat i lehkovážnost a lehkost mravů samotné dívky. 

Ta závojem svádí přítomné muže a nakonec ho odhodí a odhalí se. Závoj je spojujícím 

prvkem s Wildovým tancem sedmi závojů. 

 Salomé dělá malé krůčky v pantoflíčkách (elle faisait claquer de petites pantoufles 

en duvet de colibri), což evokuje pohyb typický pro jemnou ženu, např. japonskou geišu. 

Přirovnání ozdoby pantoflů ke kolibřímu prachovému peří naznačuje vzácnost a prvek 

krásy a jemnosti. Kolibříci jsou nápadně zbarvení malí ptáci, kterým se přezdívá létající 

drahokamy. Zároveň prachové peří asociuje hebkost připomínající vláčnou dívčí pleť. Další 

výčet vzácných objektů nalezneme v rámci celého popisu Salomé ještě několikrát. Dívka 

nosí v uších chalcedony (les calcédoines), polodrahokamy, které se používají ve 

šperkařství. Je to minerál různých barev složený ze silic, jeho název je metonymicky 

odvozen od přístavního města Chalkedón nacházejícího se v Malé Asii v dnešním Turecku. 

V roce 451 se ve městě konal čtvrtý ekumenický koncil163, který vyhlásil vyznávání plného 

božství Ježíše Krista, uznal Krista za Boha i člověka zároveň a odmítnul orientální církve. 

Proč autor z velké škály vzácných kamenů zvolil zrovna tento je nejasné. Možná se za 

metonymickým názvem skrývá jistá symbolika střetu náboženství, i když příběh Salomé se 

odehrál o několik staletí dříve než koncil.  

Je možné nalézt i jiné vzácné kameny - les brillants = brilianty (z lat. beryllus = 

minerál barvy mořské modři), jedná se o polysémní pojmenování, kdy forma bez 

determinantu označuje adjektivum (v tomto případě masc. pl.) a znamená zářivý, a to jak 
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v doslovném tak v přeneseném figurativním významu. I Salomé momentálně září a vyniká 

nad ostatními, hlavně nad svojí matkou Hérodias. Přirovnání C’était Hérodias, comme 

autrefois dans sa jeunesse naznačuje pomíjivost fyzické krásy a s ní spjaté povrchní slávy a 

zájmu okolí. Dalším vzácným objektem je une ceinture d´orfèvrerie, ozdobný umělecky 

vyrobený opasek ze vzácných kovů (pojmenování orfèvrerie je kompozitum z latinského 

slova aurum = l´or a starofrancouzského fevre = artisan plus byl přidán suffix –erie),  

Následující etapou je začátek tance samotného, kdy za svižného zvuku flétny a 

kastanět dívka láká přítomné muže, předznamenává chtíč, svádí je pomalými pohyby, 

dává jim naději tím, že se jim nabízí (Ses bras arrondis appelaient quelqu’un, qui s’enfuyait 

toujours.). Salomé chce však jako šelma ulovit svoji kořist. Což se promítne i v závěru 

povídky, kdy jde slepě za svým cílem a neoblomně žádá Křtitelovu hlavu. Pronásleduje 

svou kořist tiše a nenápadně (plus légère qu’un papillon). Je jako une Psyché curieuse. 

Toto přirovnání personifikuje lidskou duši. Psyché bývá zpodobňována jako mladá dívka 

s motýlími křídli, která dvakrát prokáže svoji zvědavost, za kterou je potrestána. Flaubert 

přirovnává Salomé k une âme vagabonde (personifikace), bludné duši, což může 

konotovat bludného Žida Ahasvera, který podle jedné z verzí mýtu odmítl nechat Ježíše 

odpočinout si u své ševcovské dílny a dokonce ho prý i udeřil. Byl svědkem i Ježíšova 

ukřižování a údajně křičel s davem: „Ukřižujte ho!“. Za svůj čin je odsouzen k věčnému 

životu a bloudí navěky po světě. Stejně tak Salomé, židovská princezna, zneuctívá 

křesťanský symbol, proroka Jana Křtitele, její duše proto bude zatracena. Elle  semblait 

prête à s’envoler stejně jako motýl, stejně jako duše. 

Následuje sklíčenost a tísnivost, hudba se stává lyričtější, zpomalí, zní fénické 

flétny (Les sons funèbres de la gingras remplacèrent les crotales.) a Salomé začne do 

hloubky prožívat své emoce. Vyjadřuje své pocity celým svým tělem a dokonale technicky 

zvládnutým tancem. Může připomínat například umírající labuť z Čajkovského Labutího 

jezera. Za účelem věrného popisu pocitů tanečnice zvolil Flaubert několik zajímavých 

přirovnání: „on ne sait pas si elle pleurait un dieu“, které odkazuje k maloasijské bohyni 

z řecké mytologie Kybelé, která byla uctívána jako dárkyně života a matka bohů. Když 

přišla o svého milovaného Attida, propadla hlubokému žalu a bloudila po světě.164  O 
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tomto mýtu se údajně Flaubert dozvěděl z Les Religions de l'Antiquité od Creuzer-

Guigniaut a využil tento motiv již v Salammbô165.  

Salomé tančí s přivřenými víčky, jako by uzavřena ve svém vnitřním světě, vlní 

svým břichem, jako se vlní mořský příboj. Jako had. Celý tanec připomíná tanec hada. 

Slovní zásoba tomu naznačuje. Had symbolizuje prvotní hřích, ducha zla, lsti a zrady, 

smrtelné nebezpečí. Je spjatý s jinými osudovými ženami (s Lilith, Evou, s historickou 

osobností Kleopatrou, která svůj život dobrovolně skončí hadím uštknutím). „Hadovitost“ 

evokuje i hudební nástroj crotale (kastaněta). Toto pojmenování zároveň metonymicky 

označuje i hada chřestýše, který „chřestí“ zrohovatělými články na svém ocasu. 

Celý tanec je nabit erotičností. Ta graduje v centrální pasáži, kdy se náruživost 

začne zvětšovat. Zní líbezný zvuk harfy. Salomé zrychlí tempo, dělá zběsilé, prudké, až 

animální pohyby. Podobá se à une fleur que la tempête agite (květina jako symbol krásy a 

nevinnosti, vichřice jako silná vyšší moc, hřích a chtíč). Tančila jako les prêtresses des 

Indes. Přirovnání k indickým kněžkám může konotovat určitou mystičnost. Většinou byly 

jako kněžky vybírány panenské dívky z urozených rodin (což svým způsobem může 

charakterizovat i Salomé). V indické společenské hierarchii byly chrámové kněžky jen 

stupeň nad prostitutkami. Prováděly mystické rituály často spjaté se sexuálním aktem. 

Podobně fungovaly i mysteria již zmíněné kněžky Kybelé, kdy hlavně při obřadech 

oslavujících příchod jara a znovuzrození boha Attida přítomní v euforii zohavovali svá těla 

(stejně jako Attis, který „se v zoufalstí zbavil svého mužství“166) a následně se oddávali 

sexuálním orgiím (aby zaručili úrodu, plodnost žen atp.). Zároveň Kybeliny obřady 

doprovázely zvuky fléten a chrastítek, stejně jako na začátku tance Salomé. I zde ve finále 

dojde k zohavení lidského těla dosahujícího svého možného extrému - stětí hlavy Janu 

Křtiteli. Autor dále přirovnává Salomé k les Nubiennes des cataractes, obyvatelkám údolí 

Nilu na území dnešního Súdánu, které byly často přiváženy do Egypta jako otrokyně 

(v daném kontextu nejspíš myšleno i jako otrokyně lásky), spojuje Salomé i s les 

bacchantes de Lydie, k ženám, které bujaře oslavovaly boha vína Dionýsa (v řecké 

mytologii), boha Baccha (v římské mytologii), byly známé pro svoji prostopášnost, 

nespoutanou zábavu, divoké tance a pitky. Sexuální náboj celé scény naznačují i reakce 
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přítomných mužů, nezávisle na kultuře či náboženství jsou fascinováni mladou ženou (les 

nomades habitués à l’abstinence, les soldats de Rome experts en débauche, les avares 

publicains, les vieux prêtres aigris par les disputes, tous, dilatant leurs narines, palpitaient 

de convoitise). Žádný z nich nic podobně vzrušujícího a precizního nejspíš nikdy neviděl. 

Svůj chtíč projevovali téměř nehybně, chtěli si zachovat jeden před druhým kamennou 

tvář. Třpytivé elementy na oblečení tanečnice diváky oslepují (ses vêtements jaillissaient 

d’invisibles étincelles qui enflammaient les hommes). Jen v rámci tohoto jednoho popisu 

najdeme lexikální pole spjaté s ohněm: jaillir – prýštit, des étincelles – jiskry, třpytky, 

enflammer – zapálit, rozpálit, vzplanout. Všechna tato pojmenování konotují vášeň.  

Autor popisuje podrobně i další kusy oblečení, které má žena na sobě. Zaměřuje se 

na svůdné a přítomnost přitahující prvky. Un carré de soie gorge-pigeon například může 

asociovat jak hebkost hedvábí, řekněme v určitých situacích dráždivou „klouzavou“ 

hebkost, zároveň je hedvábí splývavý materiál, který kopíruje postavu, vlní se jako voda a 

ve vzduchu vlaje a vytváří líbivé efekty. Hedvábí může konotovat ženu jako takovou, 

fyzicky líbivá, uvnitř nestálá, neustále se měnicí. To samé napovídá i zajímavá barva 

odstínu gorge-pigeon, která lumineskuje. Zároveň odstín gorge-pigeon (měnivě sivý jako 

peří na holubím krku) představuje metonymické pojmenování na základě vizuální 

podobnosti. Synonymem této barvy je colombin. Salomé má oblečené vzdušné arabské 

kalhoty, které na jednu stranu skrývají ženské linie, na druhou stranu je zvýrazňují, a to 

hlavně při tanci (ses caleçons noirs étaient semés de mandragores). Kalhoty jsou posety 

mandragorami (zde vidíme synekdochu, předpokládá se, že jsou vzory rostliny nejspíš 

vyšity) - středozemní rostlinou, která má psychoaktivní účinky, využívá se jí i jako 

afrodiziaka a na podporu mužské potence. Pro svůj vzhled, který připomíná lidskou 

postavu, se používala v magii a čarodějnictví, kdy z ní byly připravovány nápoje lásky a 

různé masti. Madragora lékařská167 je však prudce jedovatá, i malé předávkování může 

způsobit zástavu dýchání a smrt. Zde opět můžeme pozorovat symboliku chtíče versus 

život ohrožující nebezpečí. Pokud se hranice překročí, končí vše tragicky, stejně jako 

v celém mýtu o Salomé.  

Blíží se finále, Salomé přitančí k tetrarkovi. Krouží kolem něj, láká svoji kořist, 

„omotává si ho kolem prstu“ stejně jako se točí le rhombe des sorcières, dřevěným 
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nástrojem ve tvaru kosočtverce, který býval omotán provázkem. Při točení jím nad hlavou 

vydával specifický zvuk. Jedná se o jeden z nejstarších primitivních hudebních nástrojů. 

Později používán k rituálním obřadům (např. u čarodějnic).168 Salomé pomocí své 

neodolatelnosti Herodem manipuluje. Ten jí veden svými pudy, pln vzrušení, slíbí veškeré 

své bohatství. Slibuje jí celé město Capharnaüm. Je zajímavé, že se za pomoci metonymie 

vžilo označení capharnaüm pro místo, které je velmi nepřehledné a je v něm velký 

nepořádek.  

Salomé se postaví na ruce do stojky a pomalu spouští nohy nad ramena 

(půlkruhový pohyb nohou s barevnými sandály připomíná duhu), prohnutá v zádech, 

špičky chodidel se dotýkající týla (jako na reliéfu katedrály v Rouenu), připomíná brouka 

skarabea, který právě odhaluje své „břicho“. Pro Egypťany se stal skarabeus169 symbolem 

reinkarnace, věřili, že existují pouze samice tohoto brouka, že se rodí samy ze sebe. Brouk 

skarabea totiž klade larvy do kuličky z uhněteného trusu a následně je zahrabe pod zem. 

Larva se živí právě trusem. Egypťané však považovali skarabea za posvátného, jeho 

zašlápnutí mohlo být trestáno smrtí. Amulety skarabeů, jako symboly slunce, vyrobené 

z různých kamenů, kladli zemřelému na srdce, aby ho ochránili u „soudu mrtvých“. Na 

jejich spodní straně byla vyryta slova z třicáté kapitoly Knihy mrtvých170. Slova zní: "Ó, mé 

srdce, ty nejvnitřnější části mé bytosti! Neobracej se proti mně jako svědek před 

tribunálem. Neboť ty jsi bůh, který je v mém těle, můj stvořitel, který udržuje mé údy."171 

Salomé ukazuje tato slova Herodovi, možná je právě jemu adresuje. Herodes se totiž 

dopouští velkého hříchu, když touží po své nevlastní dceři. Celý text jako by sofistikovaně 

popisuje sexuální akt, který je završen náhlým vyvrcholením (et s’arrêta, brusquement). 

Herodes zjistí, jakého činu se dopustil, když Salomé za svůj svádivý tanec žádá 

Iokanaannovu hlavu. Je v šoku. Rychle vystřízliví ze svého opojení a cítí silné výčitky 

svědomí spojené jednak s tím, že bude muset zabít proroka hlásajícího příchod Spasitele, 

jednak proto, že „smilnil“ s mladou dívkou. Text z Knihy mrtvých symbolizuje touhu po 

odpuštění za svoje hříchy. Opět lze pozorovat autorovo zalíbení v egyptologii. Možná i 

sama Salomé v tomto finálním momentu odhazuje svoji nevinnost a rozhodne se 

reinkarnovat v krutou manipulativní bestii. Cítí se „zneužita“, odevzdala samu sebe 
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 http://www.instrumentsdumonde.fr/instrument/145-Rhombe.html 
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 http://cs.wikipedia.org/wiki/Skarabeus 
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 popisuje putování duše záhrobím 
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 http://www.egyptia-d-m.estranky.cz/clanky/skarabeus.html 
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tetrarkovi, zatančila mu po jeho naléhání, jako by přišla o svoji nevinnost. Nyní za to vše 

chce, co jí podle ní právem náleží – hlavu Křtitelovu. Dětinským šišlavým hláskem vysloví 

své přání. Nemůže si vybavit Iokanaannovo jméno. Paličatě a lehkomyslně trvá na svém. 

Jako kdyby ani nevnímala, oč žádá.  

V rámci celého textu lze pozorovat souboj protikladů. Největší z nich se svádí 

v osobě Salomé, která symbolizuje nadpozemskou krásu tělesnou v kontrastu 

s neuvěřitelnou morální podlostí a vychytralostí. Soupeří mezi sebou mužský a ženský 

element. Herodes podléhá svému chtíči způsobenému krásnou ženou, nechá se vést 

pudem, žena na oplátku dosahuje manipulativně svého cíle, aniž by kdokoli podobné 

přání čekal, je tedy nevypočitatelná. Proti tomuto symbolu smilství stojí Iokanaann, který 

představuje rozumovou složku, pevnou víru ve vyšší moc, ne pouze momentální 

uspokojování tělesných potřeb. Symbolizuje křesťanství, zatímco Salomé židovství. Tyto 

dva světy spolu soupeří odpradávna.  

Flaubert se stal vůbec prvním spisovatelem, který tolik detailně a velmi realisticky 

popsal tanec Salomé. Využil k tomuto účelu specifickou slovní zásobu, barvitá přirovnání a 

symboly, které předpokládají velmi poučeného čtenáře. Bez pochopení skrytých významů 

nelze pochopit ani text jako celek. Celá povídka je vlastně vystavěna na podobném 

principu jako tato krátká ukázka. Také začíná pozvolna, popisem místa a situace, následně 

popisuje průběh hostiny, situace se však začne přiostřovat s nástupem mladé ženy, sluha 

páchá sebevraždu, publikum je napjaté, plné očekávání, poté Salomé zatančí a jako finální 

moment je setnuta Křtitelova hlava, opět rychlý konec. Povídka působí na všechny smysly, 

atmosféru dokresluje řada různých hudebních nástrojů, jejichž zvuk si nelze při četbě 

nepředstavit. Stejně je vykreslena i postava Salomé a způsob jejích tanečních pohybů. 

Proč jsou muži bez rozdílu tolik fascinováni jejím lascivním tancem? Je třeba si uvědomit, 

že před nástupem postmoderní kultury byla ženská tělesnost velkým tajemstvím a tabu. 

Nebylo možné vidět odhalenou a navíc krásnou ženu všude, jak je tomu dnes. Krásná žena 

byla tím nejnádhernějším a nejvzácnějším, co muž mohl spatřit. Ženská krása se proto 

stala nebezpečnou „zbraní“. Toho si je Salomé vědoma a náležitě toho využije. 

Za účelem věrného popisu situace Flaubert užívá poměrně specifickou slovní 

zásobu, občas vybírá pojmenování, která lze jen těžko dohledat v současných slovnících 

(např. la gingras). Vybírá si velmi rafinovaná přirovnání, za kterými je třeba hledat další 

dimenzi mýtu. Je evidentní, že se na psaní textu autor dlouze připravoval a že je text 
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založen na vědecky ověřených exaktních pramenech, které podrobně zkoumal. Tyto 

prameny zahrnují několik disciplín jako např. orientalistiku (egyptologii), mytologii, 

geologii, teologii apod. K tomu všemu je v díle evidentní jeho uměleckost založená na 

lyričnosti vznikající mimo jiné sonoritou a rytmičností jednotlivých vět. Autor zvolil popis 

scény v minulém čase. Využil převážně imperfekta k popisům okolností a passé simple 

k popisu akce. V Hérodias se střetávají všechny literární žánry. Epika provází pochopitelně 

celé dílo, jedná se o povídku, poetické prvky vyznívají díky lyričnosti, sonoritě a barvitým 

přirovnáním, drama je založeno převážně na kompozici díla – expozici, kolizi, krizi, 

peripetii a katastrofě.  

Ze situace v textu chtěl možná Flaubert implicitně vyvodit morální ponaučení. Je 

třeba jisté sebekontroly, neřídit se vlastním momentálním chtíčem a nepodřizovat tomuto 

toužení všechny momentální zájmy, nenechat se poblouznit povrchní krásou. Může to mít 

tragické důsledky a za své činy můžeme být potrestáni. 
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6 Závěr 
 

Předchozí text se nám pokusil osvětlit základní problematiku sémiotického rozboru a 

sémiotiky jako vědy. Je třeba brát na vědomí, že sémiotika je mladá disciplína a že její 

terminologický aparát není zcela ustálen, stejně tak se rozchází i některé úhly pohledu na 

vybranou problematiku. Proto byl v práci nastíněn stručný historický přehled, na jehož 

pevném základu staví i dnešní sémiotické zkoumání. Bylo zapotřebí objasnit, co se skrývá 

pod pojmem „jazykový znak“ jakožto jednotky, jejíž význam sémiotika dopodrobna 

zkoumá. Byly demonstrovány základní funkce a vlastnosti jazykového znaku a následně 

vysvětleny možné nuance způsobené různými faktory, nejvíce však asymetrií tohoto 

znaku. Ta spočívá především v polysémii, homonymii a figurativnosti (tropy). Tyto aspekty 

způsobují posuny významu, zamlžují význam skutečný, vychylují pojmenování mimo 

systém a tím zároveň tento systém ozvláštňují a obohacují. 

Aby mohl být uskutečněn komplexní sémiotický rozbor, bylo třeba propojit všechny 

textové roviny – sémiotickou, diskurzivní i narativní. Jejich osamostatnění přináší silně 

zjednodušené až zkreslené závěry a nemůže být postižen celistvý proces lidské 

komunikace. 

Co se týče výsledků samotných rozborů námi předložených dvou literárních textů, 

nelze než konstatovat, že řešení vyžaduje buď další falzifikaci či verifikaci. Vždy je třeba 

brát v úvahu subjektivní hledisko. Nelze definovat exaktní a konečné soudy, protože 

myšlení a formování reality každého individua funguje na jiných principech, tedy odlišně. 

Je třeba, aby byl text, převážně ten umělecký, podrobován hlubokému a pečlivému 

bádání, aby byly kladeny konstruktivní otázky, na které však není vždy snadné najít 

adekvátní odpovědi. Zároveň by mělo být vzato v úvahu, že recipient nikdy není ideální, 

jak předpokládá např. strukturalistická analýza. Ta byla v průběhu 20. století rozšířena o 

poznatky z kognitivní psychologie a vzniklo sémiotické bádání. To v současné době 

předpokládá, že běžný recipient už není vždy schopen odhalit všechny významy, které 

jsou v textu zakódovány. Je třeba brát v úvahu jisté presupozice jako např. čtenářská 

zkušenost (aby mohla být odhalena např. intertextualita), společenský statut, kulturní 

začlenění, inteligence apod. 

Naše analýza začleňuje text do konkrétního sociálně-kulturního časoprostoru. Rozbor 

zároveň sleduje tok vyprávění a poodhaluje záměr autora a jeho vnitřní svět. Dílo spojuje 
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tři linie – perceptivní, receptivní a časoprostorovou, jejichž prostřednictvím lze dílo vnímat 

v širším kontextu. Text je sledován s řadou předpokladů, je podrobován rozboru, kdy je 

však potřeba počítat s řadou modifikací, protože se v průběhu zkoumání setkáváme s 

nejednoznačností významů způsobenou převážně již zmiňovaným asymetrickým 

fungováním jazykového znaku. To však tvoří neodmyslitelnou součást běžné každodenní 

lidské komunikace. Činí ji barvitější, avšak znesnadňuje uživatelům jazyka pochopení 

požadovaného významu. 
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Résumé 

 

La langue fait partie intégrante de la vie humaine pendant des milliers d´années. 

C´est un organisme vivant qui se développe sans arrêt. Il est possible de postuler que 

l’apparition de la parole est reliée à certains changements physiologiques de l’appareil 

articulatoire humain qui seraient apparues il y a environ entre 400 000 et 300 000 ans 

avant notre ère. Pour l´homme, la langue est une évidence naturelle, il l´utilise chaque 

jour pour communiquer avec les autres humains. Il ne réfléchit pas comment ce 

mécanisme fonctionne.  

La langue s´est formée au cours du temps par la pratique de ses locuteurs. Et  

parceque l´homme est curieux il existe des linguistes qui essayaient de trouver le principe 

de fonctionnement de ce système complexe. Depuis l´Antiquité les philosophes 

cherchaient les réponses à un certain nombre de questions: Comment les langues sont-

elles structurées? Comment le langage est-il apparu? Comment est-ce que le langage 

transmet le sens entre deux individus? Comment est-ce que les locuteurs produisent et 

perçoivent le langage et la langue?  

Avant tout, il faut commencer à distinguer entre la langue, la parole et le langage. 

La langue est un système de communication conventionnel particulier. Ce n´est pas bien 

sûr seulement un ensemble d´élements mais c´est aussi une structure de règles. La parole 

est en fait le résultat de l’utilisation de la langue et du langage. Selon Saussure, la langue 

est le résultat d’une convention sociale. Par contre, la parole est l'utilisation personnelle 

de la langue (style, rythme, syntaxe et prononciation individuels). Le troisième terme, le 

langage, réfère à des facultés psychologiques permettant de communiquer à l’aide d’un 

système de communication. C´est une  faculté de l'humain de construire des codes.  

Les langues naturelles ont certaines caractéristiques principales. Elles 

transmettent le sens entre l´émetteur et le récepteur. La langue met les sons les uns à la 

suite des autres, sinon le message sera incompréhensible, c´est ce qu´on appelle la 

linéarité du message dans le temps.  La transmission de sens d'un individu à un autre 

repose sur l'existence du signe linguistique. Ferdinand de Saussure a été le premier qui a 

défini de façon précise cette notion importante. Le signe linguistique unit, non pas un 

nom et une chose, mais un concept, le signifiant et une image acoustique (ou sensible), le 
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signifié qui n'est pas le son matériel, mais l'empreinte psychique de ce son, le contenu 

sémantique. Un signe n'a de valeur sémantique qu'en tant qu'il appartient à un système 

de signes. Ce système de signes est étudié par une discipline scientifique, la sémiologie. 

C’est Ferdinand de Saussure, le représentant de la linguistique structurale, qui est 

considéré comme le fondateur européen de la sémiologie. Selon lui, et selon l´œuvre 

rédigé à partir des notes de ses cours par ses étudiants ”Cours de linguistique générale”, 

la meilleure façon d'étudier la nature de la langue est d'étudier ses caractéristiques 

communes avec les autres systèmes de signe et au sein de la vie sociale. Le terme 

"sémiotique" a été proposé par l´américain Charles S. Peirce qui, à la même époque que 

Saussure, a tenté de proposer une théorie générale des signes. Ce linguiste nous explique 

que lorsque deux signes sont liés par leur signifiés, on parle alors de symbolisation (ou 

connotation) et donc d´un symbole. Le signe linguistique est, en fait, un type particulier 

du symbole. Ensuite il distingue une icône qui est créée par un lien analogique avec la 

réalité. Notre société moderne utilise les icones chaque jour. Le troisième type de signe 

d´après Peirce est l´indice - une relation directe de proximité avec son objet.  

À partir de cette époque-là, nous pouvons trouver encore beaucoup de linguistes 

exceptionnels qui ont développé cette discipline qui s'institutionnalise dans les années 

1960. Citons par exemple Roman Jakobson qui a élargi le schéma de communication et 

décrit la situation communicative. Par ailleurs il définie les différentes fonctions du 

langage. Un autre linguiste remarquable, Umberto Eco, qui est reconnu pour ses 

nombreux essais sur la sémiotique, il observe aussi l´évolution de langue. N´oublions pas 

l´écrivain et le critique français Roland Barthes dont le travail porte sur l’ensemble des 

systèmes de signes. Il définie dans son ”Le mythe aujourd´hui” le mythe comme le 

système de communication articulée autour de trois termes déjà retenus par Saussure, 

plus tard par Hjelmslev,  - le signifiant, le signifié et le signe. Cependant, le mythe diffère 

des systèmes de communication ordinaires parce qu´il est secondaire. Il utilise des 

signifiants déjà existants pour générer du sens.  

Mais revenons maintenant à la problématique du signe, concrètement à son 

fonctitionnement asymétrique. Nous pouvons appliquer les notions de sémiologie de 

façon à définir des relations entre les signes.  Le signe est fondé par la relation de 

plusieurs éléments. La perception du signe n´est possible que si nous considérons sa 
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manifestation matérielle dans le texte. Le signifié est une valeur et elle est strictement 

conditionnée par les rapports aux autres signifiés de la langue. Les signes donc entrent en 

relations les uns les autres. Il y a deux types de relations – la relation linguistique interne 

qui représente la dénotation, une classe d´objets dénotés correspondant au signe, c´est-

à-dire le corrélat mental. Deuxième type réprésente des relations externes. Ces relations 

sont dues à la coexistence du signe donné avec les autres signes particuliers. Ce principe 

est fondé sur l´opposition et la substitution paradigmatique.  

Le fonctionnement dans le cadre du paradigme apparaît quand deux signes ont le 

même signifiant (dénotant), mais a ce signifiant correspond aux plusieurs signifiés 

(dénotés) différents, en ce cas on parle de l´homonymie. Ici on distingue aussi les 

homophones (deux mots de sens différent mais de prononciation identique) et les 

homographes (deux mots de sens et de prononciation différents,  mais de même 

orthographe).  

Alors que les homonymes sont des mots différents, la polysémie désigne un mot 

qui a plusieurs sens, plusieurs dénotés. 

Par contre la relation de signification paradigmatique - la synonymie - regroupe les 

mots de même catégorie grammaticale de sens proche et de forme différente. Le signifié 

pareil, le signifiant différent. À l´opposition de la synonymie, on trouve des antonymes qui 

sont des mots de sens contraire. Signifiés opposés, signifiants différents. 

La dernière relation entre deux signes est appelée la paronymie et celle-là montre 

deux mots souvent de même catégorie grammaticale qui présentent une analogie de 

forme , il peuvent être confondus par l´inattention ou l´ignorance. 

Le signe est donc, d'une part, une réalisation linguistique qui associe un signifiant 

et un signifié à l´interieur du système. D´autre part il est là pour référer à des données 

extra-discursives et pour les communiquer à un lecteur. À ce fait aident aussi des 

grandeurs figuratives (appellés aussi les figures). Ce sont des unités qui réalisent la 

cohérence textuelle et qui ont des correspondants hors du texte. Mais les figures sont 

aussi des éléments du langage. Les figures englobent aussi des métaphores, la métonymie 

et la synecdoque.  
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En premier lieu, la métaphore est une comparaison implicite, elle est le résultat 

d'une ressemblance, c´est essentiellement une façon de comprendre quelque chose dans 

les termes d’une autre chose. 

Autrement, la synecdoque et la métonymie reposent sur des structures cognitives 

indépendantes de leur mise en place. La métonymie a essentiellement une fonction 

référentielle, elle autorise l’emploi d’une entité pour en représenter une autre. Il doit 

exister une relation entre l’entité utilisée et celle référencée. La synecdoque est une 

variété de métonymie qui consiste à donner à un mot un sens plus large ou plus restreint. 

On peut appliquer ces principes lors d´une analyse sémiotique du texte. Cette 

analyse permet de faire ressortir le véritable contenu, le sens. Elle permet de décrire des 

systèmes de signification. Elle consiste à repérer les figures, les classer, et étudier leur 

organisation dans le texte. Et ce qui est important l´analyse présente le texte dans un 

contexte socio-culturel. 

Pour ce but deux textes littéraires avaient été choisis – le premier, le drame 

”Salomé” d´Oscar Wilde, le second, le conte de Gustave Flaubert ”Hérodias”, racontant 

aussi le mythe de Salomé. Ce mythe raconté dans la Bible et parle d´une jeune fille belle, 

mais aussi d´une manipulatrice, qui danse pour le tétrarque Hérodias, son beau-père, il 

est fasciné par cette danse et en revanche il lui a promis tout ce qu´elle désirait. Elle veut 

la tête de Jean le Baptiste et elle la reçoit.  

Les deux ouvrages sont créés a l´époque de ”fin de siècle”. On observe  donc 

certains aspects comme par example l´orientalisme qui était à la mode. Mais le plus 

évident c´est la fascination par la femme fatale dont la thématique est développée.  

Un extrait parlant de la dans de Salomé est analysé. Flaubert a décrit la danse de 

Salomé en détail, il utilise beaucoup de symboles, cette description est presque une 

vision. Wilde a inventé le nom ”La danse des sept voiles” et il a choqué par l´obscenité du 

point final. Néanmoins, Salomé devient le symbole de la femme mythique orientale qui se 

distingue à la fois par lacruauté, la sensualité et la beauté. 

L´analyse montre l´intention de deux auteurs de représanter du vice caché dans 

une belle femme. On voit aussi comment la compréhension du signe linguistique peut 

être diverse et dépendante du contexte. C´est seulement au récepteur de le déchiffrer. Ici 
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les effets subjectifs peuvent jouer un rôle important et c´est pourquoi le texte ne saura 

jamais interpréter un texte littéraire de la même façon et exactement. 

Voici la conclusion à laquelle notre analyse nous a amenés. 
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příloha č.1 

GUSTAVE MOREAU, L'apparition, vers 1876, aquarelle, 106 x 72 cm. Coll. musée d'Orsay, Paris. 

 

příloha č. 2 
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katedrála v Rouen 

 

Salomé v popisované poloze skarabea 

příloha č. 3172 

Ruchiouk-Hànem et Bambeh se mettent à danser. ― La danse de Ruchiouk est brutale, elle se serre 

la gorge dans sa veste de manière que ses deux seins découverts sont rapprochés et serrés l'un près de 

l'autre. Pour danser, elle met, comme ceinture pliée en cravate, un châle brun à raie d'or, avec trois glands 

suspendus à des rubans. Elle s'enlève tantôt sur un pied, tantôt sur un autre, chose merveilleuse ; un pied 

restant à terre, l'autre se levant passe devant le tibia de celui-ci, le tout dans un saut léger. J'ai vu cette 

danse sur des vieux vases grecs. (…) Ces dames, surtout le vieux musicien, absorbent considérablement de 

raki. Ruchiouk danse avec mon tarbouch sur sa tête. (…)Nous revenons chez Ruchiouk. La chambre était 

illuminée par trois mèches dans des verres pleins d'huile, mis dans des girandoles de fer-blanc accrochées au 

mur. Les musiciens sont à leur poste. ― Petits verres pris très précipitamment, le cadeau de liquides et nos 

sabres font leur effet. (…) Ruchiouk nous danse l'abeille. Préalablement, pour qu'on puisse fermer la porte, 

on renvoie Fergalli et un autre matelot, jusqu'alors témoins des danses, et qui, au fond du tableau, en 

constituaient la partie grotesque ; on a mis sur les yeux de l'enfant un petit voile noir, et on a rabattu sur les 

yeux du vieux musicien un bourrelet de son turban bleu. Ruchiouk s'est déshabillée en dansant. Quand on est 

nu, on ne garde plus qu'un fichu avec lequel on fait mine de se cacher et on finit par jeter le fichu ; voilà en 

quoi consiste l'abeille. 
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