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Abstrakt 

 

V této práci představujeme výstup z výzkumu, jehož záměrem bylo prozkoumat 

rozsáhlé pole porozumění zastaralým, resp. jiným méně běžným výrazům u české školní 

mládeže ve věku 11–15 let. Pro tento účel byl sestaven dotazník, který byl díky ochotě a 

vstřícnosti šesti vyučujících distribuován na několika českých základních školách a 

gymnáziích. Takto získaná data jsme podrobili kvalitativní analýze a následné 

interpretaci odhalující strategie, které byly našimi respondenty využívány k porozumění 

neznámým a méně známým slovům. Dotkli jsme se také otázek souvisejících 

s čtenářským porozuměním. Zároveň jsme se na bázi kvantitativní analýzy pokusili 

vysledovat vztah mezi mírou porozumění řídkým výrazům a několika proměnnými, 

zejména věkem a pohlavím respondentů. 
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Abstract 

 

 This paper presents the results of our research. Its aim was to explore the wide 

field of understanding archaisms or rare expressions by 11 to 15-year-old school-age 

children. For this purpose, a questionnaire was designed and distributed to several 

Czech elementary and secondary/high schools owing to the help and co-operation of six 

local teachers. The data obtained by the questionnaire were qualitatively analyzed and 

interpreted in terms of the strategies our respondents used to understand the unfamiliar 

or less familiar words. The issue of reading comprehension was also touched upon. At 

the same time, quantitative aspects of the relation between the level of understanding 

and certain variables, namely the age and gender of the respondents, were revealed. 
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1 Úvod 

 Pole výzkumu, jehož výsledky představují těžiště naší práce, je vymezeno 

několika souřadnicemi, přičemž třemi nejdůležitějšími jsou 1) děti ve věku 11–15 let, 2) 

porozumění a 3) zastaralé, respektive málo běžné výrazy. Ve druhé, teoretické kapitole 

se pokusíme tyto souřadnice blíže vymezit s oporou v literatuře předmětu. Poté obecně 

načrtneme parametry výzkumu, které na začátku hlavní, čtvrté kapitoly konkretizujeme, 

abychom mohli přejít k vlastnímu zhodnocení zjištěných jevů. Přestože nevynecháme 

částečnou kvantitativní analýzu dat, bude se naše pozornost soustředit především na 

jejich kategorizaci a kvalitativní zhodnocení. Výzkum, který představujeme, by tak bylo 

možné charakterizovat jako převážně kvalitativní, čímž mimo jiné odůvodňujeme 

množství citovaného materiálu. Snažili jsme se zohlednit maximum možných vlivů na 

vytěžená data a zajistit tak adekvátní vhled do výzkumné situace. Právě proto vyniká 

čtvrtá kapitola, zejména její druhá část, rozsahem i podrobností (srov. Gavora, 2010, 

s. 181). Výsledky, k nimž jsme dospěli, shrneme nakonec v páté, závěrečné kapitole. 

 Ohniskem našeho zájmu jsou strategie rozumění, kterými se mládež 

v pubescentním věku vyrovnává s výrazy, jejichž význam nezná nebo zná pouze 

vzdáleně. Cesta za identifikováním těchto strategií je lemována řadou milníků, u nichž 

se krátce zastavíme ve druhé kapitole a mezi něž patří nabývání a obohacování slovní 

zásoby dětí, obecné rysy vývoje jazyka školní mládeže, čtení s porozuměním, čtenářská 

gramotnost a rozumění figurativnímu jazyku. 

 Samotný výzkum je, jak bylo řečeno výše, rozložen do dvou částí, kvantitativní 

a kvalitativní. Poté, co v metodologické části představíme všechna úskalí snahy o 

kvantitativní zhodnocení našeho konkrétního výzkumu, přece jen naznačíme možné 

vztahy několika proměnných, přičemž závislou proměnnou bude míra porozumění 

zastaralým a řídkým výrazům u dané populace. Budeme sledovat, nakolik mládež 

správně rozumí několika zvoleným výrazům postaveným samostatně, mimo kontext, a 

zda tato míra porozumění souvisí s věkem testovaných osob a jejich pohlavím. Ukáže 

se, že výsledky je zapotřebí interpretovat také s ohledem na školní prostředí žáků, ale i 

tak zůstane řada intervenujících proměnných opominuta, protože nebylo v silách 

výzkumníka je kontrolovat. Poté, co vyčerpáme měřitelné a jinak sledovatelné vztahy 

mezi proměnnými, přesuneme se ke zmíněnému ohnisku naší práce. Nejprve 

představíme kritéria, na základě kterých jsme se rozhodovali hodnotit některé výklady 
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respondentů jako projev porozumění, některé jako projev jiného způsobu rozumění. Jiné 

způsoby rozumění pak budeme dále kategorizovat, protože právě ony jsou výsledkem 

aplikace určitých strategií dekódování významů neznámých slov. Náš výzkumný 

nástroj, dotazník, byl sestaven tak, aby bylo možné sledovat, ačkoli ne poměřovat, 

rozumění nejen samostatně stojícím, ale i v textu zapojeným výrazům. Interpretace 

způsobů rozumění těmto výrazům tvoří náplň posledních podkapitol stěžejní části naší 

práce. Budeme mít možnost sledovat také čtení s porozuměním, a to na úlohách 

vycházejících z bajky, tedy koherentního, uzavřeného textu s poselstvím, jehož 

rozluštění ukáže, jakým způsobem respondenti dovedou vyvozovat význam z textu. 

Nakonec překročíme hranice testových úloh, které, byť obsahovaly otevřené otázky, 

jsou přesto úzce vymezené, a to tím, že se přímo od respondentů samých poučíme o 

jejich vztahu k četbě literatury 19. a první poloviny 20. století, která poskytla lexikální a 

textový materiál pro náš výzkum. 
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2 Teoretická mapa výzkumného pole 

 Výzkumný problém tak, jak byl nastíněn výše a jak bude specifikován níže, 

představíme z teoretického pohledu vývojové psycholingvistiky. Nelze však 

přehlédnout, že problematika rozumění je průsečíkem mnoha dalších disciplín, mezi 

jinými neurolingvistiky, která se také zabývá komprehenzí, filosofie, konkrétně 

hermeneutiky, jejímž zájmem je problematika předporozumění, literární teorie s její 

odnoží, recepční estetikou, a v neposlední řadě také pedagogiky a didaktiky zaměřené 

na problematiku čtenářství. 

Psychologie se soustředí především na procesy jazykového porozumění, 

produkce a paměti, zatímco lingvistika analyzuje jazykové struktury. Vývojová 

psycholingvistika se pak zabývá tím, jak jsou tyto procesy osvojovány dětmi 

(Karmiloff, 2001, s. 4). Její záběr je přitom v dnešní době obrovský – ještě donedávna 

se soustředila především na osvojování jazyka dětmi v předškolním věku, nyní toto 

vymezení překračuje oběma směry, jak do prenatálního stádia, tak do fáze školního 

věku, dospívání a dospělosti. Jazykový vývoj totiž podle vědců není limitován věkem, 

ale trvá po dobu celého života (Berman, 2007, s. 348; Nippold, 2004, s. 2) a je 

ovlivňován dlouhou řadou faktorů, zejména kognitivních, sociálních a lingvistických 

(Berman, 2004, s. 30). 

 

2.1 Vývoj jazyka dětí v předškolním a školním věku  

Abychom získali představu o jazykových kompetencích dětí ve věku 11–15 let, 

musíme stručně přehlédnout předcházející jazykový vývoj, přičemž zdůrazníme ty 

aspekty, které se vážou k tématu našeho výzkumu, zejména osvojování a rozšiřování 

nebo prohlubování slovní zásoby.  

Dříve než nemluvně dosáhne věku dvou let, dovede rozpoznat, že slovosled má 

vliv na význam, v pěti letech už dítě mluví snadno a plynule (Karmiloff, 2001, s. 3), 

stává se kompetentním mluvčím mateřského jazyka (Nippold, 2006, s. 6) a podle 

McLaughlina dokonce zvládá 90 % gramatiky (2006, s. 366). V předškolním věku 

probíhá osvojování jazyka na všech rovinách a největší vliv na něj mají rodiče, způsob, 

jakým komunikují s dítětem i mezi sebou v jeho přítomnosti. Dítě si osvojuje jazyk 

přirozeně, bez vynaloženého úsilí přijímá vnější podněty, pozoruje. Od časného věku, 
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kolem čtyř let, se začíná spontánně zajímat o to, jak slova fungují, tedy jaké jsou mezi 

nimi vztahy na rovině slovotvorné, jak ukázal na několika příkladech ve své knize 

Karmiloff (2001, s. 79), a mezi čtvrtým a pátým rokem pozná rozdíl mezi tím, co se 

říká, a tím, co se míní (Berman, 2007) – je schopno identifikovat lež, klam i metaforu. 

Dítě ve věku čtyř až pěti let rozumí ale především senzorickým a jednoduchým 

metaforám, které čerpají významy z jedné, dítěti známé kognitivní domény (Winner, 

1997). Velmi důležité i pro pozdější vývoj jazyka dítěte je to, jakým způsobem si ještě 

v předškolním věku osvojuje slovní zásobu. V rozmezí 12 až 20 měsíců začíná 

produkovat první slova. Časnější produkce u dívek než u chlapců, prokázaná četnými 

výzkumy, je podle vědců podmíněna biologicky. Komprehenze, která je s produkcí úzce 

spjata, se vyvíjí u obou pohlaví stejným tempem, a to o něco dříve než produkce – 

kolem jednoho roku rozumějí chlapci i dívky v průměru deseti slovům, během dalších 

dvou měsíců se tento počet navýší na padesát a v roce a půl již znají více než sto slov 

(Karmiloff, 2001, s. 62–63). Jakým způsobem se děti učí poznávat slovní formu a 

přiřazovat jí význam? V nejranějším vývojovém období je tento proces podmíněn 

výhradně extralingvistickým kontextem, kdy významnou roli hraje například ukazování. 

Děti jsou rovněž velmi zdatné ve sledování objektů, na které je zaměřen pohled 

mluvčího (Karmiloff, 2001, s. 59). Rozpoznávání již známých slov se děje především 

na bázi fonologické, prostřednictvím identifikace zvuku slov (tamtéž, s. 77). Mezi 

druhým a třetím rokem si děti začínají osvojovat slova pomocí procesu rychlého 

mapování (fast mapping), uvádí Karmiloff (tamtéž, s. 71). Obecně bývá tento proces 

situován do ranějšího stadia, okolo 18. měsíce. Rychlé mapování, které je 

pravděpodobně prerekvizitou náhlé exploze pojmenovávání, v literatuře označované 

jako vocabulary spurt, probíhá tak, že dítě, které je byť jen jednorázově vystaveno 

situaci zahrnující vedle již známých a pojmenovaných objektů jeden neznámý, a které 

zároveň slyší v řeči někoho, kdo k této situaci referuje, mezi již známými slovy nějaké 

slovo neznámé, přiřadí neznámému objektu dosud neznámé jméno a toto spojení si 

hierarchizovaně uloží do dlouhodobé paměti (tamtéž, s. 78). Tento proces může na 

rozdíl od jiných přetrvávat během jazykového vývoje jedince až do dospělosti a 

napomáhá porozumění například při četbě, k čemuž se dostaneme později. V raném 

vývojovém období je však urychlován a podporován i tím, že se uplatňuje téměř 

výhradně ve vztahu ke konkrétním, vizuálním a hmatatelným objektům, a to k celým 

objektům (whole object constraint), méně často ve vztahu k částem nebo vlastnostem 
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těchto objektů, a nikoli k abstraktům. Dále je kompatibilní s pravidlem, že jeden objekt 

má pouze jedno jméno a jedno jméno označuje právě jeden objekt (mutual exclusivity 

constraint) – dítě v předškolním věku nerozumí synonymii ani polysémii. Uvedená 

kognitivní pravidla osvojování slovní zásoby v raném stadiu vývoje dítěte představuje 

vedle dalších Karmiloff (2001, s. 69–74); tato jsou pro naše téma nejpodstatnější. 

Začátek školní docházky představuje ve vývoji jazyka dítěte výrazný mezník. 

Rozšiřuje se pole působení sociálních, kognitivních i jazykových vlivů. Významnou roli 

nově představuje učitel, spolužáci, učební materiály, metody i to, že jazyk sám se 

postupně stává objektem zájmu, nejen komunikačním prostředkem k vyjadřování 

potřeb, tužeb, k navazování a prohlubování vztahů. Není už jen přirozeně a do značné 

míry náhodně osvojován. Mluvit se dítě učit nemusí, zatímco dovednosti číst a psát 

nabývá pouze s vynaložením značného úsilí a koncentrace (Karmiloff, 2001, s. 9). Ve 

škole se učí gramotnosti (v literatuře popisované rovněž jako školní gramotnost, school-

based literacy, srov. Pellegrini, 1998, s. 7), osvojuje si takzvaný „gramotný slovník“ 

(„literate lexicon“) – mentální slovník tisíců složitých a málo frekventovaných slov, 

tvořících v paměti propracovanou sémantickou síť (Nippold, 2004, s. 1). Sémantické 

vztahy mezi slovy přitom podporují rychlé vybavování si významu při komprehenzi 

orálního jazyka (Karmiloff, 2001, s. 79). Tento slovník už neobsahuje pouze konkréta, 

jako tomu bylo v předškolním věku, ale vedle nich také abstrakta, synonyma, 

homonyma, víceznačná slova a další složité výrazy; tvoří významnou složku 

gramotnosti. Během školních let sice expanduje, ale jeho růst, stejně jako celý pozdější 

vývoj jazyka, pokračuje do dospělosti a není nikdy dovršen (Nippold, 2004, s. 2). 

Školní gramotnost se vyznačuje tím, že je založena na dekontextualizaci – na 

rozdíl od předškolních dětí se školní mládež při vnímání jazyka osamostatňuje od 

extralingvistického kontextu a začíná k ukládání i vybavování slov užívat vodítek, která 

poskytuje jazyk (Pellegrini, 1998, s. 9). Ve věku 6–7 let už děti dovedou myslet 

abstraktně a začínají intenzivně využívat nově nabytých metalingvistických kompetencí 

(Nippold, 2006, s. 13; srov. také McLaughlin, 2006, s. 366). Průměrně dva až tři tisíce 

slov ročně se školní mládež učí několika způsoby, mezi jinými právě morfologickou 

analýzou, dále kontextuální abstrakcí, tj. vyvozováním významu slova z jeho kontextu, 

tentokrát ovšem lingvistického (výše jsme na odpovídající pojem fast mapping narazili 

v souvislosti s vyvozováním významu slova z jeho kontextu extralingvistického) a 
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prostřednictvím slovníkových definic. Poslední z uvedených způsobů představuje ale 

pouze zlomek celého množství naučených slov. Rychlé mapování, na které v této 

souvislosti spolu s dalšími dvěma metodami upozorňuje Nippold (2006, s. 30), probíhá 

v rámci jazykového kontextu tak, že žák, zaslechne-li během učitelova výkladu 

neznámé slovo nebo narazí-li na takové slovo při četbě, vyvodí jeho význam ze širšího 

jazykového kontextu a při příštím výskytu daného slova si tento význam ověří. Význam 

nových, neznámých slov dovedou žáci odvozovat i z jeho formy samé. Na základě 

behaviorálních výzkumů i výzkumů prováděných neurozobrazovacími metodami vědci 

zjistili, že malé děti se v momentě, kdy se začínají učit rozpoznávat slova v psané 

formě, spoléhají na zvukovou stránku slov, tedy na jejich fonologickou stavbu, řídí se 

podobností znění slov obsahujících podobný řetězec písmen, přičemž někdy dochází 

k mylné záměně slov známých za neznámá, např. kost – host, pán – páv apod. 

(Karmiloff, 2001, s. 79). Žáci, jakmile se naučí plynule číst, začínají při dekódování 

významů neznámých slov hojně užívat zmíněnou morfologickou analýzu slova na 

lexikální, flektivní a derivační morfémy (Nippold, 2004, s. 5). Ta je nejefektivnější 

především při určování kompozit a odvozených slov. Zejména při četbě děti úspěšně 

kombinují tuto metodu s vyvozováním z kontextu, čímž urychlují vývoj jazyka a 

obohacují svou slovní zásobu (Nippold, 2006, s. 33). 

Dalším milníkem v jazykovém vývoji dítěte je rozmezí 8–10 let. Ve čtvrté třídě 

žáci plně ovládají dovednost psaní (Berman, 2007, s. 348). Již jsme zmínili, že jsou 

rovněž schopni plynule číst; čtení přestává být samo o sobě cílem, dovedností, které se 

do té doby musely pracně učit, ale začíná být prostředkem učení a nabývání nových 

znalostí a vědomostí (McLaughlin, 2006, s. 383). Mimo to žáci pomocí četby nabývají 

pokročilou slovní zásobu, kterou obohacují o metaforické významy, zdokonalují se 

v ovládání syntaxe – dovedou operovat se složitými syntaktickými strukturami, na které 

jinde než ve formálním, školním prostředím nenarazí (Nippold, 2004, s. 3; tentýž, 2006, 

s. 12). Podstatným přínosem zvládnuté dovednosti čtení je to, že dítě náhle osvobozuje 

od výhradní závislosti na tom, co je mu předkládáno vyučujícím, školou atd. – může 

začít osvojovat větší část jazykových dovedností i znalostí o světě samo, nezávisle na 

okolí, může začít prosazovat své vlastní zájmy; důsledkem toho je, že další jazykový 

vývoj dítěte je stále více individuální (Nippold, 2006, s. 12). Také rozumění metaforám, 

které nejsou založeny na smyslovém vnímání, a složitějším metaforám, které například 
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využívají více než jedné kognitivní domény, je podmíněno individuálně, především 

kognitivními znalostmi dítěte (Winner, 1997, s. 81–89). 

Charakteristika stadia jazykového vývoje, ve kterém se ocitají naši respondenti a 

před jehož práh jsme výše uvedeným popisem dospěli, přetrvává nadále. Námi zvolená 

věková skupina se vyznačuje jak dovedností psát a plynule číst, tak všemi 

metalingvistickými i kognitivními dovednostmi potřebnými k tomu, aby respondenti 

bez obtíží porozuměli zadání našeho dotazníku a byli schopni plnit úlohy, před které je 

stavíme. Zároveň lze konstatovat, že 11–15letí studenti tvoří podle teoretických 

příruček relativně homogenní skupinu – poslední zásadní transformaci prodělal jazyk 

dětí ve věku kolem 8–10 let, kdy se naučily plynule číst, číst ne pro čtení samo, ale pro 

získávání nových vědomostí, znalostí o světě i zážitků z četby. Jejich jazyk se dále 

vyvíjí, od nynějška jsou však jeho proměny závislé spíše než na věku na individuálních 

dispozicích dítěte a nadále má silný vliv vzdělávací systém, školní prostředí, vyučující 

atd. 

 

2.2 Čtenářská gramotnost mládeže ve věku 11–15 let 

Pokusili jsme se nastínit, jakým způsobem děti předškolního a školního věku 

dekódují významy slov, která neznají. Tento proces souvisí s problematikou čtenářství, 

jak již bylo naznačeno. Žáci jsou nejčastěji konfrontováni s novým slovem v rámci 

vlastní četby nebo výkladu, který jim přednáší vyučující. Zároveň existuje reciproční 

vztah mezi jazykovou vybaveností a čtenářskou kompetencí žáka. Obojí se vzájemně 

ovlivňuje a podporuje. Problematikou čtenářství se u nás z převážně literárněvědného 

pohledu zabývá například Jiří Trávníček,1 z pohledu didaktického pak například 

Kateřina Homolová,2 Ladislava Lederbuchová3 a řada dalších. Čtenářské gramotnosti je 

věnována řada metodických příruček pro učitele.4 

                                                           
1 Srov. např. publikace: TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. 

Brno : Host, 2008. 207 s. ISBN 978-80-7294-270-1; TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé 

České republiky a jejich vztah ke čtení. Brno : Host, ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 

2011. 191 s. ISBN 978-80-7294-515-3 (Host); viz také níže citovanou publikace Vyprávěj mi něco… 
2 Např. HOMOLOVÁ, Kateřina. Čtenářská propedeutika. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická 

fakulta, 2009. 85 s. ISBN 978-80-7368-657-4; HOMOLOVÁ, Kateřina. Možnosti zkoumání současného 

dospívajícího čtenáře. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 

2012. 179 s. ISBN 978-80-7248-808-7. 
3 Např. níže citované didaktická příručka, dále monografie LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha : 

o čtenářství jedenáctiletých. Plzeň : vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 179 s. ISBN 80-
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Ruth Berman se dlouhodobě věnuje osvojování narativu dětmi. Z jejího pohledu 

je věková hranice 9–10 let, na kterou jsme již několikrát narazili výše, milníkem 

ve vývoji školní mládeže také v tom ohledu, že děti tohoto věku mají již internalizované 

narativní schéma, zvládají referovat o čase a prostoru a zohledňovat účastníky diskurzu 

(Berman, 2007, s. 348). Sami dovedou konstruovat homogenní narativní struktury až 

v tomto věku přesto, že narativ je univerzální typ diskurzu, se kterým se setkávají už od 

raného dětství (Berman, 2009, s. 355), například formou pohádek, které jim rodiče 

předčítají. V tomto stadiu však děti prožívají vyprávění jako účast, jako sdílení s tím, 

kdo jim vypráví. Ve druhém stadiu, ve věku 6–8 let, začínají vnímat vyprávění jako 

uspokojování zvědavosti a teprve ve třetím stadiu, mezi 9–12 lety, umějí chápat časový 

rámec vyprávění, osvojují si narativní myšlení a dovedou vnímat příběhy jako podněty 

k sebereflexi. Uvedená stadia představuje a blíže charakterizuje Trávníček (2007). 

„Třetí stadium lze pojmenovat jako para-narativita: dochází ke zjištění, že vyprávění 

není jenom to, co si lze obstarat z příběhů (pohádek, dobrodružných vyprávění, pověstí, 

legend atd.), ale že se něčím – podstatně a hlubinně – týká i nás samých“ (tamtéž, s. 59). 

Citovaný výrok lze vtáhnout do souvislosti s tím, že děti ve věku devíti let jsou kromě 

doslovných významů schopny z textu vyvozovat obrazná sdělení (Nippold, 2006, s. 14). 

Mladší děti rozumějí například příslovím, která tvoří součást kulturní gramotnosti, 

většinou doslovně. To se však v průběhu školní docházky mění, děti si postupně 

osvojují i figurativní myšlení. Už na prvním stupni základních škol jsou jim podle 

Nippolda k četbě předkládány bajky, nejčastěji Ezopovy, jejichž integrální součást 

představují přísloví, a děti bývají motivovány k tomu, aby za pomoci příběhu v bajce 

vyprávěného vyvodily obrazný význam, jaký to které přísloví má (tamtéž, s. 201).5 

Vyvozování ať už doslovných, nebo obrazných významu z textu je možné a přirozené 

vnímat jako dynamický proces, který je u každého čtenáře jiný a proměňuje se dokonce 

                                                                                                                                                                          
86898-01-6; dále např. série tří článků O pubescentním čtenářství I, II, II publikovaných ve třech číslech 

47. ročníku periodika Český jazyk a literatura v roce 2010–2011. 
4 Např. DUBEC, Michal et. al. Baví mě číst a hýbat světem : jak efektivně vyučovat průřezová témata a 

současně rozvíjet čtenářství : vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol. [Praha] 

: Projekt Odyssea, 2012. 94 s. ISBN 978-80-87145-43-2; ŠLAPAL, Miloš et al. Metodika rozvoje 

čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín : Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum Nový Jičín, 2012. 144 s. ISBN 978-80-905036-8-7; dále příručka 

Čtenářská gramotnost ve výuce, kterou citujeme níže ad. 
5 Jedna z Ezopových bajek byla součástí našeho dotazníku. Ve druhém z úkolů, který se k ní vztahoval, 

byly děti vyzvány, aby z bajky vyvodily ponaučení, a to bez opory v přísloví, které jsme záměrně 

neotiskli – ukázalo se, že i ti nejmladší z našich respondentů, tedy jedenáctiletí, sami často vyvodili 

z příběhu ponaučení ve formě adekvátního přísloví. 
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s každým novým čtením. Duke a Carlisle vnímají komprehenzi právě jako proces 

konstruování významu textů, kdy význam nespočívá v  textech samých, ale kdy si 

čtenář vytváří a upravuje mentální reprezentaci textu na základě mnoha vzájemně 

působících faktorů, mezi nimiž jsou nejdůležitější ty, které do aktu čtení vnáší konkrétní 

text, jeho jazyk, obsah, struktura a další rysy, dále čtenář se svými vědomostmi, názory, 

zájmy, strategiemi čtení a dovednostmi, a do třetice kontext, ve kterém se akt čtení 

odehrává (Duke & Carlisle, 2011, s. 200). Zmínění autoři poukazují ve svém příspěvku 

na kruhový vztah mezi čtenářskou zkušeností, plynulostí četby a jazykovými 

dovednostmi. Plynulost četby velmi usnadňuje čtenářské porozumění, protože snižuje 

úsilí, které musí čtenář na úspěšné zvládnutí textu vynaložit, a umožňuje mu více se 

soustředit na konstrukci významu. Intenzita i extenze čtenářské zkušenosti naopak 

podporuje plynulost čtení a zároveň přispívá rozvoji slovní zásoby čtenáře, jeho 

jazykových dovedností i znalostí o světě, zároveň také k obeznámenosti s různými typy 

textů a schopnosti s nimi adekvátně nakládat (tamtéž, s. 209). Je tedy korelátem 

čtenářské gramotnosti, která je v našem prostředí definována jako „celoživotně se 

rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a 

hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i 

sociálních kontextech“ (Altmanová, 2011, s. 8). Takto definovaný pojem čtenářské 

gramotnosti má blízko k vymezení čtenářské kompetence, které ve své příručce 

představuje Lederbuchová (1995, s. 20): „Čtenářská kompetence je dána především 

čtenářskou zkušeností, úrovní čtenářských (kulturních) potřeb a zájmů, životní 

zkušeností a celkovou mentální vyspělostí žáka, dále mírou jeho emocionality, 

schopnosti představ a obrazotvornosti, znalostí pravidel znakového sdělování dané 

kulturní oblasti i vědomostí o literatuře a umění.“ Opět máme možnost docenit význam, 

jaký má pro rozvoj čtenářství osobnost daného jedince. Škola může své žáky všemi 

dostupnými prostředky k četbě motivovat a podporovat v ní, zásadní rozhodnutí ale leží 

za hranicemi její kompetence, v rukou (ne)čtenáře. 

 

2.3 Jazyk klasiků 

Zastaralé a jiné málo běžné výrazy vhodně zapadají do nastíněné mozaiky 

vývoje jazyka a čtenářských kompetencí školní mládeže. Míra obeznámenosti s nimi je 

mezi mladšími žáky velmi nestejná, závisí na mnoha faktorech, především, ale nejen, na 
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dosavadní čtenářské zkušenosti. V raném dětství mohlo dítě některé ze zkoumaných 

slov zaslechnout například od prarodičů nebo v rámci zfilmované pohádky. V době, kdy 

začal číst povinnou četbu, mohl žák na takové slovo narazit v literatuře 19. nebo první 

poloviny 20. století. V obou případech je pravděpodobné, že představu o významu 

daného výrazu získal pomocí rychlého mapování, tedy vyvozením z kontextu v prvém 

případě extralingvistického, ve druhém jazykového. Žáci mohou znát význam některých 

archaismů i na základě tzv. slovníkových definic, které získali tak, že během četby 

narazili na neznámé slovo, na jehož význam se zeptali např. rodičů.6 Není vyloučena ani 

možnost, že při dekódování neznámých slov využili metalingvistické kompetence, 

kterou získali na prvním stupni základních škol. V neposlední řadě je možné, že se 

s některými z testovaných výrazů dosud nesetkali; to může být dáno jak osnovami na té 

které škole, tak individuálním přístupem dítěte k četbě. 

Skutečnosti, že zastaralé výrazy patří do „gramotného lexikonu“, o němž jsme se 

zmínili výše, se implicitně dotýká Karel Komárek (2011) ve svém článku Čeština 

klasiků – jazyk cizí?, ve kterém poukazuje na vzdálenost jazyka literatury 19. století od 

jazyka dnešního na všech jeho úrovních. Uvádí příklady z vlastní vysokoškolské 

pedagogické praxe, kdy studenti neporozuměli lexikálním nebo morfologickým 

archaismům, a upozorňuje na potřebu vytvoření příručky nebo klíče, který by 

„obsahoval souhrn a výklad mluvnických jevů, kterými se tehdejší jazyk liší od 

současného“ (Komárek, 2011, s. 217), jinak se bude propast mezi běžnou češtinou a 

jazykem klasických děl české literatury neustále prohlubovat. Komárek (tamtéž, s. 214) 

přirovnává konfrontaci s tímto jazykem k učení se cizímu jazyku: „Čteme text, známe 

sice význam jednotlivých slovíček nebo si ho zjistíme, ale celá věta nám dohromady 

nedává smysl. Nebo naopak: pochopíme sice celkový smysl věty nebo textu, ale 

nedokážeme dešifrovat některé jeho detaily a přesně určit jejich význam, což se pozná 

například z toho, že se nám nepodaří větu přeložit, plynule vyjádřit v mateřském 

jazyce.“7 

 

                                                           
6 Takto popisovalo několik respondentů svou zkušenost s četbou literatury zvoleného období v rámci 

poslední z dotazníkových úloh. 
7 Autor jako by zde přesně charakterizoval způsoby, jakými se respondenti našeho dotazníku vyrovnávali 

s oběma úkoly navazujícími na Ezopovu bajku, viz níže. Zároveň několik studentů v rámci vlastního 

hodnocení celé problematiky rovněž přirovnalo jazyk starší literatury k jazyku cizímu. 
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3 Metodologie 

V teoretické části naší práce jsme se pokusili o zpřesnění výzkumného 

problému, tj. snažili jsme se z různých úhlů pohledu nastínit dvě východiska našeho 

výzkumu, jehož tématem je v širokém smyslu rozumění jazyku a jehož výzkumnou 

otázku jsme si formulovali takto: Jak rozumí školní mládež zastaralým, respektive méně 

běžným výrazům? V této kapitole se budeme věnovat analýze zvolené metody výzkumu. 

 

3.1 Výzkumná metoda 

Je zřejmé, že výše vymezený výzkumný problém téměř nelze zkoumat 

kvantitativně – naším primárním zájmem bylo především zjistit, jakým způsobem daná 

populace rozumí určitým slovům, nikoli nakolik jim rozumí. To znamená, že 

kvantitativní výsledky budou spíše vedlejším produktem primárně kvalitativního 

výzkumu, který byl koncipován za pomoci základních metodologických příruček 

(Disman, 2002; Gavora, 2010; Pelikán, 2011), s nimiž jsme mimo jiné konzultovali 

potenciální výhody a limity zvoleného typu výzkumu. Ty se pokusíme shrnout poté, co 

představíme jeho základní obrysy. 

 

3.1.1 Výzkum ex post facto 

Z hlediska práce s proměnnými rozlišuje Pelikán (2011, s. 69–70 ) dva základní 

typy výzkumu: metodu ex post facto a metodu experimentální. První z nich je 

v pedagogických výzkumech, jimž se autor věnuje teoreticky i prakticky, využívána 

hojněji a spočívá v tom, že nemá možnost manipulovat s nezávislými proměnnými. 

Nezávislé intervenující proměnné hledá až zpětně v průběhu analýzy dat. Oproti tomu 

v rámci experimentálního přístupu badatel předem nastavuje nezávislé proměnné a 

zkoumá, resp. ověřuje jejich vliv na proměnné závislé. Z řečeného vyplývá, že druhý 

zmiňovaný typ je vhodné užít až poté, co jsme provedli výzkum metodou ex post facto 

– k tomuto námětu se vrátíme v závěru naší práce. 
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3.1.2 Kvantitativní vs. kvalitativní metoda 

Z hlediska zpracování dat jsme zvolili typ výzkumu, jehož výstup je založen na 

nominálním měření (Pelikán 2011, s. 83–84). Pro empirické výzkumy v oblasti 

společenských věd obecně platí, že výsledky jsou obtížně kvantifikovatelné a ještě hůře 

zobecnitelné. Za cenu snížené validity je však možné takové výsledky produkovat. 

Pelikán (2011, s. 81) uvádí, že „každý pedagogický jev má jak svoji kvalitativní, tak i 

kvantitativní stránku a každá jednostrannost poznání tohoto jevu jedině zplošťuje“. My 

jsme však jednostranní do určité míry být museli, a to tak, že kvantitativní výsledky 

prezentujeme s výhradami. Máme k tomu několik důvodů. Jednak jsme zvolili 

výzkumnou techniku adekvátně k jevu, který jsme chtěli zkoumat – dotazník 

s otevřenými otázkami. Tento typ dotazníků má řadu výhod, vedle toho však nevýhodu 

náročného zpracování. Podle Pelikána (2011, s. 108) i Dismana (2002, s. 150–151) 

výsledky získané touto metodou prakticky nelze kvantifikovat. Pelikán (tamtéž) 

navrhuje alternativní možnost zpracování takto získaných dat: „Teoreticky je možno 

sice ex post vytvořit podle nejčastějších variant odpovědí v daném souboru 

kategorizaci, která odpovědi utřídí. Jde ale o dosti subjektivní záležitost, a navíc 

záležitost pracnou, takže tento postup příliš nedoporučujeme.“ Vzdor všem nevýhodám 

jsme byli tento postup nuceni zvolit. Kategorizace je podle Pelikána v omezené míře 

otevřená statistickému zpracování. Od toho my ovšem zcela upustíme z dalšího důvodu, 

kterým je vztah vzorku a populace v našem konkrétním případě. 

 

3.1.3 Populace a vzorek 

Populace (Disman, 2002), jinak také základní soubor (Pelikán, 2011), tj. 

„množina všech prvků patřících do okruhu osob nebo jevů, které mají být zkoumány 

v daném výzkumu“ (tamtéž, s. 47), byla popsána v rámci teoretické části. Její základní 

parametry zde stručně zopakujeme. Jedná se o mládež ve věku 11 až 15 let povinnou 

školní docházkou na nižších stupních českých víceletých gymnázií, respektive na 

druhých stupních základních škol. Aby byly výsledky výzkumu statisticky 

zpracovatelné a zobecnitelné, museli bychom nalézt adekvátní reprezentativní vzorek, 

což v našich podmínkách při takto zvolené populaci nebylo možné. Nemohli jsme se 

řídit náhodným výběrem a nedosáhli jsme ani adekvátně stratifikovaného vzorku 

(Pelikán, 2011, s. 53), tj. vzorku proporcionálního vzhledem k měřitelným proměnným 
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(věk, pohlaví, typ školy apod.). Jediným kritériem výběru vzorku byly ochota 

vyučujících na školách, které jsme oslovili, uvolnit vyučovací hodinu pro zadání 

dotazníku a naše časové a materiální možnosti. Vzhledem k tomu, že naším primárním 

cílem nebylo měřit, zda a nakolik mládež vybraným výrazům rozumí, a vzhledem 

k tomu, že máme opodstatněné pochybnosti, že i kdyby se nám podařilo sestavit vzorek 

stratifikovaný vzhledem k určitým proměnným, stále by to nebyl vzorek reliabilní, 

protože řada významných proměnných by nám i tak unikla, jak ukážeme v příslušné 

kapitole, nepovažujeme upuštění od statistického zhodnocení výsledků za závažný 

nedostatek. Domníváme se však, že by na náš výzkum mohly případně navázat další, 

například experimentální výzkumy, které by se mohly o takové zhodnocení pokusit. 

 

3.1.4 Explorativní metoda  

Vrátíme se ještě naposledy k charakteristice zvolené výzkumné metody. Pelikán 

(2011, s. 95) představuje klasifikaci metod zahrnující metody explorativní, behaviorální, 

psychosémantické, experimentální a další. Námi zvolená výzkumná technika – 

dotazník, respektive následný rozhovor – je nástrojem realizace explorativní metody, 

zaměřené na „zjištění informací, údajů, ale i názorů a postojů prostřednictvím výpovědí 

zkoumaných osob“ (tamtéž). Pro náš výzkum platí Pelikánova teze, že některá data ani 

nelze získat jinak než z výpovědí respondentů (tamtéž, s. 103). Výhodou takové metody 

je její snadná dostupnost a velká vytěžitelnost, možnost získat velké množství dat, 

problematická je však její validita. Při užití této metody se totiž zvyšuje množství 

intervenujících, avšak nekontrolovatelných proměnných. Například to, co respondent 

míní, nemusí být adekvátně verbalizovatelné, navíc respondent ani nemusí chtít vyjádřit 

se náležitě, může záměrně mást. Pelikán (2011, s. 104) rozlišuje minimálně tři 

pravdivostní úrovně, na kterých může respondent odpovídat: 

„to, co člověk o sobě vypovídá, resp. je ochoten vypovídat; 

to, co je ochoten sám sobě o sobě a svém jednání, resp. jeho motivaci připustit; 

třetí rovina je teprve rovinou skutečných postojů, motivací apod.“ 

Toto rozlišení úzce souvisí s problematikou motivace, která je našemu výzkumu velmi 

blízká. Je jednou z velmi obtížně kontrolovatelných, zato však silně intervenujících 

nezávislých proměnných. V našem konkrétním případě hrálo velkou roli, zda 
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respondenti přistupovali k výzkumu seriózně a snažili se odpovědět „pravdivě“ (včetně 

odpovědí typu nevím), nebo lehkovážně (v tom případě nejčastěji vůbec neodpovídali), 

nebo zda k němu přistupovali s humorem (v tom případě byly jejich odpovědi často 

nápadité a pozoruhodné).  

Vedle toho, co jsme nazvali zprostředkovaností nebo s Pelikánem úrovněmi 

sebereflexe,8 plyne ze zvolení explorativní metody řada dalších vlivů, kterým se 

budeme podrobněji věnovat v kapitole o proměnných. 

 

3.2 Technika výzkumu 

Náš výzkum má standardní fáze: sběr dat – zpracování dat – analýzu dat – hledání 

kauzálních vazeb – interpretaci výsledků výzkumu. Sběr dat jsme založili, jak už bylo 

řečeno, na jedné ze základních výzkumných metod, dotazníku, který nám umožnil 

oslovit poměrně velké množství respondentů (273) s vynaložením minimálních 

finančních prostředků. Další deklarovanou výhodou dotazníku je časová úspornost 

(přinejmenším v momentě jeho zadávání). Vysokou návratnost nám umožnilo to, že byl 

dotazník zadán při výuce na gymnáziích / základních školách, jeho vyplnění však 

zabralo studentům celou vyučovací hodinu, což bylo překážkou pro uplatnění další 

výzkumné metody, následného interview – zatímco dotazník bylo umožněno zadat ve 

dvanácti třídách, následné interview pouze ve třech, čehož litujeme vzhledem k tomu, 

že rozhovor tam, kde byl umožněn, poskytl mnohá objasnění původně málo 

průhledných odpovědí. Na druhou stranu ale platí, že jsme metodu rozhovoru nevyužili 

jako zdroj nových dat, nýbrž pouze jako zpětnou vazbu k datům již získaným. S nízkou 

návratností jsme navíc kvůli časové náročnosti počítali. 

 

3.2.1 Dotazník 

Dotazník je standardizovaná výzkumná technika (Disman, 2002, s. 125). To 

znamená, že tato technika není pružná – v našem případě se jedná o standardizovaný 

soubor otázek, nikoli předkládaných variant odpovědí. Dalším atributem této metody je 

                                                           
8 V Dismanově terminologii je to jev, který vyplývá z toho, že jde o nepřímé výzkumné metody – jedinou 

přímou metodou, která umožňuje bezprostřední sledování jevu, je pozorování. Všechny ostatní metody 

sledují indikátory těchto jevů. Srov. Disman 2002, s. 124. 
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podle téhož autora to, že je nepřímá, zkoumá nikoli jevy, ale indikátory jevů. Tento 

aspekt je v našem konkrétním případě zpochybnitelný, jelikož nezkoumáme postoje a 

názory,9 ale stavíme respondenty před tvůrčí úkoly. Do způsobu jejich plnění se však 

značně promítá vliv uměle navozené situace, proto musíme nakonec s Dismanem 

souhlasit. Již jsme zmiňovali mnohá pozitiva i negativa tohoto výzkumného nástroje, 

shrňme je zde ještě jednou se zřetelem ke konkrétní podobě našeho dotazníku, jehož 

účelem bylo dovodit strategie rozumění, pročež byly jeho otázky koncipovány jako 

otevřené. 

Mezi výhody dotazníku s otevřenými otázkami patří například možnost oslovit 

velké množství respondentů rozptýlených na rozsáhlém prostoru, nízké náklady, úspora 

času, nízká interference osoby tazatele, zaručená anonymita, dále skutečnost, že 

otevřené odpovědi nelimitují respondenta jinak než dobou vymezenou na vyplňování 

dotazníku a prostorem na papíře. V našem konkrétním případě byla velkou výhodou 

také vysoká návratnost dotazníků díky tomu, že byly zadávány žákům jejich 

vyučujícími během výuky. Naopak mezi nevýhody dotazníku patří především riziko 

nestejné míry srozumitelnosti otázky pro všechny, malá pružnost, nemožnost interakce, 

vysoké nároky na ochotu respondenta, který má možnost přeskočit některé otázky, resp. 

celý dotazník nevyplnit, v případě dotazníku s otevřenými otázkami je to dále obtížná 

zpracovatelnost získaných dat, subjektivita výpovědí (mj. neschopnost výzkumníka 

prohlédnout, nakolik seriózně respondent k vyplňování dotazníku přistupoval nebo co 

přesně svou odpovědí mínil) a další. 

Některá negativa dotazníku lze zmírnit precizací jeho konstrukce, formulací 

otázek a vhodným uzpůsobením jeho délky (Pelikán, 2011, s. 106). V souladu 

s doporučeními, která poskytli Pelikán (tamtéž) a Disman (2002, s. 148–152), jsme 

usilovali o maximální srozumitelnost, jednoznačnost a neutrálnost otázek a snažili jsme 

se dotazník sestavit tak, aby i přes značnou délku pokud možno udržel respondentovu 

pozornost. 

Otázky v našem dotazníku, jenž je v plném znění obsahem Přílohy, byly 

pokládány formou instrukcí, co má respondent vykonat, např. vysvětlit určitý výraz 

vlastními slovy, uvést synonyma nebo převyprávět příběh svými slovy. Výrazy, které 

měli respondenti vysvětlit, stály v některých úkolech samostatně, v jiných byly 

                                                           
9 Postojům a názorům respondenta je vyhrazena poslední dotazníková úloha. 
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zapojeny do kontextu. Pokud jde o konstrukci dotazníku, na úvod jsme umístili úkol 

náročnější na pozornost, obsahující výrazy zapojené do kontextu, protože jsme 

předpokládali, že na začátku bude koncentrace respondentů nejvyšší. Poté následovalo 

několik úkolů se samostatně stojícími výrazy. Předpokládali jsme, že během jejich 

plnění bude stoupat únava a klesat motivovanost a koncentrace respondentů, proto jsme 

jednak zařadili i výrazy tzv. kontrolní (zejm. luna, oř), u nichž jsme předpokládali, že je 

respondenti znají, jednak jsme následně zařadili úkol, který byl sice nejnáročnější, měl 

však velký potenciál upoutat respondentovu pozornost – tím bylo převyprávění starého 

překladu Ezopovy bajky Čižebník a zmije vlastními slovy. Poslední otázka dotazníku 

cílila na subjektivní hodnocení celé problematiky a poskytla prostor pro připomínky.  

Dotazník měl kromě souboru otázek další standardní náležitosti, tj. název, 

oslovení respondenta, informace zpravující o účelu dotazníku, návod na jeho vyplnění, 

ujištění o anonymitě, jméno autora dotazníku, název instituce, pod kterou byl zhotoven, 

a poděkování, které je zopakováno v závěru dotazníku. Následovaly dvě identifikační 

otázky, zjišťující věk a pohlaví respondenta. 

Srozumitelnost informací obsažených v úvodním odstavci jsme se snažili 

přizpůsobit cílové skupině a naším záměrem bylo respondenty motivovat k vyjádření 

vlastního názoru bez obav z pochybení – slovy „Žádná odpověď nemůže být správná 

nebo špatná! Nejlepší je taková odpověď, která vystihuje Tvé rozumění danému 

výrazu“ jsme usilovali nejen o zmírnění případného stresu plynoucího ze 

situace (výuka, dotazník zadávaný autoritou, tj. vyučujícím, a obnášející jisté 

požadavky), ale také o vyjádření podstaty dotazníku. Nešlo nám, jak jsme již několikrát 

předeslali, o ověřování vědomostí. Naopak tam, kde respondent neznal pravý význam 

slova, ale přišel s vlastní, novou interpretací, umožnil nám rozpoznávat ony strategie 

rozumění, jež byly v pravém smyslu předmětem našeho zájmu. Tím nechceme říci, že 

správné odpovědi pro nás byly bezpředmětné, naopak, jednak spolu s odpověďmi typu 

„nevím“ nalezly uplatnění v kvantitativním zhodnocení výzkumu, jednak vedly 

k otázkám, jak nebo odkud respondenti pravý význam výrazů znají, v rámci následného 

interview. To bylo vedeno především snahou odhalit respondentovy strategie tam, kde 

pro nás byly málo průhledné. 
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3.2.2 Rozhovor 

Již jsme uvedli, že následné interview nám bylo umožněno ve třech z dvanácti 

oslovených tříd. Typ tohoto interview Pelikán (2011, s. 118) charakterizuje jako volný, 

nestrukturovaný rozhovor. V našem případě byl realizován formou besedy, která je 

tímtéž autorem hodnocena jako výzkumná technika „doplňující na závěr určité etapy 

šetření“ (tamtéž, s. 125–126). Touto formou lze získat více stanovisek najednou. 

Disman (2002, s. 140) shrnuje výhody a nevýhody rozhovoru. Pro náš konkrétní 

rozhovor jsou relevantní poznatky, že jde o metodu časově náročnější; na druhou stranu 

v našem konkrétním případě neplatila vyšší návratnost – žáci ve velkém počtu neměli 

příliš motivace spolupracovat. Někteří ovšem poskytli velmi cenná doplnění ke svým 

původním, dotazníkovým odpovědím. Tato doplnění byla moderátorem besedy (tedy 

autorem dotazníku) písemně zaznamenávána vždy po skončení dané odpovědi. Celý 

průběh skupinových rozhovorů byl ovlivněn dlouhou řadou nezávislých proměnných, 

jejichž výčtu se budeme věnovat v následující kapitole. 

 

3.3 Proměnné 

Pojednání o proměnných řadíme až téměř na samý závěr metodologické kapitoly 

z důvodu, že řada z nich vyplývá i z použití těch kterých výzkumných technik. 

„Součástí projektu je i analýza výzkumného pole. (…) Badatel si ujasňuje, jaké 

proměnné vstupují do hry, jaké jsou mezi nimi vztahy, a na základě této analýzy 

rozhoduje o tom, které z nich jsou skutečně nosné a klíčové.“ (Pelikán, 2011, s. 75). Jak 

uvidíme dále, proměnných, které do hry skutečně vstupují, je nezměrné množství a 

zdaleka ne všechny lze mít pod kontrolou, dokonce ani ne všechny významně 

intervenující. Disman (2002, s. 25) konstatuje, že „v sociálních vědách prakticky nikdy 

nebudeme pracovat s úplně popsaným přirozeným systémem, a tudíž vždy budeme 

vystaveni zkreslením“, z čehož vyvozuje nutnost pracovat s redukovaným popisem 

reality.10 Přirozeným systémem přitom míní „soubor proměnných, které jsou navzájem 

propojeny mnoha vztahy“ (tamtéž, s. 17). 

Proměnné bývají tradičně klasifikovány jako závislé (ty, které pozorujeme) a 

nezávislé (ty, které ovlivňují námi pozorovaný jev, závislou proměnnou). Pelikán 

                                                           
10 Tamtéž Disman uvádí čtyři typy redukcí, kterých se ve výzkumech dopouštíme při popisu reality: 1) 

redukce počtu pozorovaných proměnných; 2) redukce počtu analyzovaných vztahů mezi nimi; 3) redukce 

populace na vzorek; 4) redukce časového kontinua na popis jednoho nebo několika málo časových bodů. 
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(2011, s. 39) navíc ještě klasifikuje nezávislé intervenující proměnné – toto třídění se 

nám jeví jako redundantní, poněvadž mluvíme-li o nezávislých proměnných, máme na 

mysli ty, které intervenují, tedy ovlivňují proměnné závislé. Pro nás je však důležité 

označit mezi nezávislými proměnnými ty, se kterými budeme schopni alespoň 

v omezené míře pracovat – mluvíme o nich jako o kontrolovaných proměnných. 

 

3.3.1 Závislé proměnné 

Závislou proměnnou je pozorovaný jev, v našem případě tedy na jedné straně 

míra porozumění určitým výrazům (kterou podrobíme částečnému kvantitativnímu 

zhodnocení), na druhé straně způsob rozumění (který budeme pozorovat v rámci 

kategorizace dat). Rozlišení porozumění jako výsledku správného pochopení významu 

a rozumění jako způsobu jiného než správného rozumění budeme nadále držet ne proto, 

že by se jednalo o principiálně odlišné jevy, ale spíše pro přehlednost při zpracování 

výsledků. Zároveň ovšem porozumění chápeme jako v jistém smyslu dovršený proces, 

zatímco rozumění, jehož strategie zkoumáme, je pro nás pojem spíše dynamický.   

 

3.3.2 Nezávislé proměnné 

Množina nezávislých proměnných je ve srovnání s předešlou skupinou 

nesrovnatelně početnější. Pokusíme se ji blíže nastínit a utřídit z hlediska toho, kdo 

nebo co dané nezávislé proměnné do výzkumné situace vnáší. 

Mezi nezávislé proměnné, které vyplývají ze subjektivity respondenta, patří 

pohlaví, věk, bydliště, místo původu, sociokulturní zázemí (vzdělání, sečtělost, rodinné 

zázemí včetně toho, zda dotyčný vyrůstal v hojném kontaktu s prarodiči, zda trávil 

nějaký čas na venkově i toho, jaké pohádky, potažmo filmy pro pamětníky zhlédl), 

fantazie, charakter (včetně např. odvahy, smyslu pro humor), morálka (tyto aspekty se 

projeví ve způsobu, jakým respondent přistupuje k vyplňování dotazníku), 

psychofyzické naladění v okamžiku realizace výzkumu (únava, nebo naopak 

hyperaktivita a z toho plynoucí míra koncentrace, bolest, uvolnění aj.), vztahy ve třídě, 

atmosféra mezi žáky v době výzkumu, přístup k zadávajícímu učiteli (jako k autoritě či 

jiný). Počínaje charakterem mají všechny uvedené proměnné vliv na motivovanost 

respondenta, která je sama o sobě významnou proměnnou a má být mimo jiné zajištěna 
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jednak úvodním odstavcem dotazníku, jednak tím, jak je dotazník žákům prezentován 

zadavatelem. Proměnných vyplývajících ze subjektivity dotazovaného může být ještě 

mnohem více. Pokusili jsme se vyjmenovat ty nejmarkantnější. 

Řada proměnných úzce souvisejících s právě uvedeným výčtem vyplývá také 

z osobnosti vyučujícího: jaký má vztah k žákům, jakým směrem je vede (například zda 

je motivuje k četbě apod.), zda je spíš přísný, nebo benevolentní atd. Již jsme zmínili, že 

jistou roli hraje také to, jak je žákům výzkum učitelem prezentován, což souvisí jak 

s tím, zda učitel autora dotazníku zná a jaký k němu má vztah, tak s tím, jak zná své 

žáky a jak k nim přistupuje (v našem případě nastaly dvě zcela protichůdné situace – 

učitelka na jedné plzeňské základní škole byla nucena žákům deváté třídy tvrdit, že 

budou za vyplněné dotazníky klasifikováni, protože jinak by je dle jejího názoru 

plynoucího ze zkušenosti nikdo nevyplnil; jiná učitelka na jiné základní škole v Plzni 

naopak své žáky páté třídy utěšovala, aby se dotazníků nebáli, nebyli z nastalé situace 

vystresovaní a vyplnili jen to, co chtějí). Učitel není jediným faktorem, který hraje roli 

ze strany vzdělávacího systému – další proměnné zajišťuje typ školy (veřejné 

gymnázium / soukromé gymnázium / základní škola), atmosféra, která na škole panuje, 

úroveň zdejší vzdělanosti apod. Pokud jde o rozhovor, měla velký vliv rovněž osobnost 

výzkumníka – to, jak je vnímán studenty, i to, jak je schopen upoutat jejich pozornost, 

moderovat debatu, klást otázky atd. 

 Nemalý vliv na průběh výzkumu mají rovněž proměnné vyplývající z aktuální 

situace vyplňování dotazníku, resp. konání besedy. Pelikán (2011, s. 66) zmiňuje tzv. 

Hawthorn effect, který označuje jako zvláštnost situace (ta má nepochybně vliv na 

psychiku respondentů). Kromě toho hraje roli také prostředí,11 např. charakter místnosti, 

kde výzkum probíhá, teplota, tlak, osvětlení. Další významný faktor má časový rozměr 

– na respondenty, a studenty obzvlášť, má vliv nejen to, jaké je např. počasí, v jakou 

roční dobu výzkum probíhá, ale také který den v týdnu (jinak naladěni budou v pondělí, 

jinak v pátek) a kolikátou vyučovací hodinu (jinak soustředěni bývají v první polovině 

dne, jinak poslední hodinu).  

Proměnné, které vyplývají z konkrétního dotazníku, jsme již dříve naznačovali 

– jedná se o délku dotazníku, způsob jeho konstrukce, formulaci otázek, jejich 

srozumitelnost, typ otázek (výrazy samostatné / zapojené do kontextu / tvůrčí úkoly / 

                                                           
11 Pelikán (2011, s. 65) odkazuje na Kalouse, který tyto vlivy označuje jako ekologické. 
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hodnotící otázky) a jejich umístění v rámci dotazníku, frekvence zkoumaných 

výrazů ad. Dalším faktorem může být to, že dotazník je psaná forma – někteří 

respondenti mohou být dyslektici/dysgrafici, některé jejich odpovědi mohou být špatně 

čitelné.  

Rozhovor byl kromě výše uvedených vlivů souvisejících se subjektivitou 

zúčastněných (jak žáků, tak výzkumníka i přihlížejícího učitele) a vztahy mezi nimi a 

vedle vlivů vyplývajících z typu školy a z aktuální situace ovlivněn také tím, že se konal 

s poměrně velkým časovým odstupem od vyplňování dotazníku, a to z důvodů časových 

možností jak na straně učitelů, tak na straně výzkumníka. Paměť respondentů však 

v mnoha případech uchovala vzpomínku na vlastní odpovědi i způsob, jakým se jich 

dobrali. Svou roli hrálo také to, jak byl výzkumník žákům představen, zda vyučující 

zasahoval do průběhu besedy (tj. usměrňoval pozornost žáků svou autoritou), či nikoli, 

a v neposlední řadě také počet přítomných žáků – např. ve třídě čítající kolem třiceti 

žáků byli ti, kdo by jinak ochotně diskutovali, značně rozptylováni ostatními, které 

nebylo v silách tazatele utišit. 

Výzkumník ovlivňuje svou subjektivitou kromě všech výše uvedených aspektů 

také průběh celého výzkumu, zacházení s technikami, analýzu získaných dat a 

především způsob jejich interpretace. Metodologická kapitola naší práce má proto mimo 

jiné sloužit jednak ke zvýšení sebereflexe ve snaze o co nejvíce objektivní přístup, 

jednak ke zprůhlednění postupů tam, kde výzkumníkův vliv eliminovat nelze. 

 

3.3.3 Kontrolované proměnné 

Výčet některých nezávislých proměnných jsme uvedli proto, aby bylo patrné, 

kolik nesčetných, navzájem propojených faktorů průběh výzkumu ovlivňuje, mnohé 

z nich přitom významnou měrou; a kolik jsme v kontrastu k tomu schopni sami 

kontrolovat. V našem případě je to naprostý zlomek: ze strany respondenta pouze věk, 

pohlaví, popř. navštěvovaná škola, ze strany dotazníku frekventovanost výrazů. Je 

zřejmé, že tyto proměnné nepatří vždy mezi ty nejpodstatnější. 
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3.4 Zpracování dat 

Navzdory minimálně třem závažným, dříve uvedeným důvodům, proč bychom se 

měli vyhnout kvantitativnímu hodnocení (otevřené otázky, nereprezentativnost vzorku, 

nekontrolovatelné množství intervenujících proměnných), pokusíme se s vědomím toho, 

že naše výsledky nebude možné zobecnit, o kvantifikaci dat (nikoli statistické 

zhodnocení) získaných ze třetí a čtvrté dotazníkové úlohy. Kvantifikaci provedeme na 

základě několika dílčích výzkumných otázek: 

Existuje vztah mezi věkem a mírou porozumění? 

Existuje vztah mezi pohlavím a mírou porozumění? 

Má frekvence výrazu vliv na míru porozumění? 

Z formulace otázek vyplývá, že budeme zjišťovat vztah mezi uvedenými 

nezávislými proměnnými a závislou proměnnou „míra porozumění“. Zjišťovat vztah 

mezi nezávislými proměnnými a „způsobem rozumění“ by bylo nad rámec našich sil a 

výpovědní hodnota takových závěrů by byla mizivá, protože na způsob rozumění má 

vliv nespočet nezachytitelných proměnných, jejichž výčet by dalece přesahoval i ten 

výše uvedený. 

Nejprve budeme kvantifikovat porozumění ve vztahu k pohlaví a věku 

respondenta. Posléze se pokusíme o sumarizaci výsledků se zřetelem k frekvenci 

výrazů. Přehlédneme i výsledky dosažené v rámci jednotlivých tříd, které doplníme 

stručným komentářem. Neustále však budeme mít na paměti, že jakékoli kvantitativní 

výsledky jsou platné jen v rámci našeho vzorku a mají poměrně nízkou výpovědní 

hodnotu, danou mj. tím, že jsme nemohli zachytit větší množství proměnných.  

Původně jsme zamýšleli pokusit se odpovědět též na otázku, jaký vliv má 

zapojenost nebo nezapojenost výrazu do kontextu na míru porozumění, tj. zahrnout i 

tuto proměnnou do kvantitativního zpracování. Konstrukce našeho dotazníku však 

neumožňuje na tuto otázku odpovědět: počty výrazů zapojených a nezapojených do 

kontextu si v dotazníku neodpovídají, a i kdyby si odpovídaly, šlo by o zcela různé 

výrazy – na míru, s jakou jim respondenti porozumí, může mít vliv také mnoho aspektů 

vyplývajících z podstaty daného výrazu. Pro zjištění vlivu kontextu na porozumění by 

musel být výzkum koncipován jinak, což může být námětem pro další bádání. 
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Ve druhé fázi zpracování dotazníků provedeme kategorizaci dat získaných 

rovněž ze třetí a čtvrté úlohy. Pokusíme se u jednotlivých výrazů uvést skupiny 

opakovaných i jedinečných odpovědí jiných než správných nebo „nevím“ a pokusíme se 

interpretovat strategii rozumění u těchto kategorií. Tyto interpretace doplníme o 

výpovědi respondentů získané při besedách všude tam, kde je máme k dispozici.  

V další části budeme věnovat pozornost kontextovým úlohám a subjektivnímu 

hodnocení respondentů, pokud nám je poskytli buď v posledním bodě dotazníku, nebo 

při rozhovoru. 
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4 Výzkum 

Dosud jsme se věnovali obecné charakteristice našeho výzkumu. Nyní 

představíme jeho konkrétní náležitosti, abychom vzápětí mohli prezentovat výsledky 

dotazníkového šetření. Ty budou v kvalitativní části doplněny o poznatky, které přinesla 

následná interview. 

 

4.1 Konkrétní parametry výzkumu 

Na začátku listopadu roku 2012 jsme sestavili dotazník, který jsme v rámci 

předvýzkumu předložili třem chlapcům ve věku jedenácti, čtrnácti a patnácti let. Ti nám 

dotazník nezávisle na sobě vyplnili. Na základě jejich odpovědí i následné diskuse o 

podobě dotazníku jsme vyloučili několik výrazů,12 které byly obecně srozumitelné, to 

znamená, že by nám v rámci výzkumu jako takového neposkytly možnost zkoumat 

strategie rozumění. Dotazník ve zkrácené podobě byl na konci listopadu téhož roku 

distribuován mezi 273 studentů základních škol a gymnázií v Praze, v Plzni a v Českých 

Budějovicích. Z devíti vyučujících na základních školách či gymnáziích, jež jsme 

oslovili s prosbou o distribuci našeho dotazníku mezi studenty, nám šest vyhovělo. 

Návratnost dotazníků byla vysoká – dvacet dotazníků zůstalo oslyšeno, z toho pouze 

čtyři z těch, které byly rozdány ve třídách, zbylých šestnáct bylo distribuováno 

elektronicky, což osvětlíme později. V dubnu roku 2013 se konalo následné interview s 

těmi třídami, se kterými nám to vyučující umožnili. 

 

4.1.1 Identifikace respondentů 

 Mluvíme-li dále o primách až kvartách na gymnáziích, máme na mysli gymnázia 

osmiletá – studenti těchto tříd tedy věkově odpovídají studentům druhého stupně 

základních škol, šesté až deváté třídy. Všechny třídy, které se výzkumu zúčastnily, byly 

smíšené. 

 Na soukromém gymnáziu v Praze (dále jen GPr) nám poskytl spolupráci zdejší 

vyučující českého jazyka a literatury. Ve dvou primách rozdal čtyřicet tři dotazníků, 

další distribuoval mezi dvacet dva studentů sekundy, dvacet studentů tercie a 

                                                           
12 Z prvního úkolu jsme vyřadili výrazy aneb a řkouc, ze čtvrtého úkolu pak velké množství sloves: 

potýkat se, churavět, rozhněvat se, zdvihat, pohledět, kárat, tázat se, osopit se, kráčet, pravit a rmoutit se.  
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dvaadvacet studentů kvarty. Dva dotazníky vyplněné chlapci z nejvyšší třídy jsme 

z důvodu možného zkreslení údajů museli vyřadit z kvantitativní analýzy, neboť byly 

vyplněny příliš osobitým způsobem. Na veřejném gymnáziu v Plzni (dále jen GPla) 

byly osloveny tři třídy – třicet studentů tercie, dvacet devět studentů jedné kvarty, 

kterou budeme dále kvůli snadnému rozlišení označovat jako zelenou, a dvacet dva 

studentů jiné kvarty, kterou budeme označovat jako hnědou. Jeden dotazník z tercie a 

dva dotazníky z hnědé kvarty jsme pro jejich přílišnou originalitu museli opět 

z kvantitativního zpracování vyřadit. V tercii na soukromém gymnáziu v Plzni (dále jen 

GPlb) bylo rozdáno dalších dvaadvacet dotazníků, z čehož se nám tři vrátily prázdné, 

jeden musel být vyloučen z kvantitativního zpracování. 

 Na jedné z plzeňských základních škol, kterou dále označujeme ZšPla, bylo 

rozdáno dvacet šest dotazníků mezi žáky páté třídy. Jeden z nich se vrátil nevyplněný. 

Tato třída neodpovídá našemu vymezení respondentů, protože se nachází na prvním 

stupni základní školy. Možnosti dotazníky v této třídě zadat jsme nicméně využili proto, 

že věkový průměr žáků této třídy je o rok vyšší než standardně – pouze dvěma 

respondentům bylo v době vyplňování dotazníku deset let, ostatní byli o rok až dva 

starší. Skutečně jsme neshledali podstatné rozdíly mezi jejich výsledky a výsledky dvou 

prim, s nimiž pak v rámci celkového kvantitativního hodnocení spadají do jedné věkové 

kategorie. V deváté třídě jiné plzeňské základní školy (dále jen ZšPlb) nám dotazník 

vyplnilo sedmnáct žáků. Spolupráce se základní školou v Českých Budějovicích (dále 

jen ZšČB) proběhla elektronicky, což se odrazilo na návratnosti dotazníků – z dvaceti 

oslovených studentů dotazník vyplnili a elektronickou poštou odeslali pouze dva hoši a 

dvě dívky.  

Dotazníky tedy vyplnili studenti dvou prim, jedné sekundy, tří tercií a tří kvart, 

celkem 207 studentů devíti tříd z nižších stupňů tří různých osmiletých gymnázií. 

Vyplněných dotazníků ze základních škol jsme získali bohužel mnohem méně, celkem 

46 z páté, osmé a deváté třídy různých škol. Z celkem 253 vyplněných dotazníků jich 6 

muselo být vyřazeno z kvantitativního zpracování. 

 

4.1.2 Konkrétní podoba dotazníku 

Dotazník v plném znění je, jak bylo řečeno, obsahem Přílohy. Na třech stranách 

velikosti A4 bylo studentům předloženo sedm úkolů. Na jejich vyplnění měli v průměru 
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třicet pět minut. Zbývajících zhruba deset minut z vyučovací hodiny pokryla 

komunikace vyučujícího s žáky týkající se výzkumu nebo interních záležitostí třídy. 

První dva úkoly se vztahovaly ke krátkému předtištěnému úryvku z Babičky 

Boženy Němcové.13 Po jeho přečtení měli respondenti napsat, jak rozumí v textu 

podtrženým výrazům (držet, otruby, panská, sprostý, vepsí, silný). Významy těchto slov 

byly podmíněné dobově i kontextově. Tento úkol spolu s druhým, doplňujícím, kde byli 

studenti vyzváni přidat vlastní komentář či uvést, zda nerozuměli některému z jiných 

výrazů v textu, jsme nezařadili do kvantitativního zpracování především kvůli tomu, že 

výklady významů jednotlivých slov byly kontextem silně ovlivněny a mnohem víc než 

míru porozumění bylo zajímavé sledovat právě způsoby rozumění. 

Třetí a čtvrtý úkol byl podroben kvantitativní analýze. Zde byla koncentrována 

jednak substantiva (trnož, almužna, chasník, houně, čeledín, oř, korec, nebezpečenství, 

kabátec, škamna, šlojíř, měštěnín, luna), jednak slovesa (uzřít, odvětit, šenkovat, 

hrdlouhat). Původně byl seznam sloves více než dvojnásobný,14 v rámci předvýzkumu 

jsme však zjistili, že zvolené výrazy byly relativně hodně srozumitelné, variabilita 

odpovědí by proto nebyla natolik vysoká, aby měla získaná data dostatečnou výpovědní 

hodnotu. Některá slovesa jsme ovšem vyřadili až během zpracování dat (churavět, 

osopit se, rmoutit se, zdvihat). Odpovědi na ně pro nás měly význam v tom smyslu, že 

upozornily na nepochopení zadání, které nastalo v jednom případě: respondent pod 

pojmem synonymum rozuměl antonymum a z jeho výkladů výrazů, které dále 

analyzujeme, by pro nás toto nepochopení nebylo dostatečně zjevné. Zároveň byla tato 

slova podobně jako luna a oř jakýmsi prubířským kamenem pozornosti a serióznosti 

respondentova přístupu k dotazníku. Data získaná z těchto dvou úkolů rovněž 

kategorizujeme – tvoří tak stěžejní část naší práce. 

Následuje opět kontextová úloha: respondenti jsou požádáni, aby si přečetli 

předtištěnou bajku Čižebník a zmije15 a převyprávěli ji svými slovy, pokud možno větu 

po větě. V dalším úkolu měli napsat, jaké ponaučení z dané bajky plyne. Poslední 

otázka byla zaměřena na subjektivní hodnocení respondentů dané problematiky – 

poskytla prostor pro náměty, připomínky a vyjádření vlastního vztahu k literatuře 19. a 

                                                           
13 NĚMCOVÁ, Božena. Babička. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 107. ISBN 80-7106-

328-2. 
14 Jejich výčet jsme uvedli v poznámce pod čarou č. 12.  
15 EZOP. Bajky aisópovské. Přel. František Lepař. Jičín : Kněhkupectví Jana Paška, 1881, s. 112–113. 
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první poloviny 20. století. Všechny kontextově založené úlohy spolu s otázkou po 

subjektivním hodnocení jsou částečně, pokud jde o míru návratnosti těchto úkolů 

v rámci jednotlivých tříd, podrobeny kvantitativní analýze. 

Náplň dotazníku, tj. úryvky z textů a samostatné výrazy, jsme vybírali se 

zřetelem k časovému nebo stylovému příznaku. Zastaralé a knižní výrazy jsme hledali 

přímo v literatuře povinné pro školní mládež,16 především v díle Boženy Němcové, 

Karla Jaromíra Erbena, Svatopluka Čecha, Jana Nerudy, Vladislava Vančury a Karla 

Poláčka. Ezopovy bajky bývají rovněž součástí povinné četby, ovšem buď v novějším 

překladu, nebo v takovém, jaký si žák sám dohledá. Překlad z konce 19. století 

zachycuje jazyk tehdejší doby na všech rovinách. 

Soubor textů a výrazů jsme volili tak, aby nebyl v zákrytu s běžně užívaným 

jazykem, zároveň však tak, aby bylo pravděpodobné, že respondenti měli již dříve 

možnost alespoň s některými prvky onoho souboru se seznámit, byť jen jednorázově. 

Těmto podmínkám zcela vyhovuje zastaralá či knižní vrstva lexikonu. 

 

4.1.3 Realizace následného interview 

 Následné interview proběhlo v tercii a v hnědé kvartě na GPla a v tercii na GPlb. 

Průběh jednotlivých debat se lišil vlivem řady proměnných, jejichž výčtu jsme se 

věnovali výše. Ve všech třech třídách však rozhovor trval zhruba půl hodiny – 

čtyřicetipětiminutová vyučovací hodina byla ukrácena o úvod do situace, který poskytl 

vyučující, o představení moderátora, připomenutí výzkumu, vysvětlení důvodů, proč na 

něj navazujeme rozhovorem, a poděkování. Další minuty zabralo rozdání dotazníků 

jejich autorům – vzhledem k tomu, že dotazníky byly vyplňovány anonymně, trvalo 

dohledávání vlastních dotazníků déle. Bylo zapotřebí, aby měl každý z respondentů svůj 

dotazník před sebou, aby viděl své odpovědi a mohl reagovat na moderátorovy dotazy. 

Během dohledávání, komu který dotazník patří, se atmosféra mezi žáky uvolnila, 

zároveň však poněkud rozvířila – upoutat pozornost studentů bylo posléze poněkud 

obtížné, přesto následovala hlavní část debaty. Společně jsme procházeli jednotlivé 

body dotazníku, přičemž moderátor měl předem připravené otázky týkající se 

                                                           
16 Seznamy povinné četby se na různých školách i v různých třídách liší. Inspirovali jsme se jednak 

seznamy dostupnými na internetu, jednak zkušeností mladšího sourozence, jednoho z respondentů v 

rámci předběžného výzkumu, a nakonec zkušeností vlastní.  
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konkrétních odpovědí, které žáci v dané třídě poskytli – vznesl dotaz, kdo tuto odpověď 

napsal, a způsobem odpovídajícím diskursu (tedy za účelem srozumitelnosti) požádal 

žáka, který se ohlásil coby autor, o vysvětlení strategie, jakou se k odpovědi dobral. 

Takto ideálně však interakce probíhala pouze v několika případech. Často se k určité 

odpovědi nikdo nepřihlásil, možná ze studu před spolužáky, možná z lhostejnosti. Další 

příčinou mohla být absence autora dotazníku – v každé ze tříd zhruba pět dotazníků 

svého autora nenašlo. Naopak byli přítomni žáci, kteří v listopadu při výzkumu chyběli. 

Žákům byl poskytnut prostor pro komentář k jednotlivým úkolům, který většinou 

nevyužili, s výjimkou jedné třídy, kde komentář získal podobu vymýšlení nových 

ekvivalentů k hledaným výrazům – na patřičném místě je zmíníme. K posledním 

úkolům dotazníku vztahujícím se k Ezopovým bajkám jsme se v žádné ze tříd z 

časových důvodů nedostali. V závěru jsme znovu poděkovali jak studentům, tak 

vyučujícím za jejich ochotu a poskytnutý čas. 

 Pokud jde o to, jak se průběh debat v jednotlivých třídách lišil, v hnědé kvartě na 

GPla, tedy na veřejném gymnáziu, bylo přítomno sedmnáct žáků, ostatní z dvaadvaceti, 

kteří v této třídě dotazník v listopadu vyplnili, chyběli. Malý počet respondentů měl na 

průběh debaty pozitivní vliv – atmosféra byla komorní a žáci relativně pozorní, otevření 

spolupráci. Tu nám výrazně usnadnila také sama vyučující, která pomáhala studenty 

motivovat k reakcím za využití dobré znalosti svých studentů. Žáci v této třídě byli 

souhrou uvedených okolností vstřícní i vzdor tomu, že se debata odehrávala v pátek 

poslední vyučovací hodinu. 

 Naopak rozhovor, který probíhal se čtrnácti přítomnými studenty poslední 

pondělní vyučovací hodinu na plzeňském soukromém gymnáziu (GPlb), měl zcela 

protichůdný charakter. Vyučující na této škole čelí vzdoru silných individualit, což mělo 

dopad i na průběh naší společné hodiny. Moderátor by sám pozornost studentů upoutat 

ani udržet nedovedl. Za značné pomoci vyučující se podařilo alespoň s několika málo 

studenty vést rozpravu nad dotazníkem a některé cenné reflexe jejich vlastních postupů, 

stejně jako nové nápady získat navzdory převládající demotivující atmosféře ve třídě. 

 Pro třetí rozhovor jsme se opět vrátili na GPla, tentokrát do tercie. Počet žáků v 

dané třídě je oproti předchozím zhruba dvojnásobný. Vyučující po vřelém úvodu do 

situace a představení moderátora dále nezasahoval do průběhu debaty, jež se konala 

v na začátku týdne v dopoledních hodinách. Rozdělení dotazníků zabralo v této třídě 
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více času – žáků bylo přítomno kolem třiceti a dohledat, komu který dotazník patří, 

trvalo proto o to déle. Navzdory tomu, že řada respondentů byla ochotna spolupracovat, 

moderátorova snaha strhnout na sebe pozornost brala mezi třiceti mladými lidmi 

většinou za své. Někteří možná ani dotazy neslyšeli, protože ve třídě panoval ruch, 

některé možná přemohl stud. I v této třídě ovšem zaznělo několik důležitých postřehů a 

doplnění k předešlé fázi výzkumu, která naleznou uplatnění v rámci kategorizace 

získaných dat. 

 

4.2 Výsledky kvantitativní analýzy 

Vzhledem k povaze provedeného výzkumu, kterou jsme nastínili v metodologické 

kapitole, jsme se rozhodli rozdělit kvantitativní výstup ze třetí a čtvrté dotazníkové 

úlohy do dvou částí. V první z nich prezentujeme celkové zhodnocení míry (správného) 

porozumění jednotlivým výrazům mezi respondenty vzhledem k jejich věku a pohlaví, 

které doplníme o srovnání s údaji o běžnosti daných slov, získanými z nejnovějšího, 

tedy aktuálního, korpusu SYN2010. Tabulka s těmito výsledky poskytne podklad pro 

obecnější závěry. Ve druhé části se zaměříme na míru porozumění v rámci jednotlivých 

tříd. Z důvodu malého počtu žáků v rámci takto vymezených skupin však postrádá 

smysl uvádět procentuální míru porozumění pro jednotlivá slova. Rozhodli jsme se 

proto poměřit průměrnou míru porozumění, jiných rozumění a nezodpovězených otázek 

v těchto třídách s průměrnou měrou těchto jevů platnou pro celkový počet zúčastněných 

studentů. Toto srovnání doplníme o poznatky a postřehy týkající se konkrétních tříd, 

vyčtené z dotazníků nebo načerpané během debat. 
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4.2.1 Celkové zhodnocení 

Tabulka 1 

 11–12 let 12–13 let 13–14 let 14–15 let 
M 

32 

Ž 

36 

∑ 

68 

M 

9 

Ž 

13 

∑ 

22 

M 

29 

Ž 

38 

∑ 

67 

M 

39 

Ž 

51 

∑ 

90 

trnož 0 2,78 1,47 11,11 15,38 13,64 13,79 2,63 7,46 12,82 5,88 8,89 

almužna 37,5 27,78 32,35 77,78 46,15 59,09 65,52 47,37 55,22 30,77 52,94 43,33 

chasník 6,25 27,78 17,65 22,22 23,08 22,73 10,34 21,05 16,42 7,69 23,53 16,67 

houně 9,38 16,67 13,24 0 23,08 13,64 17,24 13,16 14,93 5,13 9,8 7,78 

čeledín 46,88 41,67 44,12 11,11 38,46 27,27 37,93 60,53 50,75 25,64 56,86 43,33 

oř 93,75 80,56 86,76 100 100 100 82,76 94,74 89,55 84,62 98,04 92,22 

korec 0 2,78 1,47 0 0 0 0 5,26 2,99 2,56 1,96 2,22 

nebezpečenství 40,63 61,11 51,47 44,44 84,62 68,18 62,07 76,32 70,15 58,97 66,67 61,11 

kabátec 75 72,22 73,53 77,78 61,54 68,18 68,97 89,47 80,6 69,23 88,24 80 

škamna 3,13 0 1,47 22,22 7,69 13,64 0 0 0 2,56 1,96 2,22 

šlojíř 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,96 1,11 

měštěnín 12,5 30,56 22,06 22,22 30,77 27,27 20,69 42,11 32,84 43,59 35,29 38,89 

luna 28,13 36,11 32,35 88,89 100 95,45 79,31 81,58 80,6 58,97 66,67 63,33 

uzřít 40,63 63,89 52,94 55,56 69,23 63,63 48,28 63,16 56,72 66,67 62,75 64,44 

odvětit 62,5 47,22 54,11 88,89 76,92 81,82 72,41 92,11 83,58 71,79 80,39 76,67 

šenkovat  6,25 2,78 4,41 22,22 15,38 18,18 17,24 28,95 23,88 7,69 23,53 16,67 

hrdlouhat 9,38 0 4,41 0 0 0 6,9 7,89 7,46 0 13,73 7,78 

M = muži, Ž = ženy, ∑ = celkem; Číslo pod symboly M/Ž/∑ udává počet respondentů v rámci dané věkové kategorie. 

Tabulka 2 

Tabulky 1 a 2 přinášejí shrnutí výsledků 

kvantitativního zpracování s ohledem na věk a 

pohlaví respondentů.17 Je zřejmé, že výsledky u 

nejpočetněji zastoupené věkové kategorie (14–15 let) 

mají větší validitu než u nejméně zastoupené 

kategorie (12–13 let). Totéž bychom mohli říci 

o mírně převažujícím zastoupení žen v kontrastu 

k mužům. Při všeobecném pohledu na tabulku je 

však patrné, že rozdíly mezi mírou porozumění u žen 

a mužů a mezi jednotlivými věkovými kategoriemi 

příliš nevystupují. Při bližším pohledu můžeme 

s ohledem na věk respondentů sledovat nižší míru 

porozumění u nejmladší kategorie, 11–12 let; ta se 

promítá do porozumění třinácti ze sedmnácti výrazů. U ostatních věkových skupin je 

míra porozumění nižší než průměrná celková míra pouze u šesti ze sedmnácti výrazů, 

pokaždé různých. Z druhé tabulky lze dále vyčíst o něco vyšší míru porozumění mezi 

                                                           
17 Výpočty jsme prováděli v Excelu. V tabulkách uvádíme výsledky v procentech. První sloupec v dané 

věkové kategorii znamená vždy kolik procent mužů ze všech mužů v dané věkové kategorii výrazu 

porozumělo; druhý pak udává, kolik procent žen ze všech žen v dané kategorii porozumělo; třetí značí, 

kolik procent mužů i žen ze všech osob v dané kategorii porozumělo. 

 ∑ 
 M 

109 

Ž 

138 

∑ 

247 

trnož 9,17 5,07 6,88 
almužna 45,88 44,2 44,94 
chasník 9,19 23,91 17,41 
houně 9,17 13,77 11,74 
čeledín 33,94 52,17 44,13 
oř 88,07 92,75 90,69 
korec 0,92 2,9 2,02 
nebezpečenství 53,21 69,57 62,35 
kabátec 71,56 81,88 77,33 
škamna 3,67 1,45 2,43 
šlojíř 0 0,72 0,4 
měštěnín 26,61 35,51 31,58 
luna 57,8 65,94 62,35 
uzřít 53,21 63,77 59,11 
odvětit 70,64 74,64 72,87 
šenkovat  11,01 18,84 15,38 
hrdlouhat 4,59 7,25 6,07 
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dívkami, a to u čtrnácti ze sedmnácti výrazů. V rámci jednotlivých tříd ale převaha 

dívek nad chlapci není tak zřetelná. Domníváme se tedy, že kvantitativní zhodnocení 

výzkumu s ohledem na věk a pohlaví respondentů nepřineslo signifikantní výsledky, 

což koreluje s charakteristikou dané věkové skupiny, kterou jsme uvedli v teoretické 

kapitole a kterou jsme označili jako relativně homogenní. Průměrná míra porozumění 

mezi všemi žáky činí 35,75 %, průměrná míra jiných rozumění 20,63 %, žádný 

ekvivalent k výrazům neuvedlo 43,62 % všech respondentů.   

Markantní a napříč všemi kategoriemi konstantní jsou rozdíly ve výsledcích pro 

jednotlivá slova. Výrazy, které v tabulkách řadíme adekvátně k pořadí v dotazníku, se 

navzájem liší v mnoha aspektech, sdílejí pouze slovní druh (substantivum nebo verbum) 

a stylový nebo časový příznak, který byl kritériem jejich výběru. Bližší charakteristikou 

jednotlivých lexémů se budeme zabývat v rámci kategorizace dat. Příznak zastaralosti či 

knižnosti však souvisí s relativně nízkou frekvencí výrazů. Ta je pro nás jediným 

měřitelným aspektem na straně zkoumaných výrazů. Proto v následující tabulce 

uvádíme srovnání celkového porozumění výrazům mezi našimi respondenty 

s redukovanou frekvencí těchto výrazů, které tentokrát řadíme podle míry porozumění 

od nejméně po nejvíce srozumitelný výraz. 

     Tabulka 3 

Pořadí % porozumění výraz ARF18 i.p.m.19 počet výskytů 

1. 0,4 šlojíř 3 0,05 6 

2. 2,02 korec ---20 --- 3 

3. 2,43 škamna 22 0,32 39 

4. 6,07 hrdlouhat 0 0 0 

5. 6,88 trnož 14 0,28 34 

6. 11,74 houně 34 0,81 98 

7. 15,38 šenkovat 6 0,07 8 

8. 17,41 chasník 44 0,76 93 

9. 31,58 měštěnín 2 0,03 4 

10. 44,13 čeledín 53 1,74 212 

11. 44,94 almužna 116 2,61 317 

12. 59,11 uzřít 57 1,43 174 

13. 62,35 luna 139 4,76 57921 

                                                           
18 ARF je zkratka pro redukovanou četnost, tj. číselný údaj, který má zmírnit zkreslení údaje o počtu 

výskytů v daném korpusu, způsobené tím, že některé výrazy se vyskytují koncentrovaně v jednom 

jediném dokumentu, zatímco jiné mohou mít menší počet výskytů, ale napříč celým korpusem, soudí se 

tedy, že jsou běžnější; redukovaná četnost je tedy četnost výrazu s ohledem na jeho rovnoměrné rozložení 

v celém korpusu. 
19 U této zkratky je v korpusu uvedeno: „výskytů na milion (vztaženo k celému korpusu)“. 
20 Symbol --- značí, že jsme daný údaj nebyli s to z korpusu vyčíst. Důvodem bylo, že pět z osmi výskytů 

lemmatu korec představovalo vlastní jméno. Lze soudit, že oba číselné údaje by byly velmi nízké.  
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13. 62,35 nebezpečenství 30 0,51 62 

14. 72,87 odvětit 660 20,73 2522 

15. 77,33 kabátec 56 1,87 228 

16. 90,69 oř 68 1,32 98 

 

Z tabulky 3 je patrná korespondence mezi četností výskytů uvedených slov 

v korpusu a mírou jejich porozumění mezi mládeží. Za pozornost nicméně stojí jistá 

disproporce mezi těmito jevy u slov měštěnín, nebezpečenství, kabátec, šenkovat, 

hrdlouhat a oř. Domníváme se, že vyšší míra porozumění v poměru k četnosti výskytů 

v SYN2010 je u slov měštěnín, nebezpečenství a kabátec způsobena především 

průhledností vnitřní formy slova. Všechna tato slova jsou odvozeninami (měštěnín22 od 

základu město; nebezpečenství od základu nebezpečí a kabátec od základu kabát), 

všechna mají neutrální protějšek buď ve svém základu, nebo jako vlastní derivát 

(měšťan), který je velmi zřetelně obsažen ve formě zkoumaného slova. V tom tkví 

vysvětlení, proč jsou tato slova navzdory relativně nízké frekvenci respondentům velmi 

dobře srozumitelná. Sloveso šenkovat má vzhledem k míře porozumění rovněž 

překvapivě malou frekvenci. Důvodem větší srozumitelnosti může být existence 

běžnějšího základového substantiva šenk, které je v korpusu zastoupeno o něco hojněji 

než jeho slovesný derivát (ARF 37; 137 výskytů; 1,13 i.p.m.). Sloveso hrdlouhat není v 

korpusu SYN2010 zastoupeno dokonce ani jedním výskytem. V celém korpusu SYN je 

pouze jeden výskyt tohoto slovesa, a to ve variantě vrdlouhat. Přesto bylo patnácti z 

dvou set čtyřiceti sedmi respondentů srozumitelné. Domníváme se, že autoři správných 

odpovědí znali výraz od svých prarodičů či z četby literatury 19. a první poloviny 

20. století.23 Nakonec i prvenství slova oř co do míry porozumění silně kontrastuje 

s jeho nízkou četností v korpusu. Tento básnický výraz jsme do dotazníku, stejně jako 

slovo luna, zařadili coby „prubířský kámen“, tedy kontrolní výraz, u nějž jsme 

(správně) předpokládali, že je v povědomí většiny respondentů dobře ukotven díky 

výuce poezie. Hojný výskyt lexému luna v korpusu proto naopak dobře koreluje se 

zjištěnou mírou porozumění v rámci našeho vzorku, podobně je tomu u slovesa odvětit. 

                                                                                                                                                                          
21 Rovněž mezi více než pěti sty výskyty lexému luna nalezneme řadu vlastních jmen, ovšem často jako 

ekvivalent k propriu Měsíc. 
22 Protějšek měšťan ke staročeskému měštěnín vznikl až později zjednodušením, jak uvedeme dále.  
23 Korpus SYN obsahuje beletrii, ovšem s upřednostněním novější literatury. Nejsou zde texty autorů 

narozených před rokem 1880, to znamená, že zde nenalezneme zastoupenu literaturu 19. století. Za 

příklad starší literatury 20. století je tímto korpusem považován Čapkův Krakatit a Škvoreckého 

Zbabělci.  
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Srovnáním míry porozumění s četností výskytů jednotlivých výrazů jsme došli k 

závěru, že mezi proměnnými, které jsme zmiňovali v metodologické kapitole, má na 

míru porozumění zřejmě nejmarkantnější vliv sama stavba zvolených výrazů, jejich 

frekvence, evokační potenciál apod. 

 

4.2.2 Zhodnocení výsledků v rámci jednotlivých tříd 

 Na následujících stranách uvádíme údaje o míře porozumění a jiných způsobů 

rozumění vztahující se k jednotlivým třídám. Rozhodli jsme poskytnout údaje relevantní 

pro jednotlivé třídy jednak z toho důvodu, že se domníváme, že charakter třídy, 

vyučujícího, resp. školy není méně podstatnou proměnnou než věk či pohlaví 

respondenta, jednak proto, že chceme uvést také kvantitativní zhodnocení 

neporozumění či jiného než správného rozumění alespoň na platformě jednotlivých tříd, 

ač nikoli pro jednotlivé výrazy, ale v celkovém průměru. Toto zhodnocení může 

dokreslit tendence převažující v jednotlivých třídách, které jsme vypozorovali ze 

způsobu i počtu odpovědí v rámci jednotlivých úkolů. V komentáři k výsledkům 

v konkrétních třídách proto uvedeme také četnost odpovědí na kontextové úlohy v 

rámci dané třídy, popř. reflexe získané během následných rozhovorů. 

 Výsledky pro jednotlivé třídy řadíme tak, že nejprve uvedeme tři třídy ze 

základních škol, posléze devět tříd z gymnázií.  

 

Základní škola v Plzni „A“ (ZšPla), 5. třída, 13 hochů, 12 dívek 

 V této třídě, která vybočuje z parametrů zvolené populace tím, že se nachází na 

prvním stupni základní školy, což jsme odůvodnili výše, převažovala tendence 

neodpovídat na otázky ve srovnání s ostatními třídami: 56,72 % žáků neuvedlo žádný 

ekvivalent k výrazům. Zhruba čtvrtina žáků, 25,88 %, výrazům porozuměla, což je o 

10 % méně než průměr, a 17,4 % uvedlo alternativní výklad významu. Zhruba polovina 

z pětadvaceti respondentů této třídy neodpověděla na závěrečnou hodnotící otázku ani 

nepřevyprávěla bajku. Domníváme se, že buď byly tyto úkoly příliš náročné pro 

nejmladší skupinu žáků, nebo šlo o dopad laskavého a benevolentního přístupu 

vyučující k jejím studentům, o němž jsme se již zmínili výše. 
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Základní škola v Českých Budějovicích (ZšČB), 8. třída, 2 hoši, 2 dívky 

 Procentuální výsledky této třídy jsou velmi podobné předchozí (56 % neuvedlo 

žádný ekvivalent, tedy neodpovědělo na otázku, 25 % výrazům porozumělo, 19 % jim 

rozumělo jinak). Výpovědní hodnota těchto výsledků je ovšem díky velikosti vzorku 

minimální. Data získaná v rámci této třídy mají kvantitativní význam pouze ve spojení s 

daty z ostatních tříd v rámci celkového shrnutí. Je však vhodné připomenout, že tito 

respondenti jsou čtyřmi ze dvaceti žáků, kteří byli svou vyučující požádáni o 

elektronické vyplnění našeho dotazníku. O selhání elektronické cesty svědčí kromě 

vůbec nejnižší návratnosti ještě konkrétní způsob vyplnění dotazníků. Dva ze čtyř 

studentů nepřevyprávěli bajku, ale jedna z dívek, která ji převyprávěla, uvedla v šesté 

úloze, kde byla požádána o formulaci ponaučení plynoucího z bajky, nečetla jsem, 

nevím. Podobně reagoval i student, který ovšem bajku nepřevyprávěl, takže si na rozdíl 

od dívky neprotiřečil. V žádné ze tříd, kterým byl dotazník předložen k písemnému 

vyplnění, se nestalo, že by respondenti zadání této úlohy nepochopili. Je možné, že se 

zde jednalo o projev lhostejnosti, možná i spolupráce mezi zmíněným hochem a dívkou, 

nejspíš je však na vině právě také elektronická forma dotazníku, která výrazně snížila 

pozornost studentů. 

 

Základní škola v Plzni „B“ (ZšPlb), 9. třída, 10 hochů, 7 dívek 

Žáky deváté třídy ZšPlb přiměla jejich vyučující k vyplnění našeho dotazníku 

pod hrozbou klasifikace. Pouze šest ze sedmnácti respondentů opomnělo převyprávět 

bajku a sdělit vlastní komentář k problematice. Relativně malé procento žáků této třídy, 

pouze 12,12 %, rozumělo výrazům uvedeným v tabulce jinak než správně (34,24 %) 

nebo vůbec (53,64 % neuvedlo žádnou odpověď). 

 

Gymnázium v Praze (GPr), 2 primy, 19 hochů, 24 dívek 

Dvě primy na soukromém gymnáziu v Praze vykazují poměrně velké procento 

svébytných rozumění ve srovnání s předešlými třídami – 20,26 %. Žádnou odpověď 

neuvedlo 49,23 % studentů, správnou pak 30,51 %. Zároveň je ze způsobu, jakým tyto 

dvě třídy plnily kontextové úlohy, patrná velká vstřícnost respondentů vůči výzkumné 

situaci – pouze pět ze čtyřiceti tří studentů se nepokusilo převyprávět bajku, tři 

nezformulovali z ní vyplývající ponaučení a pět neposkytlo subjektivní hodnocení 
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zkoumané problematiky, popř. komentář k obsahu dotazníku. Bohužel jsme však na 

základě páté úlohy (převyprávění bajky) zjistili, že studenti obou prim neměli dostatek 

času na vyplnění dotazníku. Řada převyprávění zůstala z poloviny nedokončena, dva 

studenti nám dokonce namísto převyprávění napsali vzkaz s omluvou, např. Omlouvám 

se, neměl jsem dost času na pořádné rozmýšlení a bylo by zbytečné tak narychlo něco 

psát. Bohužel nevíme, proč se těmto dvěma skupinám nedostávalo času, snažili jsme se 

takové situaci předběžnou dohodou se zadávajícím vyučujícím předejít. Kdybychom 

nenalezli projevy nedostatku času též v dotaznících vyplněných v tercii na téže škole, 

soudili bychom, že potřeba delšího času na psaní a čtení mohla být dána věkem 

studentů. 

 

Gymnázium v Praze (GPr), sekunda, 9 hochů, 13 dívek 

 Podobně jako primy byla i sekunda na tomto soukromém gymnáziu ochotná 

spolupracovat. Pouze čtyři z dvaadvaceti studentů nepřevyprávěli bajku, všichni 

zformulovali její ponaučení a pouze jeden student se nevyjádřil k náplni dotazníku či 

k vlastní zkušenosti s četbou starší literatury. Za povšimnutí stojí „prubířský kámen“ 

našeho dotazníku – výrazu oř porozumělo sto procent dotázaných (přitom máme na 

mysli, že zodpovězení této otázky není ani tak věcí znalosti, jako vstřícnosti 

k výzkumné situaci, která může být motivována řadou proměnných, jak jsme již uvedli 

výše). Tato třída vynikala také množstvím zodpovězených otázek: správně porozumělo 

39,59 % studentů, jinak rozumělo výrazům 23,82 %, žádný ekvivalent neposkytlo pouze 

36,59 %, tedy o 7 % méně než průměr. 

 

Gymnázium v Praze (GPr), tercie, 10 hochů, 10 dívek 

 V tercii na téže škole bylo více nezodpovězených kontextových úkolů – pět 

pokaždé ve vztahu k bajce, čtyři dotazníky neměly vyplněný poslední, hodnotící úkol. 

Nicméně v kontextu všech tříd, jež se výzkumu zúčastnily, je takový výsledek stále 

projevem ochoty respondentů. Tato třída se procentuálním zastoupením jevů, které jsme 

měřili, příliš nelišila od předchozí: 36,45 % studentů porozumělo výrazům správně, 

23,25 % rozumělo jinak a pouze 40,3 % neposkytlo žádnou odpověď. Tyto výsledky 

jsou lehce nadprůměrné co do míry porozumění a nadprůměrné pokud jde o ochotu 
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odpovídat. Podle nejméně dvou nedokončených převyprávění bajky jsme poznali, že ani 

tato třída bohužel neměla dostatek času na vyplnění dotazníku, jak jsme již zmínili. 

 

Gymnázium v Praze (GPr), kvarta, 8 hochů, 14 dívek 

Nakonec i poslední ze tříd na GPr vynikala vstřícností k dotazníku a 

svědomitostí při jeho vyplňování. Bajku převyprávělo všech dvaadvacet respondentů, 

ponaučení a vlastní komentář neposkytl vždy jen jeden student. Že oř znamená kůň, 

odpovědělo dvacet jedna respondentů. Míra porozumění byla v této třídě zatím nejvyšší 

– 41,45 %. Srovnatelné množství studentů význam výrazů neznalo (nebo pouze 

nenapsalo) – 42,23 %. Zbylých 16,32 % interpretovalo výrazy jinak než adekvátně 

k jejich významu. 

 

Gymnázium v Plzni „A“ (GPla), tercie, 12 hochů, 17 dívek 

V tercii na veřejném gymnáziu v Plzni bylo vyplněno třicet dotazníků, jeden 

z nich, dotazník čtrnáctiletého hocha, byl příliš svébytný, z kvantitativního výzkumu 

proto musel být vyřazen kvůli možnému zkreslení výsledků. V této třídě jsme měli 

možnost realizovat následnou debatu. Zjistili jsme, že zde mezi žáky panuje uvolněná 

atmosféra. Nebylo vyvráceno podezření, že se zde vyskytují skupinky žáků, kteří na 

vyplňování svých dotazníků pravděpodobně úzce spolupracovali, jak se zdálo být patrné 

hned z několika dotazníkových úloh včetně převyprávění bajky. Nicméně pouze pět 

respondentů z celkem třicetičlenné třídy se do něj nepustilo, pět studentů 

nezformulovalo ponaučení a pět neposkytlo komentář. Nejde přitom o pět totožných 

žáků. Obecně bylo možné vypozorovat větší míru lehkosti v přístupu chlapců – ti 

vypracovávali zejména poslední úkoly dotazníku často s humorem.  

Tato třída zároveň vynikala množstvím porozumění – 45,83 % studentů, tedy 

10 % nad průměr, porozumělo výrazům. Tohoto výsledku bylo dosaženo mimo jiné již 

zmíněnou prokazatelnou velkou mírou spolupráce mezi žáky na vyplňování dotazníků. 

Jiný způsob rozumění projevilo 21,69 % žáků a pouze 32,48 %, tedy o mnoho méně než 

průměr, neuvedlo žádnou interpretaci výrazu. 
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Gymnázium v Plzni „A“ (GPla), zelená kvarta, 11 hochů, 18 dívek 

 Také v zelené kvartě na GPla jsme se setkali s velkou vstřícností respondentů. 

Pouze jeden ze všech dvaceti devíti nevyplnil šestý úkol, tedy převyprávění bajky, 

jediný nenapsal ponaučení a pouze tři studenti neokomentovali danou problematiku 

v posledním úkolu dotazníku. Míra porozumění v této třídě s hodnotou 35,9 % 

odpovídala průměru, alternativních výkladů významů bylo nadprůměrné množství – 

25,76 %. Žádnou odpověď neuvedlo pouze 38,34 % respondentů. Tři z dvaceti devíti 

studentů neznali, resp. nenapsali správný význam slova oř. To může být vysvětleno i 

tím, že řada studentů nejen této třídy, ale celého GPla, a to zejména hochů, přistupovala 

k vyplňování dotazníku s humorem, jak jsme již zmínili, což se odráží i na 

procentuálním zastoupení jiných výkladů než správných – ve všech třech třídách na této 

škole převyšuje průměrných 20,63 %. 

 

Gymnázium v Plzni „B“ (GPlb), tercie, 7 hochů, 11 dívek 

 Tři z dvaceti dvou zadaných dotazníků na plzeňském soukromém gymnáziu se 

vrátily nevyplněné, jeden jsme museli vyloučit z kvantitativní analýzy, protože všechny 

odpovědi v něm obsažené zněly „nevím“. Odpovědi v jiném dotazníku na mnoha 

místech překročily hranici vulgarity – nakládali jsme s nimi jako s nevyplněnými 

otázkami; ani jeden z těchto způsobů vyplnění dotazníku nesvědčil o sebemenší vůli 

zúčastnit se výzkumu. Autoři daných dotazníků se podobným způsobem projevovali i 

během následného interview; bohužel jejich přístup nebyl v rámci třídy ojedinělý. 

 Procentuální výsledky dosažené v této třídě byly srovnatelné s výsledky 

dosaženými spíše na základních školách než na gymnáziích – 32,33 % studentů 

porozumělo výrazům, 16,33 % jim rozumělo jinak a v průměru více než polovina 

studentů, tedy 51,34 %, neuvedlo žádnou odpověď. Patnáct z osmnácti dotázaných 

neuvedlo správný význam slova oř. Tyto výsledky, výrazně slabší než celkový průměr, 

korelovaly s celkovým přístupem respondentů k výzkumné situaci. Např. dvanáct 

z osmnácti respondentů nepřevyprávělo bajku Čižebník a zmije, z toho sedm 

komentovalo, že jí nerozumí (Nerozumím! Ani tomu rozumět nechci!; Nerozumím! Ještě 

jsme to nebrali!; Nemám zdání, o čem to je! apod.), třináct nezformulovalo ponaučení a 

šest studentů neposkytlo žádný komentář. Ostatní komentáře a ponaučení byly mnohdy 
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velmi peprné. Mezi dotazníky se ovšem našly i takové, které byly (převážně dívkami) 

vyplněné zodpovědně a se známkami zaujetí. 

  

Gymnázium v Plzni „A“ (GPla), hnědá kvarta, 8 hochů, 10 dívek 

 Také v této třídě nám bylo umožněno navázat na dotazníkový výzkum 

rozhovorem. Při té příležitosti jsme poznali uvolněnou atmosféru mezi žáky navzájem i 

mezi žáky a jejich vyučující. Skutečnost, že se tito studenti nepotýkají s ostychem, se 

podepsala na tvůrčím způsobu plnění kontextových úloh, na druhou stranu i na míře 

vulgarit, která se do vyplňování dotazníků promítla. Kromě toho panuje v této třídě 

móda určitých bezobsažných slov, která zde nelze publikovat – ta byla řadou 

respondentů, většinou hochů, užita jako ekvivalent odpovědi. Protože se tato slova 

v odpovědích opakovala a nebyla za nimi patrná žádná snaha o porozumění 

dotazníkovým výrazům, nakládali jsme s těmito odpověďmi stejně, jako s odpověďmi 

typu nevím.  

 Dva z původně dvaceti dotazníků jsme byli nuceni z kvantitativní analýzy 

vyřadit. Na rozdíl od předchozí třídy téže vyučující, přestože v ní panovala podobně 

uvolněná atmosféra, jsme v hnědé kvartě na GPla zaznamenali vůbec nejmenší procento 

nezodpovězených otázek – 30,44 %, což je o 13 % méně než celkový průměr. Rovněž 

zde bylo největší množství alternativních odpovědí, 31 %, tedy víc než 10 % nad 

průměrem. Míra porozumění byla rovněž nadprůměrná, 38,56 %. Sedm z osmnácti 

respondentů nepřevyprávělo bajku, jen dva nenapsali ponaučení a tři se nevyjádřili 

k dané problematice. Tato třída vynikala tedy jak vstřícností k výzkumné situaci (o níž 

jsme psali již v rámci charakteristiky průběhu interview), tak co do tvůrčího přístupu 

k ní. 

 

4.3 Výsledky kvalitativního zpracování 

 V rámci kvalitativního zpracování našeho výzkumu uvádíme nejprve 

kategorizaci dat získaných ze třetího a čtvrtého úkolu našeho dotazníku, tedy 

kategorizaci ekvivalentů samostatně postavených slov – substantiv a sloves. V druhé 

řadě se pokusíme o shrnutí poznatků získaných z úloh založených na kontextu, nakonec 

představíme subjektivní hodnocení studentů. 
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4.3.1 Kategorizace strategií rozumění 

Kategorizace je důležitým nástrojem poznávání světa, vztahování se k realitě 

prostřednictvím jazyka. Zároveň je legitimním prostředkem nakládání s poznatky jak 

v přírodních, tak v humanitních vědách; v metodologické části práce jsme zdůvodnili 

její význam v našem výzkumu. Nyní je potřeba poukázat též na její limity. Každá 

kategorizace nutně obnáší jistou míru zkreslení, redukci reality. Navíc je ustavení 

kategorií, formulace i dodržování kritérií zařazování jednotlivých jevů do těchto 

kategorií dílem jednotlivce, popř. skupiny jednotlivců, a tím tedy nevyhnutelně i 

zdrojem subjektivizace. 

K rozsáhlé části výzkumu, jejíž výsledky budou následovat, musíme nejprve 

uvést několik vysvětlujících komentářů. Pořadí níže uvedených slov, která naši 

respondenti v rámci třetí a čtvrté dotazníkové úlohy interpretovali, se řídí pořadím 

v dotazníku z důvodu možného vlivu konstrukce dotazníku, na který chceme poukázat. 

U každého z těchto slov uvádíme nejprve výklad jeho významu, opřený o starší 

výkladové slovníky, zejména PSJČ. Pokud je to nutné, doplňujeme jej o poznatky ze 

SSJČ, SSČ a TSČ2. U těchto příruček neodkazujeme na čísla stran. Tam, kde to 

pokládáme vzhledem k interpretacím respondentů za vhodné, nahlédneme též do 

Machkova a Rejzkova etymologického slovníku. Za slovníkovým výkladem významu 

testovaného slova, který uvádíme v jednoduchých uvozovkách stejně jako případné 

sémy, následují příklady toho, jaké odpovědi jsme v kvantitativním zhodnocení 

pokládali za správné a které jsme tedy hodnotili jako projev správného porozumění 

slovu. Hranice mezi porozuměním a jiným rozuměním je na mnoha místech velmi 

tenká. Naše rozhodnutí, jak dané odpovědi klasifikovat, které může být diskutabilní, se 

pokusíme vždy zdůvodnit. Výklady respondentů, které jsme naopak hodnotili jako jiná 

než správná rozumění, následně kategorizujeme dle strategií, které jsme byli s to 

z těchto výkladů odvodit, popř. které jsme zjistili z následných rozhovorů. Tyto 

strategie identifikujeme detailněji než jen jako sémantickou, popř. metalingvistickou 

strategii, o kterých jsme se zmínili v teoretické kapitole. Ty tvoří nadřazené pojmy 

dílčím strategiím, jež si často vynutila povaha konkrétního testovaného výrazu. 

V některých případech jsme však nebyli schopni strategie rozumění odhalit nebo jsme 

se nedokázali rozhodnout mezi více možnostmi, jakým způsobem se respondent ke 

svému výkladu dobral. Tehdy zařadíme kýžený výklad do jedné z kategorií s tím, že 

uvedeme, že by bylo možné vysvětlit jeho motivaci i jinak. 
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Za nadpisem každé kategorie uvádíme v závorce počet všech výkladů ze všech 

zpracovaných dotazníků, které jsme do ní zařadily. Číslo za nadpisem každé kategorie 

tak do jisté míry odráží to, nakolik je mezi respondenty strategie, kterou pojmenovává, 

rozšířená. Četnost zmiňujeme také u jednotlivých výkladů v rámci této kategorie, 

přičemž uvádíme všechny výklady, nikoli pouze jejich příklady. Pokud jsme narazili na 

ojedinělý výklad, který se ovšem opakoval v rámci jedné třídy, výslovně na to 

upozorníme, protože se s velkou pravděpodobností jedná o výsledek spolupráce mezi 

respondenty na vyplňování dotazníku. Pokud vyšší četnost výskytů daného výkladu 

nekomentujeme, znamená to, že se vyskytly ve více různých třídách, jde tedy 

pravděpodobně o fenomén běžnější.  

Dále v některých konkrétních případech zmíníme podstatnou okolnost 

respondentova přístupu k danému úkolu, a to tam, kde je patrné, že odpověď není 

nesena snahou po odhalení významu slova, ale spíše snahou „vybočit z davu“, a to 

nejčastěji v humorném duchu.24 

Doplnění jiného rázu poskytneme tam, kde nám strategii rozumění pomohlo 

odhalit následné interview. Výpovědi respondentů, které jsme takto získaly, 

ohraničujeme dvojitými uvozovkami. 

Jednotlivé výklady, které respondenti u daných výrazů poskytli, přepisujeme bez 

pravopisných chyb. Oddělujeme je od sebe středníkem, nikoli čárkou, ta je součástí 

četných interpretací buď jako členicí znaménko před vedlejší větou přívlastkovou (např. 

muž, který žije na statku), nebo mezi alternativami, které poskytl jeden respondent 

(např. světlo, lampa). Jednotlivé výklady/interpretace, které respondenti poskytli, 

zvýrazňujeme kurzivou; tou přepisujeme také testovaná slova (pokud se vztahujeme 

k slovu, nikoli pojmu) a rovněž slova, o kterých se domníváme, že mohla respondenta 

implicitně, podvědomě motivovat k jeho interpretaci (např. testované slovo almužna – 

implicitní, podvědomá motivace ve slově s podobným hláskovým složením almara – 

respondentův výklad skříň). 

                                                           
24 Někdy byla tato snaha nesena buď v duchu módním, nebo vulgárním. Takové odpovědi nepublikujeme, 

je možné je kdykoli zpětně dohledat v archivovaných dotaznících. V kvantitativní analýze jsme s nimi 

nakládali jako s nezodpovězenými otázkami, jelikož za odpověďmi tohoto druhu nebyla patrná žádná 

snaha daným výrazům porozumět – případně jsme dotazníky z analýzy vyřadili. 
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TRNOŽ 

 Substantivum s výraznou hláskovou stavbou vzniklo podle Machka (1997, 

s. 652) i Rejzka (2001, s. 675) jako kompozitum, a to spojením základů trъ a 

odvozeniny od *noga. Třínožka, jihočesky trnožka původně znamenalo stoličku, která 

se dávala pod nohy. Tento význam uvádí PSJČ jako zastaralý. Odtud byl přenesen na 

příčku spojující nohy stolu, respektive židle. 

 Coby porozumění jsme proto v kvantitativní analýze hodnotili jak odpovědi typu 

trojnohá sesle; stolička (třínohá); trojnožka; stolička pod nohy, tak příčka spojující 

nohy stolu – odpovědí druhého typu bylo ovšem minimum. V jedné ze tříd se vyskytly u 

čtyř dívek totožné odpovědi (stolička) jako téměř jistý výsledek spolupráce při 

vyplňování dotazníku (která se promítla i do dalších otázek). 

 Do následující kategorizace strategií rozumění se nejvýrazněji promítá jednak 

hlásková stavba slova, jednak jeho kompozitní charakter. 

P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (22) 

Na základě podobného znění identifikovali ve svém výkladu druhou složku 

kompozita trnož autoři výkladů noha a snad i pahýl.25 Mylně jí naopak porozuměl také 

respondent, který uvedl, že trnož je něco jako nůž. Díky totožnosti prvních tří hlásek se 

slovem trn vznikla celá řada výkladů: trn; keř s trny; keř; trní; na trní; trní (plevel); trn 

akátu; trnka. Vyskytují se napříč všemi třídami. Svůj výklad trny nám vysvětlil 

čtrnáctiletý hoch v rámci besedy: „No protože to tak začíná, t, r, n, ale přijde mi to spíš 

jako člověk, podle toho, jak to končí.“ Upozornil tak jedním dechem zároveň na 

podobné znění s některými slovy označujícími muže (např. panoš, listonoš – viz níže). 

Pravděpodobně na základě vlastnosti trnu „špičatý, ostrý“ lze vysvětlit i výklad meč – 

ten však mohl vzniknout i mylnou identifikací druhé složky kompozita jako nůž. Jiného 

původu jsou pak výklady trnout, ztuhnout a omráčen pohledem – každý z nich se 

vyskytl v jiné třídě. Chlapec, který v dotazníku vyplnil omráčen pohledem, nám během 

následného interview potvrdil, že jeho výklad byl motivován hláskovou podobností se 

                                                           
25 V rámci kvantitativní analýzy jsme se věnovali bližší charakteristice jednotlivých tříd, mezi nimi i 

tercie GPlb, kde proběhla vedle vyplňování dotazníku též následná debata. Zmínili jsme se o poněkud 

rozvolněné atmosféře v menší skupině žáků, která vedla mimo jiné k tomu, že na jedné straně nám své 

dotazníkové odpovědi objasnilo malé množství studentů, na druhé straně někteří z nich i během debaty 

přicházeli s novými náměty na výklad jednotlivých výrazů, ještě před tím, než jim tazatel sdělil význam 

reálný. Jedna studentka například uvedla, že trnož by mohla být stonožka, protože má „tři krát ‚x‘ nohou“. 

K dalším návrhům studentů této třídy během debaty budeme i nadále odkazovat v poznámce pod čarou; 

zmiňujeme je proto, že vhodně doplňují v hlavním textu nastíněné strategie rozumění. 
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slovesem trnout – řekl, že napsal „byl omráčen pohledem, protože trnul“. Rovněž ze 

slovesného základu, tentokrát trhat, pak vyšly dva výklady (ve dvou různých třídách) 

otrhanec. A nakonec složka kompozita odvozená od základu noha je pravděpodobně 

spojujícím motivem pro výklad koberec, který jinak neumíme vysvětlit, kromě toho, že 

zaznamenáváme podobné hláskové složení trnože se sémanticky blízkým slovem rohož. 

Vážně míněn nebyl výklad soda stream, jak respondent potvrdil při následném 

rozhovoru: „Ono když se tam dávají bublinky, tak to dělá trhavý pohyby. A navíc ta 

flaška stála přede mnou.“ Těmito slovy nám vysvětlil, že jedním z jeho motivů bylo 

opět sloveso trhat, druhý byl aktuálně-vizuální: láhev s nápisem soda stream stojící 

před respondentem v době vyplňování dotazníku mu dala impulz využít nápis 

k vysvětlení neznámého slova. Seriózněji zamýšlené výklady jako pošťák; taška; 

nádoba na jídlo mohly být dle našeho mínění motivovány tím, že samostatně vyslovené 

slovo trnož je zakončeno nezněle, a není proto vyloučeno, že respondentům evokovalo 

sloveso nosit.26 Nadto jsme již zmínili podobné znění zakončení slova trnož a 

kompozita listonoš. Poddaný; voják a v rámci humorně vyplňovaného dotazníku 

obsažený sluha zas mohly být výklady evokované výše zmíněnou podobností se slovem 

panoš (podle výkladových slovníků ‚šlechtický sluha, pomocník‘).27 Naše interpretace 

uvedených výkladů je však možná příliš odvážná. Spíše bychom se měli držet toho, že 

pravou motivaci bohužel nejsme s to odhalit, podobně jako u výkladů držící „přístroj“ 

(snad motivováno hláskovým seskupením t/d, r, ž a sémantickou podobností držet – 

nosit) a prodavač (v pozadí možná slovo trh). 

D e k o m p o z i c e  (5) 

 Správnou dekompozicí vznikla interpretace trojí noha, částečně mylnou 

dekompozicí trn zabodnutý do nohy a zcela mylnou pak nůž vyrobený z trnu. Zajímavé 

jsou dva případy v jedné třídě, vzniklé zřejmě spoluprací – trpaslík. Neřadíme je do 

předchozí kategorie, protože trpaslík je rovněž původem kompozitum a první složky 

obou kompozit, které jistě tuto interpretaci motivovaly, se shodují. Trpaslík vznikl 

složením *trь a *pęstь a znamenal „tři pěsti vysoký“ (srov. Rejzek, 2001, s. 677).  

                                                           
26 Během debaty na GPlb zazněly další z výkladů substantiva trnož. Dva z nich obsahovaly sloveso nosit 

explicitně: voják, který něco nosí a ježek, protože nosí trny. Druhý uvedený je vlastně mylnou 

dekompozicí na složky trn a nosit. Implicitně je uvedené sloveso coby významový rys obsaženo i ve 

výkladu batoh, sémanticky blízkému níže uvedeným výkladům taška a nádoba na jídlo. 
27 Zatímco listonoš je, jak jsme zmínili, kompozitum, panoš vzniklo podle TSČ2 (s. 431) sufixací od 

základu panna. 
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P o s u n  v ý z n a m u  (2) 

Interpretaci židle neumíme vysvětlit jinak, než že je způsobena buď posunem 

významu ‚stolička‘, nebo povědomím o druhém, přeneseném významu slova trnož, tedy 

‚příčka spojující nohy stolu nebo židle‘. Podobného původu je možná výklad deska. 

O b t í ž n ě  v y s v ě t l i t e l n é  o d p o v ě d i  (2) 

Výklady tulák a tůňka, ve které žije víla jsou pro nás bohužel zcela neprůhledné. 

 

ALMUŽNA 

Podstatou tohoto výrazu je, že vyjadřuje projev milosrdenství – etymologické 

slovníky vysvětlují jeho původ v latinském a řeckém názvu pro ‚soucit, útrpnost, 

milodar‘. Výkladové slovníky pak uvádějí, že jde o ‚dar chudému, žebrákovi‘, a to 

nejčastěji peněžitý, ale i jakýkoli jiný drobný dar či milosrdný skutek. Nezbytnými 

sémy tohoto výrazu jsou tedy ‚dar‘, ‚malý, nepatrný‘, ‚chudému‘. 

Jako pochopení jsme tedy klasifikovali např. dar žebrákovi; vyžebraný peníz; 

dárek chudým; peníze pro chudé apod. Takové výklady byly nejčetnější. Za pochopení 

významu jsme považovali ale i méně jasné výklady, jako např. peněžní (nemusí být 

nutně) výhoda; peníze (dejte peníze); někomu něco dát; výdělek vandráka; podat 

někomu almužnu – občerstvit ho; darování žebrákovi – malý počet peněz; příspěvek 

(peněžní); příspěvek (výdělek); výplata (dar); rozdávat peníze, pomoc. Většinou je totiž 

zřejmé, že respondent výraz pochopil, pouze se neúplně či nepřesně vyjádřil, jako i 

v dalších případech: peníze/věci, jídlo/peníze, dávky pro chudé, nutná životní potřeba – 

např. jídlo, peníze zadarmo. 

Obtížné bylo rozhodnout, jak klasifikovat odpovědi zakládající se na dnes 

běžném metaforickém užívání výrazu almužna pro význam ‚malé množství peněz‘. 

Nakonec jsme se rozhodli interpretace, které jsou formulačně blízké, považovat za 

správné, jelikož z jedné podstatné části postihují původní význam. Výklady malý 

peněžní obnos; málo peněz; něco málo (peněz); pár peněz; troška peněz; drobný peníz a 

drobná peněžní částka byly tedy v kvantitativní části hodnoceny jako výraz pochopení. 

Uvědomujeme si však, že hranice mezi nimi a dalším typem odpovědí, klasifikovaným 

jako jiný způsob porozumění, je tenká a naše rozhodnutí by z jiného úhlu pohledu 
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mohlo snadno podlehnout kritice. Onen další typ odpovědí představuje následující 

kategorie. 

M e t a f o r a  (28) 

Výplata (15); výslužka (4); odměna (2); plat; výdělek; peníze za práci; vydělané 

peníze; získané peníze za práci (výdaje); obnos ze služby; výslužka (dary – obnos za 

pomoc) – označení almužna pro výplatu je v českých domácnostech zřejmě běžné, což 

se odrazilo v uvedených odpovědích. Vzdálenost mezi výrazy almužna a výplata je 

podle našeho názoru delší než mezi almužna a malý obnos peněz, a přestože v půli cesty 

mezi nimi s největší pravděpodobností význam ‚malý obnos peněz‘ leží, jisti si tím být 

nemůžeme. Proto této vzdálenosti a naší nejistotě přikládáme větší váhu než sdílenému 

sému ‚malý, nepatrný‘ u předchozích příkladů a řadíme interpretace typu výplata mezi 

jiné způsoby rozumění. Z uvedeného vyplývá, že nízký plat (2); malý plat; chudá 

výplata bylo naopak nutné uznat jako pochopení. 

V ý z n a m  s l o v a  z a s t o u p e n  v a r i a n t o u  j e d n é  j e h o  s l o ž k y  (38) 

Peníze jsou nejběžnějším předmětem, kterým je akt milosrdenství realizován. 

Nejsou však jeho podstatou, jen jedním z možných typů daru – ten je podstatou. Přesto 

se mezi odpověďmi respondentů nejčastěji vyskytovaly právě peníze (19) a rozmanité 

ekvivalenty: nějaké peníze; jmění; prachy; zásoba peněz. Zvláštní variantu interpretací 

v této kategorii tvoří úžeji specifikované příklady: dýško nebo spropitné (5); daně (3); 

platba; měna menší hodnoty. 

Jedna složka významu zastoupivší celý význam slova se uplatnila ve dvou 

dalších případech interpretací: žebrání a žebrota. Podobný posun snad nastal i ve 

výkladech práce; (práce) ve službě; služba, které neumíme vysvětlit jinak než jako 

nedostatečné vyjádření výše uvedených výkladů typu výplata; peníze za práci apod. 

Z á m ě n a  n ě k t e r ý c h  s l o ž e k  v ý z n a m u  (3) 

Mylnou záměnou recipienta (tedy chudého, potřebného, který je obvykle 

adresátem almužny) vysvětlujeme interpretace to, co dostávali vojáci, tedy žold, a 

dostává nevěsta k svatbě (různé předměty a vybavení, v poslední době hlavně peníze), 

tedy věno.  
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Jiný typ záměny nastal ve výkladu poplatek chudého – je množné, že jde o 

záměnu dativu za genitiv nebo že je omyl založen hlouběji v představě, že almužna je 

něco, co musel chudý vyplácet – substantivum poplatek této představě konvenuje. 

Z m ě n a  v ý z n a m u :  n a m í s t o  ‚ m i l o d a r ‘  ‚ ú l o ž n ý  p r o s t o r ‘  (28) 

 Značná část interpretací, které řadíme do této kategorie, úzce souvisí s výše 

uvedenými příklady peníze, jmění apod. Jedenáct výkladů napříč třídami rozumí 

almužnou místo pro uschování peněz: peněženka (4); pokladna (2); měšec (2); místo, 

kam se uschovávají peníze; pochva na peníze; nějaký obal na peníze. Je možné, že 

někomu z autorů uvedených odpovědí připomněla almužna portmonku, jinou motivací 

než přes sém ‚peníze‘ si ale nemůžeme být jistí. 

 Ještě více se od významu almužny vzdálilo dalších čtrnáct interpretací, v nichž 

na rozdíl od právě uvedených příkladů nenalezneme žádný spojující článek s původním 

významem výrazu. Motivem ale mohla být záměna almužny s podobně znějícím slovem 

mošna, které je rovněž poněkud zastaralé a znamená ‚menší vak; torba, kabela, brašna, 

taška‘. Jsou to výklady: taška (3, ovšem v rámci jedné třídy, tedy zřejmý výsledek 

spolupráce mezi respondenty); brašna (3); kabela; kapsa; batoh; pytel; krabice; 

krabička; bedna; nějaká nádoba, která se dá uzavřít. 

S měchem (resp. čutorou), tedy starověkým předmětem nesoucím ne zcela běžný 

název, byla možná almužna zaměněna ve třech výkladech, které se vyskytly ve třech 

různých třídách: láhev s vodou; nádoba na vodu; věc na vodu vyráběná z kůže. 

S t a v b a  s l o v a  (9) 

Domníváme se – a jeden respondent nám naši domněnku v rámci následného 

interview potvrdil –, že výklad významu almužny, který zněl skříň a opakoval se ve 

třech dotaznících z různých tříd, byl motivován podobným zněním se slovem almara; 

nemáme na mysli pouze zřetězení fonémů: almxx(x)a, ale i trojslabičnost slova, ženský 

rod a vzor žena. 

Další z dotazníků uvádí, že almužna znamená kněžna nebo skříň kněžny, jiné 

královna (2); komnata; věštírna a knižní. U posledního z uvedených výkladů je možné, 

že respondent opomněl doplnit substantivum, kterým mohlo být buď výraz (jako stylové 

hodnocení daného slova, na které ovšem nebyl tázán a v dalších svých odpovědích 

podobné hodnocení příznaků neposkytoval), nebo např. opět skříň. Kněžnu, královnu a 

do jisté míry i komnatu a věštírnu vykládáme opět jako motivovanou zněním (kně|žna – 
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krá|lo|vna – ko|mna|ta – vě|ští|rna, srov. al|mu|žna), všechna tato jména s výjimkou 

věštírny implikují jistou vznešenost, kterou lze vnímat též ve jménu pro milodar, snad 

díky jeho latinskému, resp. řeckému původu. 

O b t í ž n ě  v y s v ě t l i t e l n é  o d p o v ě d i  (3) 

Jeden z respondentů uvedl coby ekvivalent almužny pistole. Možnou motivaci 

této interpretace se nám nepodařilo odhalit (roli mohla hrát určitá podobnost s mušketa, 

banditka, ale také něco jiného), stejně jako motivaci výkladů dům a stará chatka. 

Poslední je dílem respondenta, jenž dotazník vyplňoval s nevážným odstupem. Jeho 

výklad almužny je provázán s výkladem následujícího výrazu, chasník – ten, co ty 

chatky hlídá. 

 

CHASNÍK 

Chasník je podle slovníků lidové označení mladého, svobodného muže, 

hezkého, statného hocha. Je to též archaismus pro řemeslnického tovaryše. Tento 

derivát od slova chasa, ‚vesnická svobodná mládež‘, má podle etymologických 

slovníků původ ve starohornoněmeckém označení pro skupinu lidí, hansa. Naprostá 

většina interpretací reflektuje stavbu slova chas-ník – na základě sufixu se přidržují 

toho, že jde o osobu mužského pohlaví. TSČ2 řadí toto slovo po stránce jeho utvářenosti 

mezi jména nositelů substančního vztahu, podle příslušnosti, osobní, neobyvatelská; 

chasník je zde uveden ve skupině pojmenování pro členy společenství. 

Na základě slovníkových výkladů soudíme, že mezi podstatné specifikační sémy 

lexému chasník patří ‚muž‘, ‚mladý‘, ‚svobodný‘, ‚statný‘, ‚z venkova‘. Málokterý 

výklad zahrnul všechny tyto aspekty naráz, za výraz pochopení jsme považovali i 

takové, které obsáhly sém ‚muž‘ a jeden ze čtyř uvedených atributů, mimo jiné proto, že 

chasník je sice slovo obecně české, jeho významové odstíny však mohou být nářečně 

podmíněné. Výklady jako mládenec; mladý muž; teenager; kluk (muž) asi ne moc 

bohatý na vesnici; mládenec z vesnice; venkovský hoch; muž na vesnici, kluk z vesnice; 

vesník;28 chlapec na vsi; venkovan; vesničan; muž z vesnice; svobodný muž; statný muž; 

silný, zdatný muž aj. jsme tedy pokládali za správné, stejně jako ojedinělé muž v chase, 

ačkoli nemáme jistotu, že autor výkladu rozuměl slovu chasa, pomocí něhož výraz 

                                                           
28 K výkladu vesník se ještě vrátíme. 
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chasník definoval, správně. Vesnické, venkovské prostředí, jež je chasníkovi vlastní, 

implicitně obsahuje také to, že jde o člověka žijícího prostým životem, jak zdůrazňuje 

řada dalších výkladů: prostý člověk; člověk (většinou chudý), který žije prostým životem; 

neurozený muž; normální člověk (chudší vrstva), které jsme rovněž uznali jako správné.  

P o s u n  v ý z n a m u :  z o b e c n ě n í  (7) 

Naopak, pokud výklad neobsáhl žádný z náležitých specifikačních rysů vedle 

nejbližšího nadřazeného pojmu ‚muž‘, nemohli jsme jej hodnotit jako výraz pochopení, 

ačkoli mohlo jít pouze o nedbalé vyjádření: člověk (4); muž (3). 

P o s u n  v ý z n a m u :  z á m ě n a  s é m ů  (49) 

Velké množství interpretací obsahovalo vedle generického sému ‚muž‘ 

významové rysy, které jsme podle slovníkových hesel neshledali jako příznačné pro 

daný lexém. Nevylučujeme, že v některém kraji mohou být pro náš výraz typické, 

nebylo však v našich možnostech zjišťovat nářeční specifika výrazů. 

Jedním z atributů, který není pro daný lexém – na rozdíl od následujícího 

lexému čeledín – typický (tj. neurčuje jeho význam), ale ve výkladech se vyskytoval, je 

‚práce, pomoc‘. Nevylučujeme, že v představě respondentů mohlo dojít k záměně nebo 

vzájemnému vlivu obou lexémů (chasník a čeledín), a to jednak tím, že oba pojmy 

vycházejí ze stejné sémantické oblasti (‚člověk žijící na venkově‘), jednak vinou 

sestavení dotazníku (blízkost pojmů v rámci dotazníku). Šestnáct interpretací chasníka 

bylo postaveno právě na tomto aspektu: pracovník (2); pracovník na dvoře; dělník (2); 

ten, kdo pracuje na polích a farmách; člověk, který pracoval na venkově; venkovský 

pracant; mladý pracant; mládenec na pomoc; chlápek, co pracuje;29 člověk, který 

bojoval nebo pracoval; osoba, která pracuje (někde); pracuje pod vedením (má více 

peněz než čeledín). Jeden výklad naopak uvedl, že chasník je člověk bez určité práce, 

další potuluje se a hledá práci. 

Řada výkladů tuto chasníkovu práci blíže specifikuje: sedlák (5); hospodář (4); 

statkář; člověk, co má pole a dobytek; zemědělec; pastevec; rolník; mlynář; učedník (ve 

spojení s mlýnem); myslivec (2); (starý) myslivec; dřevorubec. Za výkladem člověk, 

který má něco společného s lesem, se zřejmě skrývá lesník. Těmto profesím je společné, 

že náleží k venkovskému prostředí, to znamená, že uvedené výklady jistou míru 

                                                           
29 Vyplnil respondent, který k dotazníku přistupoval s humorem. 
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porozumění odrážejí. Autor výkladu myslivec nám přiblížil postup své úvahy během 

debaty: „Chasník mi evokuje vesnici, vesnice je u lesa, proto myslivec.“ 

Ještě více je posunut výklad u interpretací, které jsou založené na atributu 

‚tuláctví‘. Je možné, že motivace jde v tomto případě přes substantivum poutník a je 

podpořena jednak povědomím o prostém životě chasníka, jednak může být opět 

ovlivněna kontextem dotazníku – předchozím výrazem almužna: tulák; poutník; muž, 

který cestuje; člověk, který někam putuje; potulný; pocestný; pocestný muž, co prodává 

krámy; chodí po světě; kočovník. Podobný základ má zřejmě interpretace někdo, kdo je 

odjinud. 

V l i v  k o n t e x t u  d o t a z n í k u  (27) 

Již jsme zmínili patrný vliv kontextu, tedy sestavení dotazníku na odpovědi 

respondentů. Ten se projevil, pokud jde o výraz chasník, ještě dalšími způsoby. Jedna 

dívka, která k vyplňování dotazníku přistupovala s humorem, odpověděla na výraz 

chasník čeledín a naopak, výraz čeledín vysvětlila slovem chasník. Hoch z jiné třídy 

uvedl, že chasník je táta čeledína. Vliv kontextu se možná projevil i ve výkladu, který 

jsme uvedli v předchozí kategorii: pracuje pod vedením (má více peněz než čeledín). 

U hesla almužna jsme zmínili, že jeden z respondentů uvedl jako výklad tohoto 

hesla stará chatka, chasník byl pak podle něj ten, co ty chatky hlídá.  

I v rámci dotazníků, které byly vyplňovány seriózně, se však podle našeho 

názoru vliv almužny na výklad chasníka projevil tam, kde narážíme na atribut 

‚chudoba‘, a to ve stejném duchu, v jakém jsme o tomto vlivu uvažovali u výkladů 

zdůrazňujících tuláctví. Stejně jako o vlivu almužny lze však uvažovat o vlivu představy 

dnešní městské mládeže (tj. rovněž našich respondentů) o venkovském životě, který je 

implicitně v lexému chasník zahrnut – dvacet čtyři odpovědí bylo založeno na rysu 

‚chudoba‘: chudý člověk (10); chudák (2); nějaký chudý venkovský člověk; starý, chudý 

člověk; chudší občan; chudý zemědělec; chudý muž, který krade; ubohý člověk; 

neslušně oblečený, chudý; chudý člověk, tulák; tulák, chuďas; bezdomovec (3). Výklad 

nějaký chudý venkovský člověk jsme v kvantitativním výzkumu uznali jako projev 

pochopení, ale jde o rozhodnutí diskutabilní. 
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P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (49) 

 Zřejmě podle existujícího modelu poustevna – poustevník30 (‚kdo žije 

v poustevně‘), les – lesník (‚kdo se stará o les‘), ale především chalupa – chalupník, a 

dále kvůli mylné identifikaci slovního základu způsobené podobností hláskového 

složení mohla vzniknout souvislost chata/chalupa/chatrč – chasník, jež motivovala 

dlouhou řadu interpretací napříč všemi třídami. Tyto interpretace mohly být opět 

podepřeny povědomím o příslušnosti chasníka k venkovskému prostředí, k němuž dané 

objekty stejnou měrou náleží. Mezi odpověďmi tak nacházíme variace na obyvatele 

nebo vlastníka daného objektu: chalupář (8), chalupník (2); chudý chalupník; muž žijící 

na vesnici v chalupě; vlastník chalupy; chudší člověk, co žije v chalupě; ten, co bydlí na 

vesnici/chalupě; pán, co bydlí natrvalo v chalupě; mladistvý muž, který má svou 

chalupu; muž vlastnící chalupu; muž, co žije v chatě; příslušník chaty; držitel domu, 

chaty; obyvatel chaty na venkově (člověk); člověk, co žije v chatě; venkovan, co žije 

v chatrči; člověk bydlící v chatrči (obyčejný). „Protože chasa připomíná chatrč, tak je to 

ten, kdo bydlí v chatrči.“ – Tak znělo vysvětlení podané v rámci následného interview. 

Řada interpretací, vyskytnuvších se opět napříč všemi skupinami respondentů, mluví ve 

stejné souvislosti ne o chatě nebo chalupě, ale obecněji o domě: člověk, který bydlí 

v domě; člověk, který žije v domě; obyvatel domu; pán farmy/domu; pán domu; ten, co 

bydlí v domě a vlastní ho; muž, co vlastní barák; správce domu. Nejsme si jisti, zda se 

respondenti k těmto interpretacím dobrali přes evokaci chaty/chalupy, které následně 

zobecnili, či jiným způsobem. Jeden z respondentů, autor výkladu někdo, kdo bydlí 

v domě a vlastní ho, nám však domněnku, že se k domu dobral cestou přes podobnost 

chasník – chata, potvrdil. Do množiny těchto odpovědí určitou měrou patří i vlastník; 

vlastník nějakého podniku; správce, a to pokud jde o vztah k objektu. Vlastník může být 

zčásti motivován mylnou identifikací sufixu (vlastník je deverbativum, utvořené 

sufixem -ík od základu vlastnit), tedy hláskovým složením, což bylo nejzřetelnější u 

výkladu vlastník chalupy. Základ interpretací správce nebo vlastník však dále objasnit 

neumíme. 

 Podobně nejasný je původ interpretací založených na tom, že chasník je ‚někdo, 

kdo něco prodává‘. Řadíme je do této kategorie, protože se odvažujeme vidět souvislost 

se slovem kasa. Cesta odtud by mohla vést přes model kasa ~ pokladna – chasník ~ 

                                                           
30 Skutečnost, že pojmenování poustevna je možná sekundární, odvozené od poustevníka, nyní ponechme 

stranou.  
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pokladník. Uvědomujeme si však, že tato interpretace není nutně přijatelná. Mohla by se 

týkat těchto případů: prodavač (3); prodavač (nějaký muž, co má peníze a prodává 

věci); pokladník; kupec; obchodník. O peníze se dále opírají výklady podvodník 

s penězi; zloděj; lakomec; bohatý člověk; dědula, který se snažil nafasovat co nejvíc 

peněz – poslední ze jmenovaných výkladů byl otevřeně míněn nevážně. Díky 

následnému interview ovšem můžeme uvést doklad inspirace substantivem kasa alespoň 

v jednom z uvedených výkladů – autor interpretace zloděj nám totiž s úsměvem přiblížil 

cestu své úvahy slovy „chasník rovná se kasník, protože kasuje“. 

 Hláskové složení slova s oporou v angličtině mělo vliv na výklad, jehož 

motivace je naopak zřejmá, přiznaná: chytač (z anglického slova chase). 

O b t í ž n ě  v y s v ě t l i t e l n é  o d p o v ě d i  (9) 

Není nám zřejmá motivace výkladů člověk za barem; hostinský; výčepní; ten, co 

popíjí v hospodě; opilec (poslední z uvedených výkladů mohl být inspirován podobností 

chasník – chlastat). Uvažovali jsme o možném vlivu nářečního úzu, ale ačkoli je 

výkladů tohoto typu pouze pět, každý se vyskytuje v jiné třídě, nejde tedy o výsledek 

spolupráce respondentů: hostinský a člověk za barem vyplnili respondenti v Praze, ten, 

co popíjí pivo v hospodě vyplnil student v Českých Budějovicích a ostatní dva výklady 

pocházejí z dotazníků rozdaných v Plzni. Není vyloučené, že oněch pět respondentů 

pochází ze stejného kraje, přestože studuje každý jinde – my jsme však nářeční rozdíly 

nezkoumali, a proto jsme se ani neinformovali, odkud respondenti pocházejí. 

Nemůžeme tedy danou otázku zodpovědět. 

Žalářník by mohl mít podobné východisko jako chytač – v anglickém výrazu 

chase. Přestože by nešlo o adekvátní překlad, sémantická oblast tohoto výrazu a slova 

žalářník je alespoň zčásti shodná. Přesto je toto vysvětlení příliš odvážné, a proto tento 

výklad řadíme mezi neobjasněné, stejně jako chleba; darebák a dědula. Autoři 

posledních dvou uvedených patří opět mezi ty, kteří zjevně přistupovali k vyplňování 

dotazníku s lehkostí a humorem, což soudíme i podle jejich dalších odpovědí. 

U respondenta, z jehož pera pochází chleba, jsme však takový přístup nezpozorovali. 

Motivace tohoto výkladu mohla jít přes částečnou hláskovou podobnost chasník – 

bochník. Tak či tak je tento výklad překvapivý – jako jediný ze všech uvedených 

pokládá chasníka za jinou entitu než lidskou bytost mužského pohlaví. 
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Touto poznámkou jsme se přenesli k již zmíněné roli, jakou hrál ve výkladech 

sufix, ať už správně nebo špatně rozpoznaný. Všechny interpretace, ve kterých figuruje, 

jsme již uvedli výše v rámci jednotlivých kategorií, pro přehlednost je zde zopakujeme. 

Od sloves, popř. adjektiv byla odvozena slova příslušník (chaty), kočovník, učedník, 

pracovník, poutník, dělník, vlastník. Od substantiv pak chalupník, rolník (role), četník 

(četa), žalářník, pokladník a rovněž novotvar vesník (ves), jímž měl autor na mysli 

vesničana, jak uvedl v následném interview. 

 

HOUNĚ 

Femininum houně znamená podle výkladových slovníků, které uvádějí též 

básnickou podobu houň, ‚pokrývka z hrubého sukna‘. SSJČ navíc připojuje k podobám 

huně, húně, které známe ze slovenštiny, význam ‚dlouhá halena‘. Oba etymologické 

slovníky (Machek, 1997, s. 179; Rejzek, 2001, s. 211) se shodují, že jde o starobylé 

kulturní slovo nejasného původu. Machek dále uvádí, že „označuje nejhrubší tkaninu 

z vlny, a proto je běžné hlavně mezi pastýři (ti umějí nejjednodušším střihem dělat si 

z ní pláště), jinde sloužila za pokrývku“. Z hlediska časového příznaku jde o 

historismus. 

 Na základě těchto výkladů jsme za výraz pochopení v rámci kvantitativního 

výzkumu považovali interpretace typu přikrývka; teplá přikrývka; přikrývka (tkanina); 

peřina; deka; vlna; ovčí vlna; kus vlny, ale také deka nebo kůže (ovčí), jelikož zde je 

zřejmé, že respondent pouze omylem zaměnil vlnu za kůži, ale měl na mysli to, co 

označil slovem deka.  

P o s u n  v ý z n a m u :  z á m ě n a  s é m ů  (5) 

 Značné množství výkladů svědčí o respondentově povědomí o významu, pouze 

obsahuje záměnu buď sému ‚postel/matrace‘ namísto ‚deka/přikrývka‘: postel; spalo se 

na ní a/nebo sému ‚kůže‘ coby materiál namísto ‚vlna‘: kožešina používaná jako 

matrace, přikrývka; kožešina na přikrytí; ovčí kůže (nejčastěji jako koberec u postele). 

Domníváme se, že nejsilnějším impulzem pro záměnu vlna – kožešina je především 

znalost běžnějšího adjektiva huňatý. Toto adjektivum je podle Rejzka (2001, s. 219) od 

substantiva houně odvozené. Znamená však ‚hustě chlupatý, chundelatý‘, a užívá se 

proto nejčastěji v souvislosti se srstí, potažmo kůží, kožešinou zvířat. 
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P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (42) 

Posledně uvedená slovotvorná souvislost, která se zřetelně odráží v hláskové 

struktuře obou slov, byla podle nás podnětem největšího množství interpretací 

odchylujících se od správných: kožešina (12); srst (3); kůže, kožich (2); chlupatý kožich; 

huňatý; hodně chlupů najednou a snad také vlasy. 

Několik respondentů, opět nezávisle na sobě, vycházelo z jiné souvislosti se 

zvířetem, nejčastěji s koněm: ocas (2); koňský ohon; hříva (3); hříva koně; opratě pro 

koně. Domníváme se, že impulzem jim mohla být záměna dvou podobně znějících slov, 

houně – oháňka, u nichž navíc určitý malý sémantický průnik existuje (přinejmenším 

obě slova opět evokují venkovské prostředí a obě souvisejí se zvířaty, houně coby ovčí 

vlna, oháňka coby koňský ocas). Autorka výkladu koňský ohon navíc v rámci 

následného interview uvedla motivaci podobností houně – žíně. 

Podobností hláskové skladby, tentokrát substantiva houně s adverbiem hodně, je 

motivováno několik odpovědí, které považujeme za nevážné, postavené na hře se slovy: 

hodně (6); mnoho; hodně, akorát místo d je tady u. 

 Houští je pak třetím spojovníkem mezi slovem houně a jeho interpretacemi, 

tentokrát pouze dvěma – houština a hustý les. 

Humorně byly míněny odpovědi honit a houskový knedlík, založené opět na 

hláskové podobnosti. Výklad houpačka byl tazateli objasněn v rámci debaty rovněž za 

pomoci hláskového složení totožných počátečních hlásek obou slov hou-. 

 M y l n á  s l o v o t v o r n á  a n a l ý z a  (10) 

Slovníkový výklad lexému houně jsme záměrně uvedli tím, že jde o femininum. 

Sufix -ě může sice náležet ženskému rodu, ale mnohem častěji rodu střednímu. Kromě 

toho je typický už jen pro jiný slovní druh, adverbia, což se projevilo v interpretaci líně; 

houně zde zřejmě respondentovi evokovalo cosi zdlouhavého, pomalého. 

Pokud jde o -ě coby sufix pro neutrum, je to především dominantní sufix jmen 

mláďat. To je podle nás příčinou výkladů dítě (3); mládě (2); děcko; malé zvířátko. U 

výkladů house a malá housátka hrálo navíc roli také hláskové složení. 
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 O b t í ž n ě  v y s v ě t l i t e l n é  o d p o v ě d i  (4) 

Odhalit cestu, jakou se respondenti dobrali k výkladům věno; pole; kůlna a 

k nevážně míněnému v hospodě, se nám bohužel nepodařilo. Lze pouze konstatovat 

střední rod slov věno, pole, to je ale velmi slabé pojítko s původním slovem. 

 

ČELEDÍN 

Pojmenování domácího dělníka v hospodářství neboli pacholka (PSJČ)31 je 

odvozeno ze základového slova čeleď, jež znamenalo ‚služebnictvo‘, sufixem -ín, který 

dle Machka (1997, s. 96) vyčleňuje jedince z kolektiva. TSČ2 přitom tento sufix řadí 

stejně jako sufix -ník u chasníka mezi jména podle příslušnosti, a to neobyvatelská. 

Sufix -ín je zde však hodnocen jako přípona cizího původu. Jména s touto příponou 

mají podle této příručky vesměs cizí základ a bývají přejata jako celek z cizích jazyků. 

To však není případ historismu čeledín – jeho základ je už praslovanský, *čeľadь 

s původním významem ‚členové rodu se služebnictvem‘ se podle Rejzka (2001, s. 113) 

interpretuje jako odvozenina od základu, který najdeme i ve slově člověk, sufixem -jadь. 

Další etymologické výklady této odvozeniny jsou podle autora sporné. Sufix -ín je, 

pokud jde o jména podle příslušnosti, podle TSČ2 velice řídký (čeledín mezi zde 

uvedenými příklady kupodivu uveden není, najdeme pouze příklady jakobín, pavlín, 

jogín, *socín, *alpín). Stejně jako u chasníka musíme konstatovat, že naprostá většina 

výkladů byla rovněž postavena na generickém významu ‚muž‘. 

V rámci kvantitativního zpracování jsme počítali jako s projevem porozumění 

s výklady typu pomocník na statku; pacholek; muž starající se o koně nebo jiná zvířata, 

pomáhá s těžkými pracemi na vesnické usedlosti; stará se na statku o zvířata; muž 

pracující u sedláka na statku (jako děvečka); mužský od děvečky; mladý muž sloužící na 

statku, příslušník čeledě apod. Stejně tak jsme přijali výklady, které specifikovaly místo, 

kde čeledín pomáhá, i jinak než na statku / v hospodářství, nebo které druh jeho 

výpomoci nespecifikovaly naopak vůbec, např. pracuje na poli za peníze; pracuje ve 

mlýně; pomocník ve mlýně; muž sloužící v něčím domě; jakoby syn, který pomáhá 

v domě; mládenec, který někde slouží; pracovník; sluha (např. co se stará o koně); 

poddaný; brigádník. Některé výklady směřovaly stejným směrem, byly však 

formulovány buď s dodatkem (kterému přikládáme menší váhu tím, že dané výklady 

                                                           
31 Podle SSJČ znamená čeledín ‚zemědělský dělník pracující za mzdu, stravu a byt; pacholek‘. 
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považujeme za projev porozumění, nicméně pozornost si zaslouží, proto je 

vyjmenujeme); nebo byly jiným způsobem ozvláštněné: otrok v novém středověku; 

otrok – ten, co pro tebe pracuje; poloviční sluha; muž najatý např. šlechticem; pacholek 

– mudrc; sluha, kamarád (slovo kamarád je v dotazníku zvýrazněno); pracovník, učeň; 

poddaný – sluha – učedník; pracoval s prasaty. 

Poslední příklad nás plynule přiblížil k další skupině výkladů, které jsme po 

delší úvaze nakonec pokládali za projev pochopení – tam, kde je čeledínova práce 

specializována na koně (v již uvedeném příkladu to byla prasata), sice jde o zúžení 

oblasti jeho aktivit, ale jednak nelze vyloučit, že v některých kontextech respondenti 

opravdu byli seznámeni s čeledínem skrze jeho péči o koně (v pohádkách, ve vyprávění 

prarodičů apod.), jednak sice české výkladové slovníky uvádějí koně buď jen jako 

příklad objektu čeledínovy péče, nebo vůbec, ale anglický překlad čeledína zní groom a 

naopak výklad tohoto groom zní (v různých překladačích i v anglických výkladových 

slovnících) ‚ten, kdo hřebelcuje koně a i jinak o ně pečuje‘. V dotaznících jsme tedy 

nalezli: ten, kdo pracuje s koňmi; pečovatel o koně; ten, co se stará o koně; kdo pracuje 

u koní; chlapec (od koní). 

P o s u n  v ý z n a m u :  z o b e c n ě n í  (5) 

Podobně jako chasníka i čeledína vykládali někteří respondenti pomocí 

nadřazeného pojmu: muž (2); chlapík; pán; člověk. 

P o s u n  v ý z n a m u :  z á m ě n a  s é m ů  (23) 

Již jsme narazili na skutečnost, že blízkost pojmů chasník a čeledín jak v rámci 

dotazníku, tak v rámci kognitivní sféry ovlivnila řadu interpretací lexému chasník tím, 

že k němu přidala sémantický rys ‚práce, pomoc‘. Obdobný jev lze konstatovat u 

některých interpretací čeledína, kde naopak místo náležitého sému ‚práce, pomoc‘ 

nacházíme rys ‚mladý, odrostlý‘: mladý muž (4); chlapec (4); hoch (3); mladík (3); 

jinoch; mládenec; chasník;32 mladý člověk; chlapec; mladík; mladý hoch. 

Dva dotazníky obsahovaly výklady, které bychom mohli pojmenovat rovněž 

jako záměnu, resp. náhradu příznačných atributů jinými, převzatými z téže nebo 

podobné sémantické oblasti: vesničan a sedlák. V daných případech mohlo jít o prostou 

záměnu chasník – čeledín.  

                                                           
32 Zkřížení výkladů chasník – čeledín v rámci dotazníku vyplněného s humorem jsme zmínili již na s. 54. 
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P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (13) 

O sdílení sémantického rysu ‚venkovského prostředí‘ se opírá rovněž záměna 

čeledín – učeň, která, domníváme se, mohla být motivována hláskovou podobností 

čeledín – (čeledník)33 – učedník, ačkoli slovotvorná motivovanost uvedených slov 

čeledník (desubstantivum) a učedník (deverbativum) se liší: učeň (8); učeň u hospodáře, 

ale i jinde; člověk v učení; učeň (např. u kováře); učedník. 

Obtížnější by bylo odhalit motivaci interpretace mág, kdyby nám ji nebyl 

objasnil její autor během následné debaty: „Zní to jako kouzelník, čaroděj.“ 

 P r a v d ě p o d o b n ě  s p r á v n á  i d e n t i f i k a c e  s l o v n í h o  z á k l a d u  (3) 

V předchozí kategorii jsme narazili na přesmyčku čeledín – čeledník, slov 

odvozených ze stejného základu (čeledník znamená ‚místnost pro čeledíny, čeládku‘, 

jak jsme zmínili v poznámce pod čarou). Ta byla velmi pravděpodobně důvodem 

výkladu dům pro mládež. V úvodním výkladu ke slovu čeledín jsme narazili na 

Rejzkem zmíněný původní význam čeledě ‚členové rodu se služebnictvem‘. Výkladové 

slovníky rovněž uvádějí vedle významu ‚osoby zaměstnané v zemědělství za mzdu, 

stravu a byt; čeládka, chasa, služebnictvo‘ také archaický význam ‚rod, pokolení‘. 

Povědomí o tomto významu, možná podpořené i učební látkou z biologie, kde čeleď 

implikuje společenství založené na příbuzenství, mohlo být podnětem pro výklady člen 

rodiny a menší společnost. 

M y l n á  i d e n t i f i k a c e  s l o v n í h o  z á k l a d u  (17) 

 Řada interpretací rozuměla čeledínem ‚někoho, kdo je v čele‘: vůdce; vůdce? (je 

to pořád v pohádkách); vojevůdce; vedoucí; vedoucí na dvoře; vrchní velitel; ten, kdo 

jede v čele; šampión. Autoři výkladů vojevůdce a šampión nám během následného 

interview potvrdili, že si čeledína interpretovali jako muže, který je v čele. Autor 

výkladu vedoucí během následného interview uvedl: „Někde jsem to slyšel.“ Podobně 

jako uvedené výklady mohly být motivovány i ty méně průhledné: pán domu (na nějž 

jsme v jiném dotazníku narazili už u chasníka); někdo vysokého postavení; nadřazený 

člověk (mezi prostým a urozeným); správce, kontrolor, dohlíží na něco; strážce; dozorčí 

na poli (tento výklad se přidržuje venkovského prostředí, které je čeledínovi vlastní). 

                                                           
33 Tento střední článek, který znamená ‚místnost pro čeleď (míněno čeládku), ratejna‘, mohl, a nemusel 

být spojovníkem mezi oběma pojmy, který by je po stránce slovního tvaru sblížil.  
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 Stejného původu mohou být i výklady z dvou různých tříd, řídí koně na voze a 

muž, který veze kočár; jejich motivaci bychom však mohli hledat též v souvislosti 

s koňmi, která je patrná jak u vozky, tak u čeledína, jak jsme se pokusili objasnit výše. 

 Od stejného základu jako v této kategorii uvedené příklady byla odvozena také 

čelenka, odpověď, již ovšem autor nemínil vážně, jak je zřejmé z jeho způsobu vyplnění 

celého dotazníku. 

 M y l n é  p o v ě d o m í  o  v ý z n a m u  s l o v a  č e l e d í n  z í s k a n é  

p r a v d ě p o d o b n ě  s l e d o v á n í m  p o h á d e k  (8) 

Domníváme se, že výklady urozený pán; „princ“; kníže a rádce mohou kořenit 

ve zkušenosti nabyté četbou nebo sledováním pohádek, která je však zastřená, a tak jsou 

bytosti z jedné oblasti pohádkového nebo dávného světa zaměněny za jiné z téhož světa. 

Podobně si vysvětlujeme i záměnu čeledín – voják; voják je pro mládež dnešní doby 

realitou postihnutelnou buď ze zpráv o dění ve vzdálených zemích, nebo z pohádek a 

jiných typů starších vyprávění. Z dotazníků se tedy dozvídáme, že čeledín je někdo ve 

vojsku; muž na vojně; voják; ve vojsku (trochu nadřazenější než voják) voják. 

Z přeškrtnutého textu v závorce u posledního výkladu je patrná původní respondentova 

domněnka, že čeledín má jisté nadřazené postavení (v rámci vojska), která možná opět 

pramenila v mylné analýze stavby slova čeledín, jíž byla věnována předchozí kategorie. 

 

OŘ 

 V závěrečném shrnutí výsledků, k nimž jsme došli v rámci kvantitativního 

zhodnocení našeho výzkumu, jsme již zmínili, že se nám potvrdil předpoklad (a zároveň 

záměr), s jakým jsme výraz oř do dotazníku zařazovali, totiž že jde o slovo, které je 

v povědomí respondentů hluboce zakořeněno, a to nejspíš díky školní výuce literatury, 

zejména poezie. Přestože je frekventované srovnatelně s ostatními výrazy v dotazníku 

použitými, tedy relativně málo, mládež jeho význam zná – správnou odpověď poskytlo 

přes 90 % respondentů. 

Knižní výraz pro koně je v SSJČ i v SSČ opatřen stylovým i časovým příznakem 

zároveň: poněkud zastarale básnicky, zastarale knižně. 

V souvislosti s několika málo interpretacemi vybočujícími z prostého 

porozumění je zajímavý etymologický výklad slova. Podle Machka (1997, s. 418) je 

zřejmě přejato ze středohornoněmeckého ors, které souvisí se staroanglickým horse. 
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Rejzek (2001, s. 433) tento výklad rovněž uvádí, ovšem dodává, že hláskové změny, 

které jej podporují, „neplatí hláskoslovně ani časově pro tvary ruský [or’] a 

církevněslovanský [orь]. Uvažuje se tedy i o zpětném tvoření ke slovesu *orati (srov. 

litevské arklys ‚kůň‘ s touž motivací) i o možnostech jiných.“  

Ještě než přejdeme k výčtu strategií jiného rozumění, zmíníme několik výkladů, 

které považujeme za správné, ale zněly poněkud jinak než adekvátní výraz kůň. Jedna 

dívka upozornila, že jde o knižní výraz: vznešeně kůň, hoch z jiné třídy zase upozornil 

na lexikální homonymii s imperativem k orat: orej nebo zastarale kůň. Pouze ke 

slovesu orat se přiklonily dvě interpretace, které bylo nutno uznat jako pochopení, 

ačkoli se vymkly našemu záměru, totiž orá pole a pracovat na poli. Někteří respondenti 

oře specifikovali jako samce, proti čemuž nelze nic namítat – ačkoli hyperonymum kůň 

označuje jak hřebce/valacha, tak klisnu/kobylu, máme-li na mysli samici, je obvyklejší 

užít posledně zmíněná jména. Výklady kůň (hřebec) nebo kůň (samec) – od každého se 

mezi všemi odpověďmi vyskytly dvě – jsme tedy považovali za správné, stejně jako 

s humorem formulované koník; jízdní zvíře a kůň (na čem jezdí závodníci, dává se na to 

sedlo). Oba posledně uvedené výklady vznikly v jedné třídě, stejně jako kůň nebo jiné 

zvíře, na kterém se jezdí. Je pravděpodobné, že tři autoři těchto odpovědí 

spolupracovali, a že tedy autor posledního výkladu rozuměl výrazu oř správně, pouze 

s humorem zmínil i jinou variantu než koně. 

Z ú ž e n í  ( i n t e n z i f i k a c e )  v ý z n a m u  (3) 

Jiní tři respondenti (tentokrát na sobě nezávislí) pracovali s příznakem slova oř – 

ten ovšem přiřkli nikoli jeho formě, ale významu. První z nich uvedl, že oř je kůň 

(vzácný); dva další, pravděpodobně s humorem, vyložili toto slovo jako kůň (mohutný a 

hezký) a velmi rychlý kůň. 

P o s u n  v ý z n a m u :  z á m ě n a  s é m ů  (2) 

Náznak humoru jsme naopak nezpozorovali u odpovědí něco jako tele a vůl, 

které svědčí o povědomí sémantické oblasti, do které oř náleží.  

V l i v  l e x i k á l n í  h o m o n y m i e  (1) 

 Na některých internetových stránkách pořízených lidmi, mezi jejichž zájmy patří 

koně, nalezneme informaci, že slovo oř dříve znamenalo ‚kůň používaný k orání‘, dnes 

je chápáno jako básnický výraz. Tuto informaci však nepovažujeme za ověřenou, 
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držíme se výkladových a etymologických slovníků, přičemž možnou příbuznost se 

slovesem orat naznačuje, ale nikoli potvrzuje Rejzek, jak jsme uvedli výše. Výklad kůň 

k orání pole proto považujeme za nápadité ozvláštnění původního významu, jehož bylo 

dosaženo spojením významů dvou homonym. 

 P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (1) 

Výklad oheň se nám objasnit nepodařilo. Jedinou souvislost nacházíme 

v hláskovém složení slovesa hořet. 

 

KOREC 

Korec je historismus, slovo označující měrovou jednotku, která se dnes již 

nepoužívá. Zachycení tohoto slova ve slovnících je různorodé. SSČ jej vůbec neuvádí – 

nalezneme zde pouze koreček s výkladem ‚nádoba k nabírání materiálu na pohyblivém 

pásu, kole ap.‘. Koreček přitom však PSJČ i SSJČ uvádějí jako expresivní zdrobnělinu 

k základovému slovu korec, na jehož dvou hlavních významech se shodují: ‚stará dutá 

míra, zvl. na obilí, mající 0,936 hl.; stará míra plošná mající 2877 m2, strych‘. SSJČ 

přidává ještě třetí význam – rybáři toto slovo užívají pro vyhloubenou dřevěnou lopatku 

na vodu, kterou se postřikovaly ryby v síti. Machek (1997, s. 277) uvádí tytéž významy 

jako SSJČ a přidává, že korčík, korec znamenalo též ‚truhlík na vodu, jaké jsou na 

obvodě mlýnského kola‘. Nakonec Rejzek (2001, s. 301) uvádí pouze významy ‚stará 

dutá a plošná míra‘, k tomu však přidává staročeskou variantu kořec, která znamenala 

totéž, a zároveň ‚nádoba‘. Rejzek objasňuje hláskový i sémantický vývoj – jeho výklad 

s ohledem na interpretace našich respondentů ocitujeme: „Praslovanské *korьcь je 

nejspíš odvozeno od *kora (srov. kůra), původně tedy asi ‚(větší) nádoba z kůry‘, odtud 

pak vymezení nádoby určité velikosti jako duté míry (kolem 100 litrů) a konečně i 

plošné míry (plocha osetá tímto množstvím obilí).“ 

Interpretací tohoto lexému, ať už správných, nebo jiných než správných, nebylo 

ve srovnání s předchozími slovy (vyjma trnože) mnoho. Pouze jeden respondent uvedl 

slovníkový význam jednotka. Poté jsme narazili na výklad nádoba, v jiné třídě velká 

nádoba, v další ošatka a nakonec, opět v jiné třídě, košík. Těchto pět na sobě 

nezávislých odpovědí jsme tedy uznali za správné, ačkoli až díky výkladům 

etymologických slovníků, zatímco na základě výkladových slovníků by bylo možné 

uznat právě pouze jednotku. Ošatka a košík jsou sice blíže specifikované nádoby, avšak 



65 

 

ne natolik, že by se touto specifikací měnila funkčnost, kterou lze připsat výchozímu 

významu. Kromě toho nám čtrnáctiletá dívka z Plzně, autorka výkladu ošatka, 

vysvětlila: „Na zpěvu jsme zpívali lidovou píseň, koledu, a tam se zpívá plný korec 

jablek, tak jsem si to tak odvodila.“34 

P o d o b n o s t  z a l o ž e n á  n a  d á v n é  p ř í b u z n o s t i  s l o v  (19) 

Etymologickému výkladu slova korec jsme již věnovali hodně prostoru, přesto 

se k němu v rámci této kategorie ještě jednou musíme vrátit. Na základě Rejzkova 

slovníku (2001, s. 301, 322) víme, že korec, korek i kůra mají původ v praslovanském 

*kora, které souvisí s latinským výrazem cortex. Prapůvod těchto slov nachází Rejzek 

v indoevropském kořeni *(s)kor-/*(s)ker-, který znamenal ‚řezat, sekat aj.‘. V témže 

kořeni má podle jedné z pravděpodobnějších interpretací základ i všeslovanské koryto 

(srov. s. 302), jehož původní význam by podle této interpretace zněl ‚předmět 

vydlabaný z neloupané klády (s kůrou)‘. Mezi výklady slova korec nalézáme všechna tři 

pravděpodobně příbuzná slova a jejich odvozeniny. 

V rámci jedné třídy se, zřejmě v důsledku spolupráce, sešly tři odpovědi kůra. 

Též kůrka chleba našla uplatnění v interpretaci tvrdá, vyschlá část chleba, rovněž ze 

stejné třídy. Jinde se vyskytl výklad dřevo, který si vysvětlujeme rovněž souvislostí 

s kůrou.  

V jedné třídě se pak sešly dvě odpovědi špunt, jinde pak korkový špunt; zátka; 

něco od flašky a nakonec bylo mezi interpretacemi rovněž slovo korek, hned třikrát. 

Nakonec jsme zaznamenali též čtyři výklady koryto, dále koryto pro najezení 

dobytka, kde možná sehrál roli kontext dotazníku (chasník, čeledín, oř, slova implikující 

venkovské prostředí, v těsné blízkosti) a korýtko. 

P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (16) 

Na základě hláskové podobnosti se opakovaly tři typy odpovědi – třikrát jsme 

nalezli výklad se změněnou prostřední hláskou, konec (jednou s komentářem „asi tam 

mělo být konec“), a rovněž třikrát (z toho dvakrát v rámci jedné třídy) výklad 

s přidanou slabikou, koberec.35 Nakonec čtyřikrát, ovšem v jedné třídě a jako zjevný 

                                                           
34 Dívka nám tak popsala, že se k významu slova korec dobrala prostřednictvím procesu rychlého 

mapování (fast mapping), který jsme teoreticky představili na s. 11. 
35 V rámci rozvolněné debaty na již zmíněném soukromém gymnáziu uvedl jeden ze studentů jako možný 

výklad tohoto substantiva zkrácený koberec. Bylo by možné klasifikovat jej jako hru se slovy podloženou 

podobností hláskového složení. 
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výsledek spolupráce (i na základě dalších odpovědí), se vyskytlo slovo s jinou první 

konsonantou – borec, z toho bylo dvakrát uvedeno s otazníkem. V jiné třídě odpověděl 

jeden z žáků dobrák – během následného interview nám pak vysvětlil, že se k tomuto 

výkladu dobral rovněž skrze podobnost korec – borec, přičemž borec mu evokuje 

někoho, kdo je dobrý. 

Zřejmě nikoli vážně mínil svou odpověď autor výkladu Korejec, založeného 

rovněž na podobnosti hláskového složení. Humorný odstup jsme však nevystopovali u 

pravděpodobně stejně motivovaných výkladů kurník a krab. Kurník (odvozený od 

základu kur) přitom alespoň spadá do stejné kognitivní oblasti jako korec – venkova. 

Domníváme se, že respondent, který podal výklad brouk, mohl mít na mysli podobně 

znějící slovo hrdobec, které užil ve své básni ojediněle Jan Neruda a které bylo 

s mylným výkladem (‚brouk hovnivál‘) zpopularizováno filmem Marečku, podejte mi 

pero!. Mezi odpovědi motivované hláskovou podobností patří snad rovněž kousek, buď 

prostřednictvím vlastní hláskové skladby, či podobností s ekvivalentem drobet, 

popř. hovorovým ždibec.  

O b t í ž n ě  v y s v ě t l i t e l n é  o d p o v ě d i  (4) 

Bohužel se nám nepodařilo odkrýt možnou souvislost výchozího slova 

s interpretacemi tvář; roh (př. beraní, nikoli ten hudební nástroj) a menstruace. Roh se 

přitom vyskytl dvakrát v rámci jedné třídy. 

 

NEBEZPEČENSTVÍ 

Nebezpečenství představuje knižní variantu základového slova, lze jej chápat 

jako slovotvorný archaismus. Je odvozeno formantem -enství pro jména vlastností a 

stavů (TSČ2, s. 752–753). Pojmovým významem se od svého neutrálního protějšku 

neliší, pouze stylovým a časovým příznakem. Slovotvorná utvářenost tohoto slova je 

velmi citelná, čemuž odpovídá velká míra porozumění mezi respondenty. 

Několik interpretací bylo formulováno jinak než většina prostých nebezpečí, 

přesto jsme s nimi po úvaze nakládali jako s výrazy porozumění. V různých třídách se 

opakovalo dobrodružství; nebezpečné dobrodružství, vyskytl se také opis nebezpečná 

situace. Někteří respondenti se s humorem uchylovali k příkladům z literatury či filmu – 

opět nezávisle na sobě: Indiana Jones; Joker; Pán prstenů nebo obecně děj nějaké 

knihy. Narazili jsme též na anglický překlad, danger, a se zjevným rozhořčením 
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formulovanou odpověď hraničící s vulgaritou nebezpečí po imbecilsku. Obšírný výklad 

podali dva respondenti – hloupost, nedbalost, nebezpečná úvaha/činnost a pro prostý lid 

nebezpečí (králové, šlechta, daně). Posledně uvedenou odpověď lze chápat dvěma 

způsoby – buď autor ovlivněn kontextem dotazníku (zejména prvními dvěma úkoly, 

věnujícími se úryvku z Babičky) uvádí příklady jevů, které představují nebezpečí pro 

obyčejné lidi, nebo upozorňuje na stylový příznak daného výrazu – nebezpečenství 

znamená pro šlechtu totéž, co pro prostý lid nebezpečí. 

Z ú ž e n í  ( i n t e n z i f i k a c e )  v ý z n a m u  (9) 

Jen velmi málo výkladů bylo možno považovat za jiný způsob rozumění tomuto 

výrazu a význam ‚nebezpečí‘ v nich pokaždé figuroval. Vyskytly se v různých třídách: 

nebezpečí z určité strany; nebezpečné místo; pochybný, nebezpečný prostor; 

nebezpečné kraje. Domníváme se, že k prostorovým specifikacím mohli respondenti 

dojít například rozložením výchozího pojmu na výrazy nebezpečí a prostranství. 

Podobně společenství mohlo motivovat jednoho respondenta k odpovědi nebezpečná 

společnost a člověčenství zase tři studenty z jedné třídy, kteří se shodli na výkladu 

nebezpeční lidé (2), resp. nebezpečí s jiným člověkem. Toto naše vysvětlení za pomoci 

slovotvorby je nejjistější v případě výkladu skupenství nebezpečna. 

 

 KABÁTEC 

 Tento výraz je dalším příkladem slovotvorného archaismu. Stejně jako pro 

nebezpečenství i pro něj platí vysoká míra srozumitelnosti pro naše respondenty na 

základě formální průhlednosti. Zatímco PSJČ uvádí jako význam pouze ‚kabát‘, SSJČ 

přidává některé atributy: ‚krátký, lehký kabát (zpravidla nějakého zvláštního střihu)‘ a 

jako ekvivalent uvádí rovněž zdrobnělinu kabátek, což lze vysvětlit zastaralým 

deminutivním sufixem -ec (srov. TSČ2). 

 Mnoho respondentů odpovědělo na tento výraz jednoduše kabát. Někteří svou 

odpověď zúžili ve smyslu, jaký byl v souladu se slovníkovým výkladem: krátký kabát; 

nějaký krátký kabát, sáčko?, nebo je to ten s ocasy? – tento výklad byl doplněn o 

ilustraci kabátu se šosy. Dále druh kabátu; kabátek (vesta); něco jako kabát, ale není 

tak teplý, nosí se i v létě. Někteří přiřkli kabátci právě opačné vlastnosti: delší kabát; 

velký kabát. I tuto specifikaci uznáváme, protože se nevymyká výkladu v PSJČ. Stejně 

jako dva na sobě nezávislé, velmi zajímavé výklady dlouhý tlustý mužský kabát a kabát 
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– delší (pro pány zejména). Domníváme se, že specifikace určení ‚pro muže‘ může být 

dána nejen tím, že i základové slovo je obecně vnímáno jako označení typu spíše 

pánského oděvu, ale také tím, že sufix -ec je ryze maskulinní. 

 Vedle blíže specifikujících výkladů se mezi odpověďmi vyskytly také tři, které 

vysvětlují význam pomocí hyperonyma – druh oblečení; část oblečení; oděv a uznali 

jsme rovněž formulace kabát, obal a látka, bunda. 

 P o s u n  v ý z n a m u  (7) 

 Analýza vnitřní formy slova na základ kabát a sufix -ec vedla některé 

respondenty k představě, že se jedná nikoli o kabát, ale o něco, co s ním souvisí – dvě 

odpovědi (z různých tříd) zněly takto neurčitě: něco u kabátu; něco na kabátu. 

Nezávisle na sobě uvedli další respondenti, že jde o věšák; věšák na kabáty (2), jinde 

stojan na kabáty. Nakonec v jedné odpovědi získal sufix -ec zživotňující funkci: ten, co 

nosí kabát.  

 

 ŠKAMNA 

 Škamna představují lexikální archaismus s významem ‚lavice; školní lavice‘. 

Podle PSJČ se užívalo i singuláru, škamno, zřídka původní latinské podoby scamnum. 

Podle etymologických slovníků (Machek, 1997, s. 611; Rejzek, 2001, s. 630) se k nám 

výraz dostal prostřednictvím latinských škol. Správný výklad lavice nebo školní lavice 

uvedlo jen velmi malé množství respondentů – 6 z 247. Oproti tomu velmi mnoho 

studentů, a to 67, odpovědělo, že se jedná o kamna nebo krb. Jedná se o jediný z lexémů 

obsažených v našem dotazníku, u kterého panuje tak velká shoda na jednom výkladu 

lišícím se od správného, a to napříč všemi třídami. Domníváme se, že příčinou není jen 

hlásková totožnost podstatné části slova se slovem jiným, jak uvádíme níže, ale také 

kontext dotazníku – v okolí výrazu škamna se ocitly tři slovotvorné archaismy: 

nebezpečenství, kabátec a měštěnín. Respondenti pravděpodobně nabyli dojmu, že se u 

všech čtyř výrazů jedná o podobný princip změny, přestože formální rozdíl mezi slovy 

kamna a škamna nespočívá v sufixu, muselo by jít o hláskový archaismus, a to dosti 

ojedinělý typ.  
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 V ě c n á  s o u v i s l o s t  (1) 

 Jedna dívka uvedla výklad škola. Mohlo jít o nedbalé vyjádření, nebo spíše o 

projev nepřesného povědomí o správném významu (dívka například kdysi mohla slyšet 

dané slovo v určitém kontextu a utkvěla jí souvislost se školou – v teoretické části jsme 

přiblížili tento jev, rychlé mapování). Forma slova škamna navíc může být vnímána 

jako femininum, stejně jako škola. I díky tomu však můžeme zároveň tento výklad 

vysvětlit i pouhou hláskovou podobností, podobně jako další výrazy. 

 P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (83) 

 Škvíra a šelma jsou totiž slovu škamna hláskově podobná stejnou měrou jako 

škola (ne příliš běžná skupina dvou hlásek na začátku slova, tři shodné hlásky na 

podobných pozicích, dvouslabičnost) a jinak než touto cestou je vysvětlit neumíme. 

Odpověď nějaká nádoba mohla být motivována podobností s výrazy štoudev (‚větší 

dřevěná nádoba, menší káď‘) nebo škopek (‚dřevěná nebo plechová nádoba sloužící 

obyčejně k mytí nádobí, dřez; menší káď‘), podle našeho názoru zastaralými, ačkoli 

slovníky tento příznak neuvádějí. K výkladu sobec pak mohla vést podobnost se slovem 

škudla, škudlil (‚skoupý, skrblivý člověk‘) nebo s obecně českým škrt. Boty vyplnil 

chlapec, s nímž jsme posléze měli možnost mluvit během besedy. Potvrdil, že mu 

škamna evokují boty: „Připomnělo mi to zastaralý výraz pro boty od š-, teď si 

nevzpomenu.“ Škarpetle (zřídka, expresivně ‚staré střevíce, škrpály‘ nebo také obuv 

obvyklá v 15. století), škrpumpál/škrundál (lidově ‚obnošená obuv‘), škrpál/škrbál 

(lidově ‚opotřebovaná, nevzhledná a těžká bota‘) a škorně (‚někdejší hrubá kožená 

obuv, obyčejně vysoká, nošená sedláky a lovci ad.‘) představují hned několik výrazů, 

které mohly vést od škamen k botám. Naopak cesta od škamen k výrazu písek 

(hromada) je mnohem zastřenější. Jediné možné vysvětlení je podobnost se škarpou 

(‚příkop, strouha, obyčejně podél cest, odvádějící vodu‘), jejíž věcná souvislost 

s pískem je fakultativní. 

Již jsme zmínili 67 výkladů kamna. Vedle toho jsme narazili na krb (3); krb 

(kamna); kamna (na uhlí); kamna, pec; kamna vyslovená se š (2); krb používaný 

k odchytu savců a vybavení interiéru (přestože školní lavice je rovněž vybavení 

interiéru, mnohem spíš měl autor na mysli opět kamna). Výklad krb používaný 

k odchytu savců nám byl s náznakem humoru vysvětlen během následného rozhovoru 

pomocí rovnice škamna = krb + šavec.  
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O b t í ž n ě  v y s v ě t l i t e l n á  o d p o v ě ď  (1) 

Na motivaci výkladu čepice se nám nepodařilo přijít. Na základě způsobu, 

jakým respondent vyplnil celý dotazník, víme jen, že byl míněn s humorem. 

 

 ŠLOJÍŘ 

 Šlojíř je lexikální archaismus, v SSJČ i PSJČ označený jako zaniklý, v SSČ ani u 

Rejzka jsme jej nenalezli. Machek (1997) udává na straně 616–617 původ v němčině. 

Správný význam, ‚závoj‘, znala pouze jedna čtrnáctiletá dívka, která uvedla, že se jedná 

o závoj pro nevěstu. Alternativních výkladů nebylo sice mnoho, ale byly přece jen 

rozmanitější než u předchozích škamen. 

 P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (32) 

 Tak jako jsme spatřovali východisko některých interpretací škamen v ne zcela 

běžné skupině hlásek na začátku slova s oporou v homonymní koncovce pro neutra 

plurálu vzoru město a pro feminina singuláru vzoru žena, nyní se soustředíme 

především na výraznou skupinu souhlásek na konci slova – sufix -íř, jeden z formantů 

jmen činitelských, konatelských a jmen prostředků (srov. TSČ2, s. 756–757). Šlojíř 

přitom spadá do poslední skupiny (tamtéž, s. 254). Daný sufix je vlastní hlavně jménům 

činitelským, „u neživotných jmen slouží jen k hláskovému přizpůsobování, 

k asimilování jmen přejatých“ (tamtéž, s. 254). Rejzek slovo šlojíř neuvádí, Machek 

informuje pouze o jeho původu v němčině. 

Do stejné onomaziologické skupiny – jmen prostředků se stejným sufixem – 

patří vějíř, nejčastější z odpovědí, zřejmě však v důsledku spolupráce – jedenáct 

z dvanácti výskytů této odpovědi bylo v rámci jedné třídy. Límec odpověděla slečna 

z jiné třídy – její odpověď spadá do sémantické oblasti oděvů a doplňků, stejně jako 

závoj a vějíř, navíc byla doplněna ilustrací: portrét ženy s drdolem v renesančním oděvu 

s krejzlem, stojacím límcem ve tvaru vějíře. Ten byl tedy nejspíš spojovacím článkem 

mezi šlojířem a límcem. Mezi jména prostředků motivovaná hláskovou podobností 

spadá i dřevěný talíř. Chlapec, který škamna vyložil jako krb používaný k odchytu 

savců, nám během besedy vysvětlil, že šlojíř je podle něj past na draka, a to proto, že 

„drak žije ve sluji“. Výrazů zakončených sufixem -íř s významem prostředku, nástroje 

není mnoho a několik z nich spadá do oblasti výzbroje, pastí (jeden z významů výrazu 



71 

 

hmoždíř, dále haltýř, pancíř a burtýř, srov. TSČ2, s. 254). Nicméně oba výklady tohoto 

hocha byly nejspíš míněné s humorem, ačkoli jsme ani během rozhovoru, ani podle 

ostatních odpovědí v dotazníku jeho náznak nepozorovali. Ve dvou třídách jsme narazili 

na odpověď peníze; peníz (2) – motivem mohlo být slovo halíř. 

 Konatelských jmen se sufixem -íř/-ýř rovněž není mnoho. Mezi našimi 

odpověďmi se jako ekvivalent šlojíře vyskytl nožíř. Autor nám během interview poskytl 

komentář: „Přišlo mi to ostré, zlé, nebezpečné.“ Cestou přes hrnčíře by možná bylo lze 

vysvětlit výklad hrnek, jisti si tím však nejsme. Zcela nezávisle na sobě vyplnili tři 

respondenti novotvar strojíř, další pak strojník (‚strojní zámečník; strojař‘).  

 Jeden z respondentů uvedl jako ekvivalent šejdíř. V různých třídách bylo toto 

slovo zřejmě inspirací pro další výklady, činitelská jména z dané sémantické oblasti: 

zloděj (2); podvodník a šmelinář. Autor jednoho ze dvou výkladů zloděj nám během 

rozhovoru potvrdil, že jeho motivací bylo právě slovo šejdíř. Podobnost s kuplíř mohla 

vést k výkladu kupec. Fakultativní souvislost s podvodníkem mohla vést jednoho z 

respondentů k výkladu žebrák, který jinak neumíme vysvětlit. 

 Poslední z interpretací postavených na řídkém zakončení slova zněla rytíř, slovo 

stejně jako šlojíř přejaté z němčiny; -íř je zde ekvivalentem německého sufixu -er ve 

slově Ritter (‚jezdec na koni‘). 

 O b t í ž n ě  v y s v ě t l i t e l n é  o d p o v ě d i  (5) 

Bohužel se nám nepodařilo přijít na možnou motivaci výkladů jesle; loď; věšák; 

stojan a zelenina. Na základě konkrétního dotazníku máme jistotu, že poslední 

z uvedených však nebyl míněn vážně. 

 S l o v n í  h ř í č k y  (2) 

Hrou se slovem pak na neznámé slovo odpověděli dva z chlapců – jeden přepsal 

slovo pozpátku: rílojš, další jej rozložil: šlo něco jíř. 

 

MĚŠTĚNÍN 

 Měštěnín je třetím ze slovotvorných archaismů, které jsme do výzkumu zařadili, 

a přestože byl v dotazníku uveden až jako poslední v pořadí tohoto typu, byl pro 

respondenty nejméně průhledný. Podle výkladových slovníků jde o lexém zaniklý, SSČ 

jej ani neuvádí, Rejzek také ne, ale Machek nás na straně 365 seznamuje s tím, že 
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neutrální, dnes běžný ekvivalent měšťan je až jeho novočeskou variantou, zatímco 

původnější, staročeská forma měštěnín vznikla jako derivát od základu město. 

 Nejčastěji byla správná odpověď formulována jako měšťan; obyvatel města; 

člověk z města nebo hovorově měšťák. Uznali jsme také nedbalejší výklad obyvatel či 

krajně hovorový týpek z města. Někteří respondenti zdůraznili rozdíl, který pociťují 

mezi obyvateli města a venkova co do společenského statusu: člověk, který žije ve městě 

(bohatší); obyvatel města (ze střední vrstvy) a s humorem formulované z vesnického 

člověka se stane člověk městní, tedy měštěnín. 

 S l o v o t v o r n á  s o u v i s l o s t  (19) 

Alternativní výklady významu slova měštěnín nebyly příliš rozmanité, většinou 

souvisely se základovým slovem město. Někteří se na základě výrazného sufixu -ěnín, 

který daný lexém začleňuje do onomaziologické kategorie osobních jmen podle 

příslušnosti (srov. TSČ2), drželi představy, že se jedná o osobu mužského pohlaví, která 

je v nějakém vztahu k městu: hlídač města; dozorce města (oba výklady jsou 

sémanticky blízké zřejmě v důsledku spolupráce mezi jejich autory). Interpretace 

chlapec, který žije ve městě a sluha ve městě mohly být nadto evokovány díky výrazu 

čeledín, na nějž respondenti narazili na začátku dotazníku a jenž má zčásti totožný 

sufix.36  

 Pro některé studenty naopak neměl daný sufix zživotňující funkci – drželi se 

spíše základového slova město (3), které popř. specifikovali – menší město, a jeho 

souvislostí – náměstí; městský arkýř (co je arkýř?); radnice (2); něco ve městě?; 

urbanizace. Právě u tohoto respondenta ovšem máme jistotu, že je dyslektik a dysgrafik, 

mohl tedy přečíst měštění, vysvětlit si jej coby dějové jméno a pochopit coby rozvoj 

měst. Obdobný postup vedl nejspíš i k výkladu civilizováním, který se vyskytl v jiné 

třídě a který dává tušit, že měštěnín bylo možná mylně přečteno jako měštěním, které 

respondent pochopil jako instrumentál od neexistujícího neutra měštění. 

Výklady bankéř, obchodník; lupič a velmi lehkovážně míněný sexy pán (jehož 

autorka vyplnila v podobném duchu celý dotazník) se držely indicie, kterou poskytuje 

sufix, jak jsme již zmínili. Všechny zároveň mají potenciální souvislost s městem, lépe 

však možnou motivaci neumíme dohledat. 

                                                           
36 Srov. kategorizaci výkladů čeledína zde na s. 59–62. 
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P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (2) 

 Shoda prvních tří hlásek inspirovala na sobě nezávislé výklady měšec a 

peněženka (k níž se autor zřejmě dobral právě přes podobnost s měšec). Podobnost 

s měšec mohla motivovat i výše uvedený výklad lupič. 

 

LUNA 

 Básnický výraz pro měsíc jsme do dotazníku zařadili, stejně jako výraz oř, coby 

kontrolní, ale i záchytný bod v domnění, že je mládeži všeobecně srozumitelný na 

základě výuky literatury. S tímto předpokladem jsme zde uspěli o něco méně než u 

slova oř, míra srozumitelnosti byla přesto relativně vysoká. Správné odpovědi zněly 

buď měsíc, nebo měsíc na nebi. Jiné odpovědi se správnou variantou většinou úzce 

souvisely. Sémem, který je spojoval, bylo ‚světlo, záře‘, přičemž ‚svítit‘ je význam 

indoevropského kmene *leuk-, z nějž se výraz luna vyvinul (srov. Machek, 1997, s. 

344; Rejzek, 2001, s. 352). 

 Z ú ž e n í  ( i n t e n z i f i k a c e )  v ý z n a m u  (8) 

 Někteří z respondentů nezávisle na sobě odpověděli, že luna je měsíc za/v/při 

úplňku (6). Z hlediska správnosti významu bychom museli uznat také výklad lunární 

měsíc – ten ovšem podle nás svědčí o neadekvátním pochopení výrazu luna – autor 

mohl znát výraz lunární například z esoterického diskurzu, ze spojení lunární kalendář 

ad., zřejmě ale nevěděl, že měsíc a luna znamenají totéž, jinak by neodpověděl ‚měsíční 

měsíc‘ v domnění, že měsíc daným atributem blíže určuje. Jedna z interpretací byla 

naopak postavena na neurčitosti: něco s měsícem. 

 P o s u n  v ý z n a m u :  z á m ě n a  s é m ů  (9) 

 Již jsme naznačili, že významová souvislost mezi výklady v této kategorii 

a lexémem luna je dána etymologickým vývojem tohoto slova. Řadíme sem tyto 

interpretace: světlo, záře; světlo, lampa; lampa; slunce (2, v jedné třídě); východ slunce; 

hvězda a vesmír. Jedna z odpovědí zněla období, měsíc, a přestože se k ní autor dobral 

přes správný překlad luna – měsíc, luna se ve významu období neužívá, řadíme ji proto 

do této kategorie. 
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 P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (14) 

O princip hláskové podobnosti mohl být částečně opřen i výklad lampa. 

Zřetelněji však, pokud jde o výklady louka (4), k němuž se autoři dobrali rovnou či přes 

výraz luka. Ten mohl být spojujícím článkem i mezi luna – kopce a luna – půda, ale 

jistotu u těchto dvou výrazů nemáme. Výklady vlna; kuna a lano; lano, provaz jsou 

hláskově blízké samy o sobě, k výkladu zvíře nejspíš vedla cesta buď přes zmíněnou 

kunu, nebo také lamu, k výkladu řada pak snad přes hovorové a slangové lajna. V jedné 

třídě se vlivem spolupráce respondentů sešly odpovědi míra a dávná míra. 

Pravděpodobně byla inspirací plošná míra lán, jinak také 32,5–100 korců výsevu, 

abychom užili výrazu obsaženého v našem dotazníku. 

 S l o v n í  h ř í č k a  (1) 

 Park uvedl chlapec s neskrývaným vtipem v narážce na přejímku lunapark. 

 

UZŘÍT 

 Uzřít, dokonavý protějšek knižního výrazu zřít a první ze slovesných výrazů 

v našem dotazníku, má podle PSJČ tři významy – ‚uvidět, spatřit‘, dále ‚shledat, zjistit‘ 

a nakonec ‚setkat se, shledat se s někým‘. Co do vývoje významu se příliš nevzdalujeme 

od předcházejícího substantiva luna – praslovanské *zьrěti vychází z indoevropského 

*ǵher-, ‚zářit, svítit, lesknout se‘. 

Toto slovo patřilo mezi ta, která byla respondentům nejvíce srozumitelná – 

téměř 60 % porozumělo jeho významu správně. Přesto se mezi odpověďmi vyskytla 

řada výkladů jiných než vidět; uvidět; spatřit; všimnout si; zjistit apod. 

P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (55) 

Nejčastěji se respondenti, kteří výrazu rozuměli jinak, inspirovali totožným 

hláskovým složením podstatné části slov uzřít a pozřít. Jde o mylnou identifikaci 

slovního základu – pozřít souvisí s požírat, žrát, etymologický výklad uzřít jsme uvedli 

výše. Interpretace zněly sníst (18); pozřít (6); pojíst (3); ujíst (2); jíst; spořádat; 

ukousnout (2); ochutnat (2) ale také upít. Tento typ interpretací prostupuje všemi 

třídami, výklady z další sémantické oblasti ‚braní, chytání‘ jsou však rovněž rozšířené – 

jedná se o výklady vzít (3); ukrást; utržit; sevřít; uchytit; uchopit; vstřebat a ulovit. 

Souvisí zřejmě rovněž se slovesem pozřít, chápaným jako ‚pojmout‘. Řada z uvedených 
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sloves je navíc sama o sobě hláskově velmi blízká výchozímu uzřít, stejně jako uzrát 

(2); udřít se (2 v rámci jedné třídy); utřít; zavřít. Slabší motivaci shledáváme u výkladů 

zakřičet; zabít a použít, které neumíme vysvětlit jinak než prostřednictvím blízkosti 

hláskového složení.  

P o s u n  v ý z n a m u  (3) 

Dva z respondentů posunuli význam směrem k zobecnění, vnímat a udělat. 

Vnímat je sice hyperonymum, jeho extenze je ale poměrně velká, obsáhne i výklad 

posunutý směrem k jinému smyslu než zraku: uslyšet.37 

 

ODVĚTIT 

Knižní variantu k běžnému slovesu odpovědět jsme na základě předvýzkumu 

z dotazníku nevyřadili proto, že některé respondenty svádí k pozoruhodným 

interpretacím, přestože jde o výraz relativně běžný, s nejvyšší frekvencí (srov. tab. 3 na 

s. 37–38). Machek (1997, s. 687) i Rejzek (2001, s. 423) uvádějí, že sloveso vzniklo 

prefixací od základu větiti s významem ‚mluvit‘, stejně jako oběť a přívětivý. 

Výklad krátce odpovědět považujeme za správný v obou smyslech jeho 

dvojznačnosti – jednak je odvětit formálně kratší slovo než odpovědět, jednak se 

domníváme, že odvětit lze chápat i sémanticky jako kratší akt než odpovědět. Většina 

lexémů, které respondenti uváděli a které se neshodovaly se skutečným významem, 

obsahovala prefix a slovesný základ hláskově blízký výchozímu, s výjimkou výkladů 

říci (6) a pravit, které jsme pro velkou míru obecnosti vnímali jako jiné rozumění. Bylo 

obtížné rozhodnout, zda výklady odmluvit a odříct pokládat za pochopení, nebo za jiné 

rozumění. Nakonec jsme se přiklonili k první variantě, přestože oba výrazy mají 

primárně jiný význam než výchozí lexém odvětit. Předpokládáme, že respondenti došli 

k těmto interpretacím nejspíš analýzou tohoto lexému a správně odvodili význam části -

větit, v souladu s etymologickým vývojem daného slova (viz výše). Oporou tomuto 

rozhodnutí byl výklad jiného studenta z jiné třídy, jenž zněl „odříct“, odpovědět. 

                                                           
37 Na základě způsobu, jakým autor daného výkladu vyplňoval slovesa v daném úkolu, můžeme soudit, že 

zadání pochopil správně – věděl, co znamená synonymum. 
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Z ú ž e n í  ( i n t e n z i f i k a c e )  v ý z n a m u  (3) 

O jisté míře pochopení původního významu svědčí výklady, které k němu ovšem 

přidávají určitý specifikační sém: odpovědět na rozkaz; odseknout; argumentovat a 

dodat. 

S t a v b a  s l o v a  (23) 

S oporou v hláskosloví i slovotvorbě vznikla dlouhá řada výkladů: odvodit 

(2 v téže třídě); vydedukovat (2); zdůvodnit. Tato skupina výkladů byla založena na 

podobnosti -větit ~ -vodit. Čtrnáctiletý chlapec nám během následného rozhovoru 

potvrdil, že se k výkladu vydedukovat dostal přes slovo odvodit. 

Na podobnosti odvětit – odvděčit zas byly nejspíš založeny interpretace odměnit 

(3); odvděčit (2); zavděčit; oplatit; ocenit. 

Sémantika odloučení, oddělení, která sice není obsažena ve významu slovesa 

odvětit, ale je pro prefix od- primární, získala na váze ve výkladech oddělit; rozdělit; 

odvázat; odvézt (od něčeho); odmítnout někoho; nepřijmout; ukončit; vyhodit. 

Primárně hlásková stavba části slova za prefixem inspirovala nejspíš autora 

výkladu rozvětvit. Naopak výklad obléct se podle našeho mínění nezakládá na analýze 

stavby výchozího slova na prefix a kořen, nýbrž na hláskové podobnosti slovesa odvětit 

se substantivem oděv. 

S l o v n í  h ř í č k a  (2) 

Nikoli vážně byly míněny dva výklady v téže třídě, které pracovaly s negací – 

buď prefixu: přivětit, nebo kořene: odmlčet se. Na základě kontextu dotazníků daných 

respondentů víme, že rozuměli zadání (věděli, že jsou dotazováni na synonymum, nikoli 

antonymum). 

 

ŠENKOVAT 

Z němčiny přejaté slovo uvádí SSČ jako zastarávající. V PSJČ je uvedeno pouze 

substantivum šenk s významem ‚místnost, kde se čepují lihové nápoje, výčep; výčepní 

stůl, pult‘, SSJČ uvádí vedle obecně českého ekvivalentu k čepovat rovněž 

substantivum šenk, u všech sémémů s příznakem poněkud zastarale, obecně. Machek 

(1997, s. 605) i Rejzek (2001, s. 626) poukazují na původ v středohornoněmeckém 

schenken s významem ‚dát pít, nalévat, dávat‘. 
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Pro naše respondenty bylo toto slovo jedním z nejméně srozumitelných. Kromě 

nalévat pivo/víno; čepovat; rozlévat pivo; obsluhovat v hospodě jsme jako výraz 

pochopení uznali novotvar pivit opatřený upřesněním roznášet a nalévat pivo, dále 

roznášet pivo (atd.) v hospodě; obsluhovat; vlastnit a provozovat šenk (hospodu); 

šenkýřka rozdává pití, ale také neúplná vyjádření nalévat; nalívat; roznášet; hostit. 

N e d b a l é  v y j á d ř e n í  (5) 

Některé výklady nedovedeme vysvětlit jinak než jako nedbalé vyjádření 

správného porozumění. Nezřetelnost respondentova záměru je natolik velká, že jsme 

tyto případy nemohli počítat jako správné. V závorce uvádíme případné úplné 

vyjádření. Sloužit (obsluhovat v hostinci); vést (vést hostinec); rozdávat (rozdávat pivo 

v hostinci); natáčet (točit pivo); nést (roznášet pivo/víno). Máme ovšem na vědomí, že 

tato naše interpretace uvedených výkladů je pravděpodobně nadinterpretací, rozhodnutí 

vyčlenit samostatnou kategorii pro pravděpodobně nedbalá vyjádření je diskutabilní. 

Uvedená slova bohužel nejsou jedinými, se kterými jsme si u výkladů šenkovat nevěděli 

rady, jak vyplyne z dalšího popisu. 

P o s u n  v ý z n a m u  (17) 

Povědomím o správném významu výchozího slova byly zřetelně ovlivněny 

výklady s posunutým výrazem jít, chodit do hospody a opít se, pravděpodobně ale také: 

obchodovat (5); platit (4); platit, účtovat; účtovat; prodávat (2); utrácet; dluhovat. 

O p o r a  v  c i z í m  p ů v o d u  s l o v a  (10) 

Někteří respondenti nezávisle na sobě uvedli, že šenkovat znamená darovat (4). 

Jeden z nich nám během rozhovoru potvrdil, že se inspiroval znalostí německého slova 

schenken. Z etymologických slovníků jsme se dozvěděli, že tento výklad je v zákrytu 

s původním významem slova (viz výše). 

Výklady lexému šenkovat byly velmi rozmanité, řada z nich nebyla vůbec 

průhledná, u některých nejsme s to odhalit jinou souvislost než skutečnost, že mají 

rovněž z němčiny přejaté, počeštělé ekvivalenty, které uvádíme v závorce: počítat 

(cálovat, zahlen);38 brát někoho někam, brát na vojnu (verbovat, werben); směnit a 

měnit (vekslovat, wechseln) a snad také plést (švenkovat, schwanken). Posledně 

                                                           
38 Tento ekvivalent je běžný spíše pro český výraz platit – na čtyři výklady platit jsme narazili výše, 

zařadili je do jiné kategorie, to však neznamená, že jsme strategii odhalili správně nebo že nemohlo hrát 

roli více vlivů zároveň. 
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zmíněné slovo má ekvivalent hláskově velmi blízký původnímu šenkovat, ale jeho 

význam je plést ve smyslu kymácet se, vrávorat – nemáme jistotu, zda respondent mínil 

svůj výklad, plést, takto či jinak. Stejnou měrou nejisté je naše uchopení výkladu 

děkovat – buď může jít o povědomí původního významu ‚darovat‘ a potom je slovo 

děkovat inspirováno sémanticko-pragmatickou souvislostí (po obdarování většinou 

následuje projev díku), nebo jde opět o výklad založený na povědomí o původu 

v němčině, který čerpá z hláskové podobnosti žákům při hodinách němčiny vštěpované 

fráze schönen Dank. 

P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (6) 

Všechny výklady, které uvedeme v této kategorii, byly míněny s humorem – 

oporou k tomuto tvrzení nám jsou kontexty příslušných dotazníků. Jedná se o šnekovat 

(2); hrát si na šneka; flákat se (pravděpodobně souvislost se šnečím pohybem); 

sáňkovat a šikanovat/skenovat. 

O b t í ž n ě  v y s v ě t l i t e l n é  o d p o v ě d i  (8) 

Bezradní jsme zůstali nad množstvím dalších interpretací: laškovat; hádat se; 

nadávat; poučovat; leštit; uklízet; hrát a malovat. Pravděpodobně bychom však do této 

kategorie mohli zařadit i některé z výše uvedených výkladů.  

 

 

HRDLOUHAT 

Hrdlouhat je jediný dialektismus, který jsme do dotazníku zařadili, ovšem jako 

většina dialektismů má rovněž příznak zastaralosti a v literatuře 19. století na něj 

narazíme i mimo díla Boženy Němcové,39 přinejmenším v některé z variant vrdlouhat,40 

vhrdlouhat, vrdlovhát. U Rejzka jsme výklad slova nenalezli, u Machka (1997) hned na 

dvou místech – v rámci hesla hrdlo (s. 183) je uveden předpoklad, že sloveso je kalkem 

německého idiomu um den Hals lügen. U hesla lháti (s. 330) se dočteme, že staročeské 

v hrdlo lháti, z něhož vznikly nářeční varianty vrdlouhat, hrdlouhat a jiné, vzniklo 

                                                           
39 Srov. „‚Nehrdlouhejte!‘ hrozila babička, ‚nevíte, že vás Pánbůh slyší!‘“ In NĚMCOVÁ, Božena. 

Babička. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 29. ISBN 80-7106-328-2. 
40 Variantu vrdlouhat najdeme v románu Karla Poláčka Bylo nás pět.  
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zkřížením lháti a v hrdlo cpáti a znamenalo ‚zpět do hrdla cpáti, co bylo dříve vyřčeno 

jako pravda, odvolávati‘. 

Tento výraz byl ze čtyř sloves pro respondenty nejméně srozumitelný – pouze 

patnáct z nich znalo správný význam lhát, z toho jedna respondentka odpověděla 

obšírněji lhát, pokud je to to samé co vrdlouhat, dále jsme nalezli odpověď lhaní, 

podraz. Na rozdíl od předchozího slovesa šenkovat byly výklady, jejichž strategie se 

pokusíme pojmenovat, mnohem průhlednější, což je dáno zřejmě především živě 

pociťovanou vnitřní formou slova, ať už částečně správně (identifikace složky hrdlo), 

nebo mylně. 

S p r á v n á  i d e n t i f i k a c e  p r v n í  s l o ž k y  l e x é m u  (11) 

Na základě rozpoznání složky hrdlo vznikla řada výkladů napříč třídami: zpívat 

(4); polykat (3); jíst; mít plnou pusu; křičet; nadávat (modelem tomuto výkladu mohlo 

být i sloveso hubovat) a snad také urážet; reptat a kouřit. Jeden z respondentů bohužel 

neporozuměl zadání – domníval se, že má doplňovat slova s opačným významem41 a ke 

slovesu hrdlouhat přiřadil dýchat normálně – základním významem tedy nejspíš 

rozuměl ‚být zadýchaný‘ apod. Méně průhledný výklad odmítat nám částečně objasnil 

jeho autor během interview – „nevím, nevzpomínám si… něco s hrdlem, mluvením 

asi“. Význam ‚něco s hrdlem, mluvením‘ mohl vést rovněž ke dvěma na sobě 

nezávislým výkladům pomlouvat (2), které jsou navíc podpořeny podobným zněním 

jako výchozí slovo (po|mlou|vat – hrd|lou|hat). Další drobnou skupinou interpretací 

založených na složce hrdlo jsou výklady popravit; mučit a podřezávat hrdlo.42 

P o d o b n o s t  h l á s k o v é h o  s l o ž e n í  (11) 

 Někteří studenti byli ke svým výkladům svedeni hláskovým seskupením -dlouh-: 

zdlouhat (2 v rámci jedné třídy); zdržovat; vychloubat se; vychloubat, vytahovat se. 

Autor posledního výkladu nám během následného rozhovoru vysvětlil, že se řídil 

úvahou „dělat něco dlouhého, proto vytahovat se“. Jiný respondent vyplnil dlouhý krk. 

Principem podobného znění nebo hláskového složení se zajisté řídily výklady 

krouhat; hrbit se na někoho; trhat; prát prádlo (snad přes sloveso louhovat). Výklad 

trhat nám byl objasněn během následného interview, kdy student uvedl, že to tak zní, 

                                                           
41 O tom, že respondent neporozuměl zadání, svědčí odpovědi u sloves, která jsme museli vyřadit pro 

nízkou výpovědní hodnotu získaných dat, viz výše. 
42 Jeden z dotazovaných uvedl během debaty na GPlb nový možný výklad: „Zahrávat si se životem, tj. o 

hrdlo.“ 
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doslova uvedl, že se řídil podobností zvuku. Výklad stydět se je velmi neprůhledný – 

domníváme se však, že se k němu respondent mohl dobrat přes záměnu hrdlouhat 

s rouhat se,43 reflexivem tantum, stejně jako je stydět se. Tato hypotéza předpokládá, že 

respondent význam slovesa rouhat se nepochopil adekvátně, ale jak rouhání, tak stud 

úzce souvisejí se svědomím, spadají tedy do jedné sémantické oblasti. 

H r a  s e  s l o v y  (2) 

Ve dvou různých třídách jsme narazili na odpovědi, které byly míněné jako vtip 

a využívaly principu slovní hříčky: louhat + hrd a hrdlo u hada. 

O b t í ž n ě  v y s v ě t l i t e l n á  o d p o v ě ď  (1) 

Nedovedeme vysvětlit ani nastínit možnost vysvětlení výkladu kopec. Je to 

jediné substantivum postavené jako ekvivalent ke slovesu a neposkytuje žádné vodítko 

k odhalení, jak jej autor mohl zamýšlet, dokonce jsme v dotazníku daného autora 

nenalezli ani známky humorného či nevážného přístupu k jednotlivým otázkám. 

 

4.3.2 Kvalitativní analýza výsledků kontextových úloh 

 První, druhá, pátá a šestá úloha dotazníku byly orientovány kontextově. Původně 

jsme měli v úmyslu zjistit vedle strategií rozumění výrazům zapojeným do kontextu 

také míru porozumění těmto výrazům mezi žáky. Bohužel se nám nepodařilo zvolit 

natolik srovnatelné výrazy, abychom je mohli navzájem poměřovat. Ideálně by musely 

být totožné, ovšem námi zvolené výrazy zapojené do kontextu se od těch samostatně 

stojících v úlohách tři a čtyři, jimž jsme se obšírně věnovali v předchozí podkapitole, 

liší podstatnou měrou. V úryvku z Babičky, na nějž navazují první dvě dotazníkové 

úlohy, nás zajímalo rozumění sémantickým archaismům držet na něco, sprostý, silný. 

Rozumění tomuto typu zastaralých výrazů není možné zkoumat bez kontextu. Dále 

jsme se žáků ptali, co znamená výraz vepsí, který je součástí zastaralého idiomu být 

vepsí, a historismy otruby a panský. Druhý z úkolů skýtal prostor pro komentář, 

popřípadě doplnění dalších jevů, pokud nějaké byly pro žáky obtížněji srozumitelné. 

Cílem dvou úkolů navazujících na bajku Čižebník a zmije pak bylo zjistit míru a způsob 

porozumění nikoli pouze samostatným výrazům, ale celému krátkému textu, což 

                                                           
43 Během debaty v rámci již několikrát zmíněné tercie na soukromém gymnáziu přišel jeden ze 

zúčastněných žáků s návrhem, že ekvivalentem slovesa hrdlouhat by mohlo být přímo sloveso rouhat se.  
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umožňuje právě rozsah bajky i její významové směřování. Nejprve byli respondenti 

požádáni o převyprávění bajky, vzápětí o shrnutí z ní plynoucího ponaučení, přičemž 

byli obeznámeni s tím, že sestavovatel dotazníku tuto integrální část daného slovesného 

útvaru v jeho závěru záměrně neotiskl.44 

 Počty nezodpovězených úloh navázaných na bajku a poslední, hodnotící úlohy 

jsme uváděli v komentáři ke kvantitativním výsledkům v rámci jednotlivých tříd 

z důvodu, že tyto údaje dokreslovaly obecnou charakteristiku dané třídy, jakou jsme 

byli s to vyčíst buď ze způsobu vyplňování dotazníků, nebo z průběhu následných 

interview. Vzhledem k povaze jednotlivých úloh byl toto náš jediný možný způsob, jak 

kvantitativně uchopit data jimi získaná. V této kapitole nebudeme uvádět počty 

správných porozumění či jiných rozumění, ani nebudeme kategorizovat odpovědi. 

Pokusíme se pouze nastínit převládající tendence mezi způsoby vypracování 

jednotlivých úkolů a uvést vhodné příklady těchto tendencí. 

  

 Ú l o h a  1  

 První z úloh, tj. vysvětlení některých výrazů obsažených v úryvku z Babičky, 

měla svou povahou nejblíže k třetí a čtvrté úloze, jež tvořily stěžejní část naší analýzy. 

Mezi výrazy, jejichž porozumění jsme testovali, vynikaly otruby a vepsí tím, že byly 

pro žáky nejméně uchopitelné. Protože se nejedná o sémantické archaismy a výsledky 

rozumění u těchto výrazů byly v porovnání s ostatními výrazné, můžeme zde výjimečně 

uvést kvantitativní údaj – výrazu vepsí porozuměla zhruba dvě procenta všech 

respondentů, výrazu otruby pak zhruba pětina. Ostatní respondenti nejčastěji neuvedli 

žádný výklad těchto dvou výrazů. Naopak u dalších výrazů zapojených do kontextu 

většina respondentů ekvivalenty uvedla, a to nejčastěji shodné s jejich náležitým 

významem nebo velice blízké. Odpovědi získané v prvním úkolu jsou charakteristické 

především svou rozmanitostí. Pod úryvkem z Babičky jsme uvedli slova v pořadí i 

tvaru, v jakém se nacházela v textu, a v takovém je komentujeme také níže. Uvádíme 

pouze příklady typů odpovědí, které se v dotaznících vyskytly. 

                                                           
44 Ponaučení plynoucí z bajky Čižebník a zmije v překladu z roku 1881 zní: „Tak ti, kteří bližním úklady 

osnují, dříve sami v pohromy upadají.“ In EZOP. Bajky aisópovské. Přel. František Lepař. Jičín : 

Kněhkupectví Jana Paška, 1881, s. 113. 
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 Ke tvaru držíme na to uvedla řada žáků ekvivalenty založené na významu 

‚tradice, zvyk‘: jsme na to zvyklí; jakože to často dělají, jsou na to zvyklí; jsme navyklí; 

děláme to tak; jsme naučení; tradice; dodržení zásad a tradic; dodržujeme ten zvyk; 

držíme se toho; dbáme na to; nezanedbáme; nedáme dopustit; na to si v horách potrpí; 

na tom si zakládáme; věříme tomu; žijeme takto apod. Jiní vnímali vztah mezi 

subjektem a způsobem života silněji, spíše než ‚tradice‘ se v jejich odpovědích uplatnil 

význam ‚závislost‘: lpíme na tom; na tom jsou živí; udržuje nás to při životě; na tom 

fungujeme; na tom přežíváme; žijeme díky tomu; na tom jsme závislí… Je zřejmé, že 

někteří z respondentů přeformulovali původní znění za užití výchozího slovesa držet, 

resp. jeho odvozeniny dodržovat, jak to ilustruje též výklad drží nás ve zdraví. Vyskytly 

se i ojedinělé výklady jako na to si dáváme zřetel; jakože to tam jedí; vsázíme na to; 

máme rádi; řídíme se tím; nezapomínáme; stačí, potřebujeme. Všechny byly v zákrytu 

s významem, který by bylo možné klasifikovat jako porozumění. Většina respondentů 

formulovala odpověď ve stejném tvaru, v jakém byl zadán výraz, tj. v první osobě 

plurálu, spíše výjimečně pak ve třetí osobě plurálu jako pojednání o postavách 

vystupujících v textu. 

 Druhým ze zkoumaných výrazů byly otruby ve formě genitivu. PSJČ toto 

femininum s významem ‚odpadek (slupka) ze semletého obilí‘ uvádí ještě v singuláru 

s doplněním, že běžnější je užití plurálu, řídká je naopak maskulinní forma otrub. SSČ 

už jej charakterizuje jako jméno pomnožné. Přestože ani jeden ze slovníků neuvádí 

časový příznak, domníváme se, že daný lexém lze vnímat jako historismus, rozhodně jej 

s 67 výskyty v SYN2010 nelze hodnotit jako příliš frekventovaný. Tomu odpovídá míra 

porozumění mezi žáky – již jsme uvedli, že se v našem výzkumu pohybovala kolem 

20 %, přičemž jako správné odpovědi hodnotíme nejen výklady typu odpad z obilovin, 

ale také obilí; pšenice; krmivo pro koně (obilovina); dávalo se to prasatům; zbytky; 

odpadní produkt apod. Mnoho respondentů žádný ekvivalent neuvedlo. Ti, kteří výrazu 

rozuměli jinak, volili strategie podobné těm, na něž jsme narazili během kategorizace 

dat získaných z třetí a čtvrté úlohy. Někteří uvedli hyperonymum jídlo; pokrm, který 

jiní specifikovali buď vlivem kontextu, nebo na základě povědomí o správném významu 

slova: chudé jídlo; nejchudší jídlo; metafora pro špatné jídlo; to nejhorší k jídlu apod. 

Další skupina ekvivalentů se také řídila tím, že jde o pokrm, ovšem o jiný typ než 

správný (v rámci kategorizace jsme tuto strategii nazývali ‚posun významu – záměna 

sémů‘): luštěniny; kořínky; chleba; jídlo z brambor; asi nějaké maso apod. Dlouhá řada 
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výkladů, jejichž autory byli povětšinou chlapci a jež byly míněny spíše s humorem, byla 

motivována podobností hláskového složení, např. trubky; trouba; potrubí; šroubů. 

Vnitřnosti a lidská trávicí soustava vznikly nepochybně na základě podobnosti otruby – 

útroby, podobně jako podobnost otruby – trouba motivovala výklady hloupý a 

v genitivu plurálu zachovaný tvar blbečků. Tento typ výkladů mohl vzniknout i bez 

toho, aby respondenti přečetli úryvek z Babičky. Mezi odpověďmi se vyskytla naopak i 

řada takových, které byly kontextem zcela podmíněné – věta i text by po dosazení 

těchto výrazů dávala smysl, ačkoli jiný než původně. Celý úryvek je, jak jsme již dříve 

uvedli, ocitován v Příloze. Aby však bylo zřejmé, co máme na mysli, je nutné na tomto 

místě ocitovat nejbližší kontext daného výrazu – souvětí: To je strava chudého lidu 

v Krkonošských horách celý rok, a děkujou Pánubohu, když o to nouze není, ale bývá 

často, že se ani otrubů nenajedí. Kontextově podmíněnými výklady výrazu otruby 

máme na mysli trochu; trošičku; něčeho malinkého; něčeho chutného; ničeho, dále opis 

že se nenajedí dosyta a také výklady, které za daný výraz dosazují subjekt: děti; nikdo; 

asi nějací lidé. 

 Viděli jsme velkou variabilitu výkladů historismu otruby jak po formální, tak 

sémantické stránce. Naopak adjektivu panská, jež v textu charakterizuje jídla vyšší 

společenské vrstvy, rozuměla většina respondentů náležitě a většina toto své 

porozumění také uvedla. Odpovědi byly nicméně velmi rozmanité, za všechny uvedeme 

několik příkladů: honosná; vznešená; dvorská (bohatých lidí – králové, šlechtici…); 

šlechtická; královská; císařská; kněžská; knížecí; jídla panovníků; jídla bohatých; 

neobyčejná; luxusní; kvalitní; speciální; delikatesní; zvláštní; vybraná; velká; dobrá; 

výborná; drahá atd. Jeden z respondentů uvedl, že jde o jídla urozená, tj. vlastnost 

někoho, komu taková jídla náleží, přenesl na tato jídla jako taková. Jen několik 

respondentů se nechalo zmást základovým slovem pán a uvedlo jako ekvivalenty 

pánova (pánská velikost); pánů (není to jasné?); jídlo pro pány; že jsou pro pány a ne 

pro dámy; dámská; mužská; chlapská nebo tvrdší, pálivější; tvrdá; mužská, velká, 

pálivá… Řada z těchto výkladů (např. dámská) byla míněna otevřeně s nadhledem, čímž 

jsme si ale nebyli jisti vždy, jako ani tím, zda autoři tohoto typu výkladu úryvek četli. 

 Výraz panská, adjektivum neutra v nominativu plurálu, byl součástí věty, v níž 

byly kumulovány tři z výrazů, na něž jsme se ptali: Ale na panská jídla se nesmí sprostý 

člověk navykat, to by brzy vepsí byl. Výklady lexému sprostý nebyly na rozdíl od 
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předchozího příliš rozmanité. Většina respondentů uvedla náležitý ekvivalent prostý, 

popř. chudý nebo chudší; neurozený; normální; obyčejný; poddaný; z nižší společenské 

vrstvy. Někteří ovšem pod vlivem dnes převládajícího významu uváděli výklady 

neslušný; urážlivý; vulgární; špatný, nesprávný; drzý; špatně mluvící, neslušný; nemluví 

spisovně; že říká sprostá slova; hanlivý; hubatý; hrubý apod. Autoři těchto výkladů, 

které jsou znakem neporozumění, byli většinou zároveň těmi, kteří u adjektiva panská 

uváděli mužská apod. a kteří zároveň neodpovídali na druhou dotazníkovou otázku. 

Buď tedy úryvek opravdu nečetli, což se zdá být pravděpodobné, vzhledem k tomu, že 

výrazy s méně průhlednou vnitřní formou jako otrubů a vepsí zpravidla nevysvětlili 

vůbec, nebo šlo o projev humorného či lhostejného přístupu k dotazníku. 

 Výraz vepsí (psáno i ve psí) znamená ‚v bídném, ubohém stavu‘. Podle PSJČ se 

vyskytuje zřídka též ve variantách na psím, ve psím, ve psích. Nelze vyloučit, že jde o 

dialektismus, ačkoli to slovníky neuvádějí. Machek (1997, s. 445) vysvětluje, že od 

základu pes se v různých nářečích odvozují výrazy pro špatné, bezcenné věci nebo 

stavy. Většinou toto slovo zůstalo v dotazníku oslyšeno. Pouze pět žáků, dva chlapci a 

tři dívky, uvedli odpovídající ekvivalent: v háji; problém; neměl nic; na mizině; že by 

byl na tom špatně. Přestože většina žáků žádný ekvivalent neuvedla, i zde se našla řada 

výkladů silně kontextově podmíněných: rozmazlený; vybíravý; mlsný; rozjedený; 

nenasytný; přecpaný; zkažený; líný; tlustý; mohutný; nadutý; pyšný atd. Úvaha autorů 

těchto odpovědí se ubírala tím směrem, že pokud by se prostý lid začal stravovat jako 

vrchnost, získal by i její návyky, zlozvyky apod. Opačným směrem se vydaly neméně 

smysluplné interpretace: pro chudého a prostého člověka by požívání pokrmů, na něž 

není navyklý, mělo zhoubný dopad – takový člověk by byl brzy nemocný; slabý; 

oslabený; bez sil; vyhublý; chudý; smutný a podle několika respondentů dokonce mrtvý. 

Naopak výklady, které nebyly míněné vážně, nebyly závislé na kontextu. Zatímco výše 

uvedené se opakovaly, tyto byly ojedinělé – asi by byl v psovi; ve psovi; sní psi; 

vepsat (2); vepří. Vedle hláskové podobnosti u posledních dvou výkladů dominuje 

princip odhalené příbuznosti mezi slovy vepsí a pes. 

 Způsoby rozumění výrazu silná byly adekvátní jeho významu, rozmanité a 

kontextově podmíněné. Tento výraz, který se opět jako determinant pojí k neutru 

plurálu jídla stejně jako panská, lze hodnotit buď jako sémantický archaismus, nebo 

jako aktualizaci jednoho z běžných sémémů daného lexému, určenou kontextem. 
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Vztahuje se k panským jídlům, která v daném úryvku tímto adjektivem charakterizuje 

komtesa jako vydatná, dodávající sílu. Tak zněly i četné ekvivalenty, poskytnuté žáky, 

kteří většinou jako výklad tohoto výrazu uvedli hutná; sytá; vydatná; výživná; bohatá 

na vitamíny; plná živin; zdravá; prospěšná; pestrá; dodají hodně síly. Většinou byla 

tedy tato kvalita mezi žáky vnímána pozitivně, našly se ale i opačné představy, podle 

kterých jsou panská jídla silná, protože jsou tučná; těžká; nezdravá nebo energeticky 

náročná. Jiní je chápali v protikladu k jídlům prostých lidí v ohledu na množství – 

velká; objemná. Řada respondentů vnímala adjektivum především jako popis chuťových 

kvalit – uváděli ekvivalenty dobrá; chutná, nejčastěji však takové, podle nichž se jedná 

o vystižení chuťové výraznosti, např. ostrá; pálivá; pikantní; silně kořeněná, ale také 

hořká.  

 

 Ú l o h a  2  

 Nejméně polovina respondentů přeskočila úlohu, v rámci níž byli požádáni 

o vypsání dalších výrazů, popř. jevů obsažených v úryvku z Babičky, které vnímali jako 

neobvyklé. Někteří využili tento prostor pro komentář k celému úryvku. Zejména mezi 

dotazníky zadanými v páté třídě na ZšPla se sešlo hned několik reakcí poukazujících na 

charakter daného textu, který žákům podle všeho komplikoval čtení: Text je hodně starý 

až staročeský; Je to pro mě neobvyklé číst takhle náročný text, jsou tam stará slova; 

Velmi zajímavý text, ale starodávný!; Působí to na mě staročeským dojmem, bohužel 

jsem nerozuměl tolika cizím slovům atd. Takto hutná kumulace výroků zpravujících o 

obtížné srozumitelnosti daného úryvku v rámci jedné třídy je ve srovnání s ostatními 

třídami ojedinělá. Většinou naopak žáci, zejména dívky, pokud vyjadřovali své dojmy 

z četby daného úryvku, pak většinou v tom smyslu, že je pro ně daný text zcela 

srozumitelný, včetně podtržených výrazů (přestože ekvivalent k některým z nich buď 

neuvedli, nebo uvedli mylný). Mezi chlapci z různých tříd se ale našlo několik, kteří 

daný úryvek hodnotili jako divný nebo nudný. Je možné, že se žáci páté třídy s Babičkou 

Boženy Němcové ještě nesetkali, proto pro ně byl daný úryvek náročnější a neobvyklý. 

 Mezi nejčastěji uváděné výrazy, které respondenti pociťovali jako méně 

obvyklé, popřípadě kterým nerozuměli, patřily komtesa, napití, kyselo, snídaní, 

jakbysmet, všelicos a všecka. Často také zmiňovali nářeční tvar mejlíš, který stejně jako 

tvar polívku vnímali coby hovorové a nepatřičné – doplňovali ekvivalenty mýlíš, 
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polévku. Jedna čtrnáctiletá dívka uvedla tento komentář: řkouc; nespisovné – snídat 

polívku; mejlíš; nářečí – děkujou; jsou zde přechodníky (podtržením zvýraznila dívka). 

Žák deváté třídy základní školy reflektoval lexikální rovinu textu takto: slova mi 

připadají, že se tam nehodí. Student kvarty veřejného gymnázia v Plzni jako jediný 

uvedl, že coby nepatřičné vnímá oslovení stařenko – dnes by to byla spíš urážka. Kromě 

jednoslovných lexémů bylo uváděno spojení více do kraje.  

Velmi často žáci zmiňovali neobvyklou reflexivitu slovesa ve spojení babička se 

děkovala (např. s komentářem V dnešní době si myslím, že by se řeklo babička 

děkovala). Naopak několika čtenářům chybělo zvratné zájmeno ve větách mezi řečí 

sedla kněžna ke stolu a babička musela také přisednout. Na morfologické rovině bylo 

dále rušivé užití genitivu tam, kde by žáci očekávali akuzativ: Komtesa chtěla nalít jí 

kávy aneb čokolády; lidé mohli mít každý den kus masa a dobrého napití. Jmenný tvar 

adjektiva ve větě Jsem od malička naučena snídat polívku byl pro několik respondentů 

rovněž neobvyklý. 

Nejčastěji ovšem žáci zmiňovali pořádek slov ve větě, ať už explicitně (Divný 

slovosled; Přijde mi zvláštní slovosled apod.), nebo prostřednictvím příkladů, kde 

většinou uvedli úryvek z textu a vedle něj variantu, která by pro ně nebyla příznaková: 

komtesa chtěla nalít jí kávy – komtesa jí chtěla nalít kávy; také by mu ty lahůdky málo 

síly dodaly – dodaly málo síly; to by brzy vepsí byl – to by byl brzy vepsí; myslím, že by 

jim to více síly dodalo – myslím, že by jim to dodalo více síly; když o to nouze není – 

když o to není nouze. Je patrné, že ve většině případů bylo pociťováno jako nezvyklé 

umístění slovesa na konci větného celku.  

 Jedna studentka v této úloze uvedla, že nerozumí zadání, tato reakce však byla 

ojedinělá. Dva žáci, opět páté třídy ZšPla, využili tento prostor k obecnější reflexi 

vlastního čtenářského zážitku (tj. nad rámec otázky, přijde-li jim nějaký další jev kromě 

slov uvedených v první úloze jako méně obvyklý) – reflektovali vlastní porozumění: 

Jsou tam asi tři slova, která nedokážu vysvětlit, ale tomu textu rozumím; text je dost 

starý, některým slovům nerozumím, ale umím ten text pochopit. Tento úryvek mi připadá 

docela o: chudoba, jídlo. Od rozumění některým složkám textu se tak přesouváme 

k následujícím úlohám, které měly pomoci zjišťovat způsoby porozumění textu jako 

celku. 
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Ú l o h a  5   

Starý překlad bajky Čižebník a zmije byl pro většinu žáků obtížně srozumitelný, 

jak se ukázalo na míře a způsobu vypracování páté otázky. K míře jsme se vyjádřili 

výše. Způsoby rozumění byly v rámci této úlohy testovány tak, že žáci měli za úkol 

tento náročný text přetlumočit do běžně mluveného jazyka, tedy svými slovy a pokud 

možno tak, aby každé větě starého překladu odpovídala věta jejich nového „překladu“. 

Na základě odpovědí se domníváme, že pro některé žáky byla tato úloha poutavá a 

zábavná, řada z nich k ní přistoupila tvůrčím způsobem. Nemalé množství respondentů 

však bojovalo nejspíš nejen s obtížností daného úkolu, ale též s vyčerpaností (jak dobře 

ilustruje odpověď čtrnáctiletého hocha na pátou úlohu: Dobrý den, český jazyk mě moc 

nebaví a hlavně, když jsem unavený) – dotazník byl pro ně příliš dlouhý a jak jsme již 

upozornili, v některých třídách k jeho vyplnění nebyl poskytnut dostatek času. 

Způsoby převyprávění byly rozmanité. Téměř každá odpověď by si zasluhovala 

samostatnou analýzu, na kterou ovšem nemáme dostatek prostoru. Pokusíme se proto 

vystihnout některé typy odpovědí, ty zhodnotit a ilustrovat konkrétními příklady. Dosud 

jsme uváděli všechny odpovědi respondentů bez pravopisných chyb. Zde je ovšem 

nemůžeme opravovat už z toho důvodu, že některé mohly vzniknout právě díky 

charakteru úlohy. Ponecháváme rovněž hovorová a nespisovná vyjádření.45 

Někteří studenti porozuměli bajce a převyprávěli ji svými slovy podle zadání. 

Nebylo jich ovšem mnoho. Většinou bylo patrné, že tito žáci měli povědomí o významu 

problematických slov čižebník, lep, vějice, čižba a kvíčala, výrazů z oboru ptáčnictví, 

které lze, vyjma kvíčaly, považovat za historismy. Zde jsou příklady tohoto typu 

převyprávění: 

Lovec ptáka a zmije. Lovec si vzal lep a něco na chytání ptáků a šel lovit. 

Uviděl nějakého ptáka, jak sedí na vysokém stromě, a chtěl ji chytit. Díval se nahoru a 

připravil si ptačí past, jeho pozornost se plně upírala do větví. Když se díval nahoru, 

omylem šlápl na zmiji, ta se otočila a uštkla ho. Umírající lovec si říkal: „Já blbec 

pitomej, chtěl jsem chytit ptáka a mezitím mě rafla zmije.“ 

(Dívka, 13 let, GPlb) 

                                                           
45 Odpovědi, které citujeme zde a dále, tedy nijak neupravujeme. Jediné omezení, které jsme si určili, je 

necitovat odpovědi obsahující vulgarismy, kterých se vyskytlo několik, zvláště v jedné z kvart na 

veřejném a v tercii na soukromém gymnáziu v Plzni. Autory takových textů byli vždy chlapci, jeden 

z nich nadto vyprodukoval převyprávění s rasistickým podtextem. 



88 

 

Ptáčník a zmije. Ptáčník, vzav klec, vyšel na lov ptactva. Uviděl malého 

ptáčka a chtěl jej ulovit. Nalíčil na něj past, upjatě sledoval, myslel na ptáčka. Ptáčka 

se snažil ulovit, ale pod jeho nohama se plazila zmije, nevěděl o ní. Šlápl na ni a ona 

ho uštkla. Umíraje k sobě pravil: „Já na smrt jiného pomýšlel, teď já sám umírám.“ 

(Dívka, 15 let, ZšPlb) 

Lovec vzal past a návnadu a vyšel na lov. Pak uviděl sedícího ptáka na 

jakémsi stromě a umínil si, že ho uloví. A už nalíčil návnadu a upřeně koukal a těšil se 

na uloveného ptáka. Tím způsobem pak kýval vzhůru, nevědomky na zmiji šlápl a ta 

ho uštkla. Když umíral, říkal si: „Já ubohý tvor jsem chtěl ulovit druhého a 

nevědomky jsem byl já sám uloven a zabit.“ 

 (Dívka, 14 let, GPla) 

Je zřejmé, že i v těchto příkladech nalezneme známky obtížnosti práce s textem, 

např. nekonzistentnost jmenného rodu v prvním příkladu (pták, ale vzápětí femininum 

podle předlohy ve větě chtěl ji chytit), která se opakovala v mnoha dalších textech. 

Slovosled, zde např. ve větě Pak uviděl sedícího ptáka na jakémsi stromě (třetí příklad), 

byl mnohdy rovněž problematický, většinou ovšem spíš v rámci některých z dalších 

typů převyprávění. 

Jedna ze studentek, která vynikala v porozumění naprosté většině výrazů, na něž 

jsme se v celém dotazníku ptali, byla i o významu slov obsažených v bajce, pro ostatní 

těžko srozumitelných, dobře poučená. Způsob jejího převyprávění byl značně 

archaizující (srov. užití přechodníků, ač v nenáležitém tvaru), což korespondovalo 

s jejím subjektivním hodnocením celé problematiky v rámci poslední úlohy, kde 

deklarovala, že jí zastaralé výrazy ani slovosled při četbě nevadí: 

Lovec ptáků. Lovec ptáků berouc lep a provázek, vyšel na lov. Vidíc pak 

kvíčalu (drozd kvíčala, druh ptáka), která seděla na nějakém stromě, si usmyslel, že ji 

polapí. Už nalíčil na délku provázku a hleděl, myšlenkami zcela jinde. Tak proto 

nevědouc o tom šlápl na zmiji, která jej uštkla. On umírajíc sám k sobě pravil: Já 

bídný tvor, který druhého uloviti chtěl, byl jsem nevědomky uloven sám. (čižebník = 

ten, kdo líčí na ptáky – bohužel tento opis by se do nadpisu nehodil) 

(Dívka, 15 let, GPla) 

Druhým typem, který na základě některých společných znaků vyčleňujeme, jsou 

přetlumočení těsně přiléhavá k původnímu textu. 

Lovec a zmije. Lovec vzal lepidlo a vejce, vyšel na lov. Uhlídal pak sedícího 

kvíčala na jakémsi vysokém stromě, polapit ji chtěl. A už měřil délku vejce, upjatě 

hleděl, celý jasný myslí na svou kořist ve vzduchu. Tím pak vzhůru kýval, ale nevěděl, 
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že má zmiji před jeho nohama, však ji ušlápl, útočila na něj. Uškrtila ho. Pak toho 

litoval: „Já bídný tvor, který chce druhého ulovit, nevěděl jsem a uloven jsem 

k smrti!“ 

(Dívka, 11 let, ZšPla) 

Pracovník vzal lepidlo a vyšel na službu. Uhlídal pak ptáka (zvíře) na 

jakémsi vysokém stromě sedící, chytnul ji a sobě poručil. A už nalíčil na délku vajíčka, 

upjatě hledal, celý si myslí svou ve vzduchu. Tím pak způsobem vzhůru kývající se, 

neviděl zmiji před jeho nohama ležící zašlápl, a jak se přitočila, tak ho uštkla. Tak 

sobě řekl: „Já bídný tvor, který druhému ulovil míň, nevěděl sám a ulovený jsem 

k smrti.“ 

 (Dívka, 13 let, GPlb) 

Kromě jiného rozumění výše zmíněným výrazům (pracovník místo čižebník, 

lepidlo místo lep, vejce místo vějice, služba místo čižba) jsou na uvedených příkladech 

patrné obtíže s udržením syntaktických vztahů, zejména shody (uviděl ptáka … sedící, 

opakuje se také nekonzistentnost jmenného rodu, o které jsme mluvili výše), ale i např. 

udržení pouze jednoho slovesa v jedné větě. Na prvním příkladu vidíme hojně 

opakované opomenutí změny vztažného zájmena na zvratné (správně by bylo: nevěděl, 

že má zmiji před svýma nohama, nikoli jeho nohama). Častou komplikací byly 

přechodníky: řada žáků se s nimi vypořádávala dějovými adjektivy (zde kývající), ale 

také jiným slovním druhem podle hláskové podobnosti (míň namísto slovesa míně, 

namísto jsa ve druhém příkladu si, v prvním jasný) apod. 

Zmíněné dva typy převyprávění bajky hodnotí spíše signály toho, zda jejich 

autoři bajce porozuměli, či nikoli. Nepojmenovávají strategie převyprávění, z nichž 

některé zmíníme níže. 

 Často volenou strategií byla zkratka. Respondenti se tak sice odklonili od 

jednoho z požadavků zadání, ten však nebyl formulován bezpodmínečně („Pokus se, 

aby každé větě v bajce odpovídala jedna věta Tvého přepisu.“). Žáci se tak vyhnuli 

obtížím s většinou textových rovin, zejména morfologickou a syntaktickou, a zároveň 

dali najevo určitou míru porozumění ději, ačkoli v některých případech přetrvalo 

nepochopení lexika. 

Lovec, který si vzal zbraně, vyšel na lov. Chtěl chytit kvíčalu, která seděla na 

stromě. Když už se ji chystal chytit, kousla ho zmije. 

(Chlapec, 14 let, GPla) 
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Čižebník chtěl ulovit kvíčalu (asi sovu???) navlékl si křídla a chtěl za ní 

zaletět a chytit ji. Poté šlápl na zmiji, která ho uštkla. – podtržená slova neznám 

(Dívka, 13 let, GPr) 

Čižebník a zmije. Čižebník vzal slepici a vajíčka a vyšel ven. Neuhlídal slepici 

a ulítla mu na vysoký strom. V tom jí začal chytat a neviděl na zemi zmiji a ta ho 

uštkla. 

(Chlapec, 11 let, GPr) 

Poslední dva uvedené příklady ilustrují na jedné straně nepochopení významů 

určitých klíčových slov, na druhé straně dokládají um, s jakým se daní studenti s tímto 

nepochopením vypořádali, aniž by narušili plynulost vyprávění.  

Další strategii, kterou jsme na základě množství odpovědí identifikovali, je 

neutrální substituce výrazů, jejichž význam respondent neznal, a to například 

prázdným místem. 

Lovec a zmije. Lovec, vzal lepidlo a ____, vyšel na lov. Uhlídal pak ____ na 

jakémsi vysokém stromě sedící, umínil si, že ji polapí. A už ____ na délku ____, upjatě 

hleděl, myslí si ve vzduchu. Tím pak se dívá vzhůru, nevědomky ušlápl ležící zmiji před 

jeho nohama, jež uštkla ho. Dokonale pravil sobě: „Já bídný tvor, jenž druhého 

uloviti můžu, nevědomky sám uloven jsem k smrti!“ 

(Dívka, 11 let, ZšPla) 

Tento „překlad“ bychom zároveň mohli hodnotit jako výše vymezený přiléhavý 

typ. Je zřejmé, že respondentce vedle několika substantiv činily obtíže rovněž 

přechodníky (dokonávaje nahradila dokonale, namísto míně dosadila může). Úseky celý 

jsa myslí svou ve vzduchu a tím pak způsobem vzhůru kývaje, které byly problematické 

pro většinu respondentů, jsou zde přeformulovány způsobem svědčícím o potížích s 

porozuměním. Daný úryvek dále vhodně ilustruje, jaké obtíže činil mnoha 

respondentům slovosled ve větě nevědomky zmiji před jeho nohama ležící ušlápl. Tato 

respondentka pouze změnila pořádek slov v dané větě. Neutrální substituce byla mnoha 

studenty realizována neurčitými zájmeny. 

Někdo a zmije. Někdo vzal 2 něco a šel někam. Hlídal pak něco na nějakém 

vysokém stromě sedící, chtěl to něco chytit. A už něco na délku něčeho, upjatě koukal, 

celý se svou myslí ve vzduchu. Pak se nahoru kýval a omylem šlápnul na zmiji a ta ho 

uštkla. Když někdo umíral, řekl: Já blbé zvíře, které chce někoho zabít, se omylem 

nechá zabít. 

(Hoch, 13 let, GPr) 
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Tento příklad je zajímavý tím, že nejsou nahrazena pouze problematická 

substantiva čižebník, lep, vějice, čižba a kvíčala, ale také přechodník naléčev a zájmeno 

jakémsi. Substituce je zde důsledná. Zároveň lze na základě zbytku textu soudit, že jeho 

autor sdělení bajky porozuměl (podle ponaučení, které z ní vyvodil, doslovně: Kdo chce 

někoho zabít, musí si dát pozor, aby mu to vyšlo) a při jejím přepisu se vyhnul jinak 

běžným obtížím se syntaxí i slovosledem. 

Poslední ze strategií, které zde vymezíme, je rovněž svého druhu substituce 

problematických slov, avšak nikoli neurčitými výrazy. Tato substituce často zasahuje 

hlouběji do struktury příběhu. Dva příklady jsme uvedli již výše pod typem zkratky. 

Máme na mysli tvůrčí převyprávění, při němž musel autor zapojit fantazii. Tento typ 

je rovněž hojně zastoupen, ovšem zejména mezi chlapci. Jsme nuceni uvést více 

příkladů tohoto typu pro jejich poutavost, ačkoli i tak musíme pouze vybírat. U řady 

příkladů uvedeme i ponaučení, které autoři daných úryvků z bajky vyvodili, a to tehdy, 

když korelují s osobitým způsobem jejich převyprávění. 

Hlídač krav vzal krmení a lano a vyšel na louku. Seděl na stromě a hlídal 

krávy. A na dálku viděl krásnou dívku, upjatě na ni koukal, a potom na ni myslel. 

Potom najednou zmije byla vedle něj a neviděl ji jak se hýbe, omylem ji zašlápl, ale 

ona ho stihla uštknout. Já blbec, jsem myslel a chtěl ulovit někoho jiného, sám mě 

ulovili k smrti! 

Ponaučení: Že nemysli furt na to jak někoho podvádět, nebo tě někdo jiný podvede. 

(Hoch, 11 let, GPr) 

Výběrčí činže a zmije. Výběrčí činže vzal lepidlo a vějíř a šel vybírat činži. Na 

vysokém stromě uviděl viset křížalu a chtěl ji sníst. Hodil na strom provaz a přemýšlel. 

Jak skákal na strom, dupl na zmiji a ta ho kousla. Výběrčí činže si řek: „Já hlupák, 

který chtěl křížalu, kousla mě zmije!“ 

Ponaučení: Nedupat na hady. 

(Hoch, 13 let, GPla) 

 Sluha a zmije. Sluha vzal síť a klec a vyšel na kopec. Uhlídal pak kočku jak 

sedí na vysokém stromě a chtěl ji ulovit. Už navlékal na nit klec, stále koukal na 

kočku, s hlavou ve vzduchu. A nedával pozor a nevědomky šlápl na zmiji a ta ho 

kousla. Sám sobě řekl: „Já jsem chtěl ulovit druhého a sám jsem byl uloven k smrti!“ 

(Dívka, 14 let, GPla) 

 Zedník vzal lepidlo a šel ven. Aby hlídal kačenku na vysokém stromu jak tam 

sedí a chtěl ji chytnout. Poté vzal její vajíčka a rozletěli se ve vzduch. Šlápnul na zmiji 
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a ona ho otrávila. Potom si říkal: Chtěl jsem vajíčka sníst ale omylem jsem pošel. 

Konec. 

Ponaučení: Neber nikomu vajíčka, nebo tě uštkne zmije. 

(Hoch, 15 let, GPla) 

Nejen v uvedených příkladech, ale v naprosté většině převyprávění se mimo 

jiné, pokud jde o lexikální rovinu, uplatňují strategie, které jsme pojmenovali v rámci 

kategorizace dat získaných ve třetí a čtvrté úloze našeho dotazníku, srov. ekvivalenty 

k výrazům čižebník: výběrčí činže, číšník, těžebník, zedník, služebník, pracovník…; 

vějice: vejce, vajíčka, větvička, věnec, vějíř…; kvíčala: kukačka, kočka, křížala, 

kačenka, žížala, lítací prase, uřvané dítě… atd. 

Uvědomujeme si limity výše uvedené „typologie“. Je zřejmé, že konkrétní texty 

mohou kombinovat několik strategií zároveň, některé naopak nelze zařadit do žádné ze 

škatulek. Při detailnější analýze by bylo možné vyčlenit strategií víc. Pokusili jsme se 

pouze jednak doložit několik nejproblematičtějších míst původního textu, jednak 

ilustrovat několik nejběžnějších způsobů, kterými se žáci s konkrétním textem 

vypořádali. 

 

 Ú l o h a  6  

 V předchozí úloze jsme sledovali, jak se respondenti vypořádali s textem 

analyticky – bylo možné pozorovat jejich kroky při uchopování příběhu na jednotlivých 

textových rovinách, nemohli jsme si však být jisti, zda porozuměli sdělení bajky. To 

bylo účelem úlohy šesté, kdy měli studenti za úkol provést syntézu výchozího textu ve 

formě ponaučení. Předpokladem bylo, že respondenti znají význam slova ponaučení – 

tento předpoklad nebyl odpověďmi vyvrácen. Nikoli nezbytnou podmínkou úspěšného 

pochopení zadání byla podle nás obeznámenost s literárním útvarem bajky. Přesto jsme 

jej zařadili do našeho dotazníku také proto, že z vlastní zkušenosti i zkušenosti mládeže 

v blízkém okolí víme, že Ezopovy bajky bývají žákům předkládány jako povinná četba 

nejpozději v páté či šesté třídě základní školy.  

Na příkladech některých vypracování páté úlohy jsme viděli propojenost úloh 5 

a 6 – ta se projevila nejčastěji právě tam, kde respondenti převyprávěli bajku s humorem 

a invencí. V ostatních případech jsme souvislost nevypozorovali. Někteří studenti 

nepřevyprávěli bajku, ale napsali ponaučení, někteří naopak, bez zřetelné pravidelnosti, 
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kterou jsme nenalezli ani ve vztahu mezi typem převyprávění (se zjevným 

porozuměním a bez něj) a typem ponaučení (doslovným či obrazným), které vymezíme 

níže. Jediný obecný závěr, který jsme schopni ze vztahu respondent – typ odpovědi 

vyvodit, je, že ponaučení postavené na doslovném porozumění produkovali častěji 

chlapci, obvykle se zřetelnými známkami humoru; už ovšem nelze říci, že by obrazné 

ponaučení z bajky vyvozovaly častěji dívky. 

Odpovědi na šestý úkol, pokud je respondenti poskytli, by bylo možné rozlišit 

v souladu s tím, jak jsme o čtenářském porozumění hovořili v teoretickém úvodu, na ty, 

které signalizovaly doslovné porozumění a na ty, které byly výrazem porozumění 

obrazného. Vyjmenujeme zde některá z ponaučení, jež bychom řadili do první 

kategorie:  

Když na někoho kujeme něco zlého, možná si ani neuvědomujeme, že 

nebezpečí může hrozit ještě odjinud, než čekáme; Např. když já jsem pro nějaké zvíře 

ten nepřítel a chtěla bych ho ulovit, tak musím přemýšlet i o tom, že něco je silnější 

než já a mohlo by mě to dostat; Dávat pozor, nezaměřovat se pouze na jednu věc, ale 

vnímat okolí; Máš dávat pozor na cokoli; Dávej pozor na vše, nemysli si, že se ti 

nemůže nic stát; Nemáme se soustředit jen na jednu věc, všude může číhat nebezpečí; 

Buď opatrnej a nepodceňuj svoje nepřátele; Člověk se musí dívat i na zem; Koukej, 

kam šlapeš!; Koukat před sebe kam jdu, jinak se mi to vymstí; Nešlap na zmiji; Že 

nemáme dráždit hady; Bacha na hady, koušou!; Nešlapej na zmiji, uštkne tě!; Nenech 

se ulovit; Když lovíš, můžeš být uloven; Šel na lov s návnadou a sám se stal obětí 

zmije. Všichni jsme něčí potravou; Že i když jsme u cíle, pořád se to může pokazit 

něčím. Nikdo by neměl zabíjet druhý (menší), protože se může stát i nečekaná věc.   

Několik z doslovných ponaučení odhalilo neporozumění textu, způsobené ať už 

nepozorností, únavou či jiným faktorem, např. Nelovit toho druhého, protože on může 

ulovit nás; Když si něco umíníš, musíš se na to plně koncentrovat; Nechytej zmije. 

Bajka Čižebník a zmije, která stejně jako jiné bajky skrývá zašifrovanou morální 

zprávu, je ideálním útvarem pro testování schopnosti vyvozovat sdělení, které není 

v textu explicitně zmíněno. Tato sdělení byla žáky formulována nejčastěji jako přísloví, 

např. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá napsala nejméně pětina všech 

respondentů, tedy i těch, kteří žádné ponaučení z bajky nevyvodili. Řada studentů 

vyvodila různé variace na Kantův kategorický imperativ, např. Nedělej ostatním to, co 

nechceš, aby ostatní dělali tobě; Chovej se k ostatním tak, jak by sis přál, aby se ostatní 

chovali k tobě apod., jiní sepsali obrazné ponaučení svými slovy. 
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Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá; Lepší vrabec v hrsti než holub na 

střeše; Přej ostatním a bude ti také přáno; Dvakrát měř a jednou řež. Lakomnost se 

nevyplácí; Každé zlo bude potrestáno po právu; Pýcha předchází pád; Nebýt tak 

dychtivý, všeho s mírou; Kdo jinému zlou věc chystá, zlá věc se mu samotnému stane; 

Tady funguje pojem s názvem KARMA: tj. co děláš ostatním, vrátí se ti…; nesnaž se 

uškodit druhému, nebo třetí uškodí tobě; Zabíjet nevinná zvířata se nevyplácí = kdo 

jinému jámu kopá, sám do ní padá; Nikdo nemá právo ukončit druhému život; Nezabij 

nevinného!; Neškoď jiným, sám můžeš dopadnout hůře!; Neubližuj druhému, jinak 

ublíží někdo tobě; Tím, že někomu ubližujeme, ubližujeme vlastně sobě; Nemusíš 

nikomu ublížit, když ti nic neudělal; Že i člověka může porazit každý; Že si o sobě 

nemáme moc myslet; Člověk ve své chamtivosti může přijít i o to nejdražší, co má – 

život; Nemáme pomýšlet na smrt; Když přejete někomu něco zlého, stane se to vám; 

Když loupíš, špatný konec Tě čeká; Náhoda je blbec nikdy se nenech nikým omámit 

víc než strachem o vlastní život; abys nekradl, protože za to zaplatíš; Dívej se, co máš 

pod nosem, a ne co je někde dál! 

Výrazem neporozumění bylo ponaučení Že dobrota bývá vždy oplacena zlem. 

Několik málo studentů, chlapců, založilo své ponaučení na vtipné reflexi formy 

bajky, popř. na reflexi vlastní kompetence dostát této formě: Mám se naučit staré 

výrazy; Nauč se česky!; Nepiš, čemu ostatní nerozumí apod. 

 

4.3.3 Subjektivní hodnocení problematiky ze strany respondentů 

Posledním bodem dotazníku byla otázka „Čtou se Ti knihy, které obsahují velké 

množství zastaralých výrazů, stejně dobře jako knihy psané současnou, běžnou 

češtinou?“ Snažili jsme se ji v souladu s doporučeními metodologických příruček 

zformulovat tak, aby respondentům nepodsouvala ani kladnou, ani zápornou odpověď, 

proto jsme se vyhnuli srovnání lépe – hůře. Bohužel jsme ovšem pochybili, když jsme 

za otázku připojili výzvu k fakultativnímu doplnění vlastních nápadů, postřehů apod. 

Tam, kde respondenti reagovali celou větou (např. Ne, čtou se mi hůře), nenastal 

problém s identifikováním významu odpovědi. Pokud ovšem odpověděli, jako ve 

většině případů, ne, mohli mít na mysli buď ne, nečtou se mi stejně dobře, nebo ne, 

nemám další nápady. Domníváme se však, že většinou odpovídali na první otázku, i 

proto, že výzva nebyla jako otázka formulována, a pokud na ni chtěli respondenti 

reagovat, napsali většinou nemám další nápady; nic mě nenapadá; ne, nemám chuť! 

apod. 
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V průměru 70 % z těch, kdo v rámci každé třídy na poslední otázku dotazníku 

odpověděli, uvedlo, že knihy s větším množstvím zastaralých výrazů se jim čtou hůře 

než knihy psané běžnou češtinou. Mnozí z nich svůj postoj odůvodnili tím, že text 

tohoto typu musí číst několikrát, aby porozuměli jeho sdělení, a že jim tak četba trvá 

mnohem déle. Respondenti rovněž uváděli, že jim výrazy, jejichž význam neznají, četbu 

nejen zpomalují, ale komplikují také porozumění smyslu textu. Pro jiné je četba 

literatury uplynulého období nudná. Žáci často opakovali, že je pro ně snazší číst 

v jazyce, který se učili odmala – jazyk, se kterým jsou konfrontováni ve starší literatuře, 

považují za svého druhu cizí jazyk, odtud také vzešlo několik nápadů na přepsání těchto 

knih do současné češtiny. Některé z těchto komentářů ilustrujeme následujícími 

příklady, mezi nimiž nalezneme i postoje kladné či indiferentní. Některé z komentářů si 

zasluhují bližší pozornost, proto je zde také ocitujeme. 

Ne, čtou se mi hůř, protože nevím co čtu a hlavně ne o čem. (Hoch, 11 let, GPr) 

Rozhodně nečtou. Radši čtu novější knihy, abych rozuměl každému slovu. Neujde mi 

tak pointa příběhu. (Hoch, 11 let, GPr) 

Né, čtou se mi špatně. Pokud si třeba vybírám v knihovně knížku a vidím tam nějakou, 

která by mě lákala, ale je napsaná tímhle stylem, tak si ji nepůjčím. Když člověk musí 

stále přemýšlet, co jednotlivá slova znamenají, hůř sleduje obsah. (Dívka, 15 let, 

GPla) 

Čtou se mi naprosto příšerně. Čtu je tak 3krát pomaleji než ty dnešní. Bohužel je se 

starými výrazy mnoho povinné četby. (Dívka, 14 let, GPla) 

Ne, nečtou se mi moc dobře. Je krásné objevovat starý jazyk, ale trvá mi moc dlouho 

je přelouskávat. Někdy musím zajít za rodiči, aby mi pomohli. (Hoch, 11 let, GPr) 

Ne. Líp se mi čtou knihy běžnou češtinou, protože se to už takhle učím, poslouchám 

odmalička. (Dívka, 11 let, GPr) 

Ne, nečtou. Např. u bajky Čižebník a zmije jsem polovině nerozuměla, tudíž ani 

nevím, o čem to pořádně bylo. Navíc jsem tento text přečetla asi za 2x tak dlouho než 

text psaný novodobou (současnou) češtinou. Připadá mi, jako by každé byl jiný jazyk. 

(Dívka, 15 let, GPla) 

Zastaralé knihy se mi nečtou dobře a popravdě je nemám vůbec ráda. Náměty jsou 

hezké, ale jazyk, kterým jsou psány, je pro mě těžký a velice mě odrazuje. Lepší je, 

když jsou knihy přepsány a přiblíženy nám. (Dívka, 14 let, GPlb) 
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Nečtou se mi moc dobře. Nějakým slovům totiž moc nerozumím. Ale pro zachování 

starého jazyka je to výborné. U všeho bych dělal dvojí verze, jednu starou se 

zastaralými slovy a jednu s moderními nezastaralými slovy. (Hoch, 12 let, GPr) 

Měly by se přepsat do normální češtiny, tohle se nedá číst. (Hoch, 14 let, GPla) 

Nesnáším zastaralé knížky: a) nerozumím jim, b) je to nuda, c) mám rád fantasy, tohle 

fakt ne. (Hoch, 14 let, GPlb) 

Takovéto knihy s tímto množstvím výrazů se mi čtou trošičku hůř, protože většinou 

nevím, co znamenají. Jenže já takové knížky už nečtu. Nikdy mě tyhle knihy moc 

nenadchly. (Dívka, 11 let, ZšPla) 

Já nečtu staré knihy, nejsem totiž stará škola, víte??!! (Hoch, 14 let, GPla) 

Knihy psané zastaralými výrazy se mi čtou špatně. Ale je to docela i vtipné (např. 

kvíčala), u takovýchto knih se hodně pobavím (Hoch, 11 let, GPr) 

Ne, nečtou. Nerozumím těmto slovům, protože se příliš odlišují stavbou slova, než ty, 

které znám. (Hoch, 11 let, GPr) 

Ne! Nečte se mi to dobře. Já bych tyto knihy dal jako památečné. (Hoch, 11 let, GPr) 

Když narazím na takovouto nebo podobnou knihu, ať je to povinná četba, nebo ne, 

odložím ji pryč a ani na ni nemrknu. (Hoch, 14 let, GPla) 

Ne, mám radši novější knihy jako Harry Potter a Malý poseroutka. Zastaralé knihy 

moc (vlastně nikdy) nečtu. (Hoch, 11 let, ZšPla) 

Knížky se zastaralými výrazy se mi čtou hůře. A zrovna dnes jsem zjistil, co znamená 

další výraz. Ráno jsem zjistil nové slovo – nešť – nevadí. (Hoch, 11 let, ZšPla) 

Nečtou. Připadám si při tom méněcenně. (Hoch, 12 let, GPr) 

Knihy s dnešní češtinou se čtou daleko lépe. Občas se ale může stát, že se zastaralý 

jazyk do textu hodí, například v knize Bylo nás pět. (Dívka, 12 let, GPr) 

No nelze to posoudit, protože každá kniha je jiná, většinou nelze srovnávat jabka a 

hrušky. (Hoch, 11 let, GPr) 

Téměř stejně. Pokud výrazu nerozumím, zeptám se na něj rodičů. Někteří lidé kolem 

mne taková slova používají. Většinou takové knihy moc nečtu. (Hoch, 11 let, ZšPla) 

Pokud výrazům nerozumím, zjistím si jejich význam, ale to se mi může stát i s obecnou 

češtinou. Přeji hezký den! (Hoch, 11 let, GPr) 

Obohacuje mě to o mou slovní zásobu, dokonce mě to vrací jakoby do minulosti. 

(Hoch, 14 let, GPr) 

Ne, nečtou se mi stejně dobře. Kdybych se narodila v té době, kdy se knížky psaly 

takhle, věřím, že by se mi lépe četly ony nežli tyto. (Dívka, 11 let, GPr) 
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Ano, čtou. Ale je těžké pochopit některé výrazy v nich použité. Ale jinak je zajímavé 

přiučit se slovům ze starší doby a poznat, jak mluvili lidé „ze starých časů“. (Hoch, 14 

let, GPla) 

Ne nečtou. Kdybychom nemuseli číst knihy, ve kterých jsou zastaralé výrazy, ti autoři 

by „zahynuli“. (Dívka, 11 let, GPr) 

Knihy, které obsahují velké množství zastaralých výrazů, se mi určitě dobře nečtou. I 

když si myslím, že existovaly výrazy, které mnohem více vystihovaly dané situace. 

Slova, která máme dneska, je úplně přesně nevyjadřují. (Hoch, 13 let, GPla) 

Ne, rozhodně se čtou hůře. Je to velice zajímavé téma, ale proč „testovat“ jenom děti? 

Podle mě by ani spoustu babiček a dědečků spoustu slov nevědělo. A možná kdybyste 

to dali i rodičům, zjistilo by se, že o tom vědí mnohem míň než děti. (Dívka, 11 let, 

GPr) 

Knihy psané běžnou češtinou jsou určitě lehčí, čtou se mi líp. Některé výrazy lze 

„rozluštit“ několika způsoby. Buď jsou dnešní české výrazy odvozené od těchto slov 

(př. stejný kořen), anebo se dají zjistit z kontextu. Některé výrazy jsou odvozené 

z němčiny. Ale jsou tu i výrazy, které nechápu vůbec. (Dívka, 15 let, GPr) 

 Prvních dvanáct příkladů jsme uvedli jako ilustraci výše zmíněných důvodů, 

proč je literatura staršího období vnímána mladými čtenáři jako náročnější. Následovaly 

příklady pozoruhodných komentářů, na nichž vynikne především individualita přístupů 

a mnohdy i přiznaná podmíněnost řadou faktorů, jako je vkus, rodinné zázemí apod., 

nebo takových komentářů, které obsahují zajímavé postřehy a nápady. Např. 

jedenáctiletá dívka z pražského gymnázia uvažuje o uchování paměti na velké autory 

minulého století skrze jejich díla (její komentář je nesen téměř v ingardenovském 

duchu). Třináctiletý hoch z gymnázia v Plzni zase vyslovuje dojem, že vyjadřovací 

potenciál dnešních výrazů je slabší než výrazů zastaralých. Zajímavý námět přinesl 

komentář jiné studentky primy na GPr, která kriticky reflektuje náš výzkumný záměr, 

když se vymezuje vůči volbě cílové skupiny našeho výzkumu. Její návrh, podrobit 

zkoumání i starší generace, je smysluplný, nicméně ještě obtížněji proveditelný, 

domníváme se totiž, že s věkem narůstá již tak dlouhá řada nezávislých proměnných, 

které by nebylo v silách žádného výzkumného týmu kontrolovat. Posledním z příkladů 

je komentář patnáctileté dívky, která rovněž reflektuje výzkumnou situaci, a to tím, že 

záměrně odhaluje některé strategie svého rozumění – tedy to, co bylo především 

předmětem našeho zájmu. 
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5 Závěr 

 Výstupem z našeho výzkumu založeného na dotazníku s otevřenými otázkami a 

doplněného dle možnosti o data získaná z následných interview mělo být především 

odhalení strategií rozumění zastaralým, resp. řídkým výrazům. Dvě dotazníkové úlohy 

byly zaměřeny právě na získání dat, která byla podkladem naší interpretace. Tyto úlohy 

obsahovaly dohromady sedmnáct samostatně stojících zastaralých, popř. knižních 

výrazů, a to substantiv a sloves. Respondenti měli za úkol uvést, jak těmto výrazům 

rozumějí, tedy napsat ekvivalent nebo svými slovy vysvětlit jejich význam. Odpovědi 

respondentů na každý z výrazů jsme podrobili analýze a následné interpretaci se 

zřetelem ke strategiím rozumění – výsledkem této interpretace je kategorizace dat 

představená v kapitole 4.3.1. 

 Kategorie, které v této kapitole představujeme, jsou do značné míry subjektivní a 

jejich vymezení, stejně jako zařazení konkrétních dat do daných kategorií, může 

podléhat kritice. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme se zde rozhodli 

prezentovat všechna data získaná ze třetí a čtvrté úlohy, nikoli pouze zástupné příklady. 

Zajistili jsme tak průhlednost kategorií a možnost uvažovat také o jiných způsobech 

interpretace získaného materiálu, než je ta námi prezentovaná. Zároveň jsme tím 

alespoň zčásti dostáli nárokům kladeným na kvalitativní výzkum. 

 Druhou vlastností představených kategorií je, že vyvstaly až na základě 

nashromážděného materiálu – snažili jsme se kopírovat povahu získaných dat, ne jim 

vnucovat předem daný tvar. Proto čtenář nenalezne u každého z lexémů pokaždé stejné 

kategorie, některé jsou totiž typické pouze pro jeden nebo několik málo výrazů. 

Nicméně napříč všemi popsanými kategoriemi můžeme vysledovat převládající 

tendence, tedy dominantní strategie rozumění, a to takové, se kterými jsme se seznámili 

již v teoretickém úvodu do naší práce. Metalingvistické strategie vycházely jednak 

z hláskového složení slova, jednak se opíraly o morfologickou analýzu (s oporou 

především v derivačních a kořenových morfémech). Kognitivní strategie byly založené 

na evokačním potenciálu slova, jenž se buď opírá o umístění v rámci sémantické sítě 

respondentova lexikonu důsledek rychlého mapování. Pokud se jedná o slovo přejaté 

z cizího jazyka, zejména z němčiny, pak také tento původ bývá motivem výkladu. 

 Tyto strategie našly uplatnění také v kontextových úlohách. Jejich 

prostřednictvím se respondenti vypořádávali s lexikální rovinou dvou předložených 
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textů, úryvku z Babičky a starého překladu jedné Ezopovy bajky. Analýzou odpovědí 

vztahujících se k úryvku z Babičky jsme zjistili, že lexikum bylo pro respondenty sice 

nezvyklé, ale dostatečně srozumitelné, zejména pokud šlo o sémantické archaismy. 

Význam méně běžných slov, zejm. historismů, odvozovali buď pomocí zmíněných 

strategií, nebo z kontextu. Jako neobvyklý hodnotili vedle lexika nejčastěji slovosled, 

výjimečně jevy morfologické. Ty byly spolu s jevy syntaktickými, lexikálními a se 

slovosledem překážkou v uchopení bajky Čižebník a zmije. Pokud respondenti úkoly 

vztahující se k tomuto krátkému, ale ucelenému textu vypracovali, bylo z jejich 

syntetizujících výkladů zřejmé, že v naprosté většině bajce porozuměli, a to buď 

doslovně, nebo zachytili její obrazné sdělení. Na druhou stranu pokusy o přetlumočení 

starého textu do běžné češtiny byly většinou poznamenány zápasem s archaickými jevy 

na všech textových rovinách. 

 Poslední otázka byla orientována na respondentovo subjektivní hodnocení celé 

problematiky, zejména na jeho postoj k literatuře 19., popřípadě první poloviny 

20. století obsahující větší množství archaických jazykových prostředků. Naprostá 

většina odpovědí stručně či s komentářem konstatovala obtíže při četbě této literatury, 

převaha reakcí tohoto typu však mohla být dána nejen reálnými postoji respondentů, ale 

také vlivem výzkumné situace. V každé třídě se mezi respondenty našly také výjimky, 

kterým četba knih s větším množstvím zastaralých výrazů podle jejich slov nečiní větší 

obtíže. Malé procento odpovědí obsahovalo rozvinutou úvahu nejen na dané téma, ale 

také ve vztahu k výzkumné situaci. Poměřováním poměrného zastoupení různých typů 

odpovědí se přesouváme k dalšímu rozměru analýzy a interpretace výsledků našeho 

výzkumu. 

 Zprvu jsme ke kvantitativnímu zpracování získaných dat přistupovali s rozpaky, 

které byly dány velikostí vzorku, vztahem vzorku a populace, typem výzkumné metody 

(dotazník s otevřenými otázkami) a především množstvím nekontrolovatelných, avšak 

silně intervenujících proměnných. S vědomím, že výsledky, kterých dosáhneme, nebude 

možno zobecnit a že jakákoli jejich interpretace bude platná pouze pro náš vzorek, 

nikoli pro celou populaci, jsme se o kvantitativní výstup z výzkumu přece jen pokusili, 

bez nároku na statistické zpracování. Položili jsme si tři dílčí výzkumné otázky 

adekvátně tomu, které nezávislé proměnné jsme byli s to kontrolovat: Existuje vztah 

mezi věkem a mírou porozumění? Existuje vztah mezi pohlavím a mírou porozumění? 
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Má frekvence výrazu vliv na míru porozumění? V každé otázce máme na mysli míru 

porozumění mládeže ve věku 11–15 let, jak vyplývá z formulace hlavní výzkumné 

otázky: Jak rozumí školní mládež zastaralým, respektive řídkým výrazům? 

 Odpovědi na dílčí výzkumné otázky jsme extrahovali z procentuálních výsledků, 

prezentovaných ve třech tabulkách. Pokud jde o proměnnou ‚věk‘, zjistili jsme (a tím i 

potvrdili teoretické východisko), že námi zvolený vzorek není v tomto ohledu zřetelně 

vnitřně diferencován – z celku nepatrně vystupuje pouze menší míra porozumění u 

nejmladší skupiny respondentů, kterým bylo v době vyplňování dotazníku jedenáct až 

dvanáct let. Proměnná ‚pohlaví‘ neměla podle našeho názoru na míru porozumění 

žádný, nebo nanejvýš zanedbatelný vliv, přestože tabulka představující celkové 

výsledky hovoří o lehké převaze dívek, nikoli však u všech zkoumaných výrazů, a při 

bližším pohledu na výsledky v jednotlivých věkových kategoriích je patrné, že poměr 

mezi porozuměním u chlapců a dívek byl velmi proměnlivý a zdaleka ne jednoznačný. 

Markantnější rozdíl ale vyvstal při kvalitativním zpracování otázek, kdy bylo patrné, že 

chlapci mnohem častěji než dívky vyplňovali dotazník s lehkostí a humorem. Chlapci a 

dívky se tedy nelišili, pokud šlo o míru porozumění zastaralým a řídkým výrazům, ale 

pokud šlo o přístup k výzkumné situaci jako takové. Třetí sledovanou nezávislou 

proměnnou byla ‚frekvence‘ výrazů podrobených kvantitativnímu zkoumání, tedy těch, 

které nebyly zapojeny do kontextu a tvořily náplň třetí a čtvrté dotazníkové úlohy. 

Zjistili jsme zřejmou korelaci mezi mírou porozumění tomu kterému výrazu a tím, 

nakolik je tento výraz běžný, zároveň jsme ale odhalili, že ještě výraznější vliv než 

frekvence má na míru srozumitelnosti daného výrazu průhlednost jeho vnitřní formy – 

slovotvorné archaismy byly navzdory nízké relativní frekvenci pro respondenty více 

srozumitelné než archaismy lexikální. 

 V kapitole 3.3.2 jsme se věnovali výčtu nezávislých proměnných. Snažili jsme 

se ukázat, jak velké množství faktorů ovlivňuje jev, který se snažíme sledovat. Mezi 

těmito faktory jsme zmínili také ty, které bezprostředně souvisejí s charakterem 

vyučujícího, třídy a celé školy, na které výzkum proběhl. Během zpracování dotazníků 

se ukázalo, že tyto vlivy nejsou na rozdíl od věku a pohlaví v rámci daného vzorku 

zanedbatelné, proto jsme se rozhodli průměrné kvantitativní výsledky dosažené 

v jednotlivých třídách poměřit s průměrnými výsledky pro celý vzorek, kde 35,75 % 

všech respondentů testovaným výrazům porozumělo, 20,63 % těmto výrazům rozumělo 
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jinak než správně a 43,62 % respondentů neuvedlo žádný výklad významu. Výsledky 

pro jednotlivé třídy jsme doplnili komentáři, kde jsme se pokusili odhalit faktory, které 

mohly mít rozhodující vliv pro míru porozumění i způsoby jiných rozumění zjištěné 

v dané skupině. Pozorovali jsme, že žáci základních škol, které jsme oslovili, mají 

tendence k slabším výsledkům, ačkoli vzhledem k velikosti vzorku respondentů ze 

základních škol je toto zjištění velmi relativní. Dále jsme ovšem sledovali obdobně 

slabý výsledek ve třídě plzeňského soukromého gymnázia, které se profiluje jako škola 

zaměřená na osobnostní vývoj silných individualit. Pražské soukromé gymnázium, 

jehož cílem je poskytnutí špičkové úrovně vzdělání, s výsledky tohoto plzeňského 

gymnázia silně kontrastovalo. Vykazovalo nadprůměrnou míru porozumění řídkým 

výrazům podobně jako plzeňské státní gymnázium, od nějž se odlišovalo pouze menší 

měrou kreativity studentů, nakolik jsme ji mohli hodnotit na základě vypracování 

kontextových úloh. 

 Tímto výčtem jsme vyčerpali nejvýraznější výsledky, k nimž jsme se v průběhu 

zpracování našeho výzkumu dobrali. Je zřejmé, že jsme několikrát narazili na limity 

parametrů, jaké náš výzkum měl, pokaždé jsme se na ně však snažili upozornit a 

domníváme se, že by popřípadě bylo možné jejich rozpoznání zužitkovat v navazujících 

výzkumech. Například by bylo vhodné upravit poměr mezi vzorkem a populací tak, aby 

byl vzorek stratifikovaný a aby tak bylo možné případné kvantitativní výsledky podrobit 

statistickému zpracování. Dále by bylo potřeba zkoumat vliv kontextu na míru 

porozumění zkoumaným výrazům, například tak, že by se v rámci jednoho dotazníku 

vyskytovaly pouze lexikální nebo pouze slovotvorné archaismy stojící jednak 

samostatně, jednak zapojené do kontextu. Navazujícímu výzkumu, který by použil opět 

metodu dotazníku s otevřenými otázkami, bychom doporučili zkrátit jeho délku kvůli 

riziku ztráty koncentrace, hrozící zejména u mladších žáků. V průběhu takového 

výzkumu by mohlo být pozorováno více nezávislých proměnných na straně 

respondenta, jako třeba nářečí, průměrné množství času stráveného s prarodiči, na 

venkově, záliba ve sledování starých českých filmů, množství přečtené literatury apod. 

Eventuální badatel by mohl z našeho výzkumu načerpat podněty pro experimentální 

výzkum. Testované osoby by mohly být mezi dvěma měřeními vystaveny působení 

určitých vlivů, např. ve formě pohádky nebo konkrétního textu obsahujícího výrazy 

testované během předběžného a následného měření atd. Ambicí předloženého výstupu z 

našeho výzkumu se všemi jeho slabými i silnými stránkami je stát se pilotní studií.
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Anonymní anotovaný seznam škol, které spolupracovaly na 

výzkumu 

 

Gymnázium Plzeň „A“ (GPla)  státní škola, poskytuje všeobecné vzdělání 

Gymnázium Plzeň „B“ (GPlb)  nestátní škola se zaměřením na výuku 

cizích jazyků, především angličtiny; 

prioritou je individuální přístup ke 

studentům 

Gymnázium Praha (GPr)  nestátní škola; prioritou je špičkové 

vzdělání 

Základní škola České Budějovice (ZšČB) státní škola se sportovním zaměřením 

Základní škola Plzeň „A“ (ZšPla)  státní škola se zaměřením na výuku jazyků 

Základní škola Plzeň „B“ (ZšPlb)  státní škola, poskytuje všeobecné vzdělání 
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Příloha 

Dotazník pro žáky 2. stupně základních škol a nižších stupňů 

víceletých gymnázií 

 

 

 

Milá studentko / milý studente, 

 

 

prosím, věnuj na chvíli pozornost tomuto dotazníku, jehož účelem je 

prozkoumat, do jaké míry jsou pro Tebe a Tvé spolužáky srozumitelné zastaralé/knižní 

výrazy, se kterými se jistě setkáváš při četbě české literatury z 19. století, popřípadě 

z první poloviny 20. století, ale které se v běžné komunikaci dnes už nevyskytují. 

Zajímá mne také, zda Ti výskyt takových slov ztěžuje četbu (povinné) literatury, nebo 

Ti nijak nevadí – k tomu se můžeš vyjádřit v posledním oddílu dotazníku. Žádná 

odpověď nemůže být správná nebo špatná! Nejlepší je taková odpověď, která vystihuje 

Tvé rozumění danému výrazu.  

Vyplněné anonymní dotazníky budou použity pro mou diplomovou práci Cesty k 

porozumění, vedenou prof. Karlem Šebestou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. 

Mnohokrát děkuji za pozornost věnovanou vyplnění tohoto dotazníku! 

 

 

Klára Choulíková 

 

 

 

 

 

Věk: 

Pohlaví:
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Úryvek z knihy Boženy Němcové Babička 

Mezi řečí sedla kněžna ke stolu, Hortensie rozesadila děti okolo sebe a babička 

musela také přisednout. – Komtesa chtěla nalít jí kávy aneb čokolády, ale babička se 

děkovala, řkouc, že nepije kávu ani to druhé. „A co snídáš?“ ptala se kněžna. – „Jsem 

odmalička naučena snídat polívku, nejvíc kyselo, na to my v horách držíme. Kyselo a 

brambory k snídaní, k obědu brambory a kyselo a k večeři jakbysmet; v neděli kousek 

ovesného chleba. To je strava chudého lidu v Krkonošských horách celý rok, a děkujou 

Pánubohu, když o to nouze není, ale bývá často, že se ani otrubů nenajedí. Více do 

kraje, to už má každý trochu hrachu, bělejší mouky, zelí a všelicos, také kousek masa do 

roka; těm už je hej. Ale na panská jídla se nesmí sprostý člověk navykat, to by brzy vepsí 

byl. Také by mu ty lahůdky málo síly dodaly.“ – „To se mejlíš, stařenko, taková jídla 

jsou velmi silná, a kdyby ti lidé mohli mít každý den kus masa a dobrého napití, myslím, 

že by jim to více síly dodalo než všecka ta jídla, co za celý den snědí,“ řekla kněžna.  

 

 

1. Ke každému z podtržených slov ve výše uvedeném úryvku napiš svými slovy 

jeho význam. 

držíme (na to) 

otrubů 

panská 

sprostý 

vepsí 

silná 

 

2. Pokud při četbě daného úryvku vnímáš ještě další jevy jako neobvyklé (např. 

slovosled, jiné výrazy apod.), rozepiš je níže nebo podtrhej v úryvku, případně je 

okomentuj. 
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3. Svými slovy vysvětli význam níže uvedených slov. 

trnož 

almužna 

chasník 

houně 

čeledín 

oř 

korec 

nebezpečenství 

kabátec 

škamna 

šlojíř 

měštěnín 

luna 

 

4. Napiš synonyma k níže uvedeným slovesům. 

       

uzřít 

odvětit 

šenkovat 

hrdlouhat 
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5. Přečti si pozorně Ezopovu bajku Čižebník a zmije. Přepiš ji níže svými slovy tak, 

jak jí rozumíš. Pokus se, aby každé větě v bajce odpovídala jedna věta Tvého 

přepisu.  

 

Čižebník a zmije 

 Čižebník, vzav lep a vějice, vyšel na čižbu. Uhlídav pak kvíčalu na jakémsi 

vysokém stromě sedící, polapiti ji sobě umínil. A už naléčev na délku vějičky, upjatě 

hleděl, celý jsa myslí svou ve vzduchu. Tím pak způsobem vzhůru kývaje, nevědomky 

zmiji před jeho nohama ležící ušlápl, jež přitočivši se uštkla ho. Tož dokonávaje pravil 

k sobě: „Já bídný tvor, jenž druhého uloviti míně, nevědomky sám uloven jsem k smrti!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Každá z Ezopových bajek obsahuje v závěru ponaučení, které zde bylo 

vynecháno. Napiš, jaké obecné ponaučení podle Tebe přináší bajka Čižebník a 

zmije. 

 

 

 

 

 

7. Čtou se Ti knihy, které obsahují velké množství zastaralých výrazů, stejně dobře 

jako knihy psané současnou, běžnou češtinou? Máš-li nějaké další nápady 

k tomuto tématu, rozepiš se podle chuti! 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost! 


