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Abstrakt: 

 

Primárním cílem diplomové práce „Čeština ve světě dospívajících“ je zkoumání 

jazykové variability u české školní mládeže, její proměny v posledních desetiletích a 

analýza příčin a souvislostí, které k těmto změnám vedly. Práce se rovněž zabývá 

sociální podmíněností současné češtiny a vztahem mezi jazykovou variabilitou a 

sociální stratifikací. Po teoretickém úvodu, který objasňuje metodu diskurzivní analýzy 

a uvažuje o podobách českého jazyka v prostředí dnešní školní mládeže, jsou 

komparovány školní slohové práce napsané v 50. letech minulého století a práce 

současné. V další části jsou předkládány závěry analýzy polostrukturovaných rozhovorů 

s patnáctiletými žáky základní školy. Rozhovory zjišťují, jaké jsou postoje dospívajících 

k současné jazykové variabilitě a zda mladí lidé rozlišují společenské prostředí a 

kontexty, vyžadující používání kultivovaného jazyka. V samotném závěru se práce 

zamýšlí nad otázkou, jestli a do jaké míry představuje mateřský jazyk pro dnešní mládež 

hodnotu a jaké společenské funkce mladí lidé jazyku přisuzují. 

 

Klíčová slova: 

jazyk - diskurzivní analýza – školní slohová práce - spisovnost – racionalizace jazyka – 

sociální podmíněnost jazyka – Basil Bernstein - teorie řečových kódů – variabilita 

jazyka – sociální stratifikace - postoj k jazyku – jazyk jako hodnota – změny v jazyce 
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Abstract: 

 

The primary aim of this diploma thesis is to research language variability of school 

pupils at the age of 13 and 15, its changes occurring in last decades and the analysis of 

causes and links leading to these changes. The thesis also deals with social 

conditionality of contemporary Czech language and relationship between language 

variability and social stratification. After a theoretical part introducing the method of 

discourse analysis and Czech language varieties surrounding today´s school children, 

school essays written in the fifties of 20
th

 century and now are compared. In the 

following part the analysis results of the semi-structured interviews with 15 year old 

people are brought in. The interviews are focused on teenagers´ attitude to 

contemporary language variability and their considering which social environment and 

contexts require using of high-level standard language. Finally the questions are raised 

if the value of language is perceived by teenagers and what social functions of language 

are indicated by them. 

 

Key words: 

 

language – discourse analysis – school essay – standard and non-standard language – 

language rationalization – social conditionality – Basil Bernstein – social class language 

codes – language variability – social stratification – attitude – language value – 

language changes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Obsah 

 

1. Úvod .......................................................................................................... 7 

2. Metodologie .............................................................................................. 9 

2.1 Pojem diskurz.......................................................................................................... 9 

2.2 Diskurzivní analýza .............................................................................................. 10 

2.2.1 Foucaultova analýza diskurzu ........................................................................ 10 

2.2.2 Kritická diskurzivní analýza .......................................................................... 11 

2.2.3 Diskurzivní psychologie ................................................................................ 12 

2.3 Metodologie výzkumu .......................................................................................... 12 

3. Český jazyk ve škole i mimo ni ............................................................ 16 

3.1 Sociální podmíněnost jazyka ................................................................................ 16 

3.2 Globalizace a mcdonaldizace společnosti i jazyka ............................................... 18 

3.3 Více podob jazyka................................................................................................. 20 

3.3.1 Spisovný jazyk ............................................................................................... 20 

3.3.2 Nespisovné útvary jazyka .............................................................................. 21 

3.3.3 Dnešní mladí lidé a (ne)spisovná čeština ....................................................... 22 

3.4 Český jazyk ve škole ............................................................................................. 25 

3.4.1 Výuka českého jazyka .................................................................................... 25 

3.4.2 Komunikační normy, normy chování a sociální role ..................................... 28 

3.5 Mezinárodní a mezipředmětové srovnání ............................................................. 29 

3.6 Shrnutí ................................................................................................................... 33 

4. Diskurzivní analýza slohových prací z roku 1954 .............................. 34 

4.1 Sborník školních slohových prací ......................................................................... 34 

4.2 Podklady pro analýzu jednotlivých prací .............................................................. 35 

4.2.1 Pohádky.......................................................................................................... 35 

4.2.2 Pověsti ............................................................................................................ 36 

4.2.3 Pamětihodnosti ............................................................................................... 36 

4.3 Diskurzivní analýza textů ..................................................................................... 37 

4.4 Shrnutí ................................................................................................................... 41 

5. Diskurzivní analýza současných slohových prací .............................. 42 

5.1 Soubory školních slohových prací ........................................................................ 42 



6 

 

5.2 Podklady pro analýzu jednotlivých prací .............................................................. 42 

5.2.1 Charakteristika člena rodiny .......................................................................... 42 

5.2.2 Vypravování – volné téma ............................................................................. 44 

5.2.3 Úvaha na volné téma ...................................................................................... 45 

5.3 Diskurzivní analýza textů ..................................................................................... 47 

5.3.1 Diskurz školní slohové práce ......................................................................... 47 

5.3.2 Diskurz věcný, popisný .................................................................................. 51 

5.3.3 Sdílený diskurz všeobecných znalostí ........................................................... 52 

5.3.4 Diskurz společenské kritiky ........................................................................... 53 

5.3.5 Hodnoty a postoje .......................................................................................... 54 

5.4 Komparace obou analyzovaných období .............................................................. 60 

5.5 Shrnutí ................................................................................................................... 61 

6. Mluvený projev mládeže a postoj k mateřskému jazyku .................. 63 

6.1 Rozhovory o češtině .............................................................................................. 63 

6.2 Diskurzivní analýza rozhovorů ............................................................................. 64 

6.2.1 Jazyk rozhovorů ............................................................................................. 64 

6.2.2 Styl rozhovorů ................................................................................................ 72 

6.2.3 Kontext a intertextualita ................................................................................. 73 

6.2.4 Mediální diskurz versus školní výchovný diskurz ......................................... 76 

6.2.5 Gender a jazyk ............................................................................................... 77 

6.2.6 Sociální stratifikace v jazyce ......................................................................... 80 

6.2.7 Jazyk jako hodnota ......................................................................................... 83 

6.3 Shrnutí ................................................................................................................... 89 

7. Závěr ....................................................................................................... 91 

Použitá literatura ....................................................................................... 93 

Přílohy ........................................................................................................ 97 

Příloha č. 1 – Sborník textů Pohádky, pověsti a pamětihodnosti našeho kraje ...... 97 

Příloha č. 2 – Podklady pro analýzu slohových prací z roku 1954 ......................... 98 

Příloha č. 3 – Podklady pro analýzu současných slohových prací ....................... 103 

Příloha č. 4 – přepis rozhovoru (respondent č. 6) ................................................. 108 

Příloha č. 5 – přepis rozhovoru (respondent č. 9) ................................................. 110 

 



7 

 

       1. Úvod 

 

Předkládaná diplomová práce je inspirována jednak dlouholetou prací s dospívajícími, 

jednak snahou probudit v nich při výuce i při běžné každodenní komunikaci hlubší 

zájem o mateřský jazyk, který člověku od raného dětství umožňuje vstřebávat poznatky 

o světě, formulovat myšlenky, emoce a vyjadřovat se ke svému okolí.  

       Primárním cílem práce je zkoumání jazykové variability u české školní mládeže, 

její proměny v posledních desetiletích a také příčiny a souvislosti, které k těmto 

změnám vedou. Kladu si rovněž otázku, do jaké míry je současný jazyk sociálně 

podmíněný, jaký je vztah mezi jazykovou variabilitou a sociální stratifikací. Zajímají 

mě postoje mladých lidí k současné jazykové variabilitě, jejich názory na nezbytnost 

užívání spisovné češtiny a míru tolerance obecné češtiny v různých sociálních a 

profesních prostředích.  

       Nejdříve ale vstoupím do polemiky s negativním hodnocením úrovně češtiny u 

dnešní mládeže. Kritické hlasy dospělých často varují, že mladí lidé nejsou schopni 

souvislého a kultivovaného ústního či písemného projevu. Domnívám se, že čeština 

dnešních dospívajících se zcela jistě liší od češtiny jejich prarodičů, ale to nemusí nutně 

znamenat, že jazyk současné mladé generace je obecně na nižší úrovni. Porovnávat 

úroveň jazyka v minulosti a dnes je ovšem velice obtížné. Všechna dochovaná literární, 

rozhlasová nebo filmová díla představují časem, a mnohdy i cenzurou prověřený výběr 

zdařilých projevů a textů dobových hrdinů. Je nemožné vrátit se do minulosti a připravit 

situace, ve kterých by se účastníci výzkumu projevili spontánně. Jazyk se navíc mění, 

jako se mění společnost. V současném uspěchaném životním stylu se snažíme vše 

racionalizovat a efektivněji používáme i jazyk. George Ritzer v této souvislosti hovoří o 

mcdonaldizaci společnosti ve všech jejích oblastech, tedy i v jazyce. Setkáváme se 

rovněž se změnami, které má na svědomí globalizace a internacionalizace jazyka. Přesto 

je možné porovnat fenomény, které jak v minulosti, tak i dnes vznikají za podobných, 

přísně určených podmínek. Takovým fenoménem mohou být školní slohové práce 

s pevně danými formálními omezeními a požadavkem používat spisovný jazyk s jeho 

bohatými výrazovými prostředky. Diskurzivní analýza slohových prací z období před 

šedesáti lety a jejich srovnání s pracemi současných žáků by mohla alespoň částečně 

poskytnout odpověď na otázku, jestli je úroveň češtiny dnešních mladých lidí skutečně 
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tak „zoufalá“, jak se často dozvídáme ze sdělovacích prostředků, případně jakým 

směrem se vývoj českého jazyka ve školním prostředí posunul.   

       Na jedné straně můžeme posuzovat schopnost mladých lidí používat kultivovaný 

jazyk v prostředí, které si to i podle jejich názoru žádá, a tím je bezpochyby škola, na 

druhé straně je potřeba si přiznat, že mimo vzdělávací instituce používají mladí lidé 

jazyk zcela odlišný. Mluva i písemný projev jednotlivých dětí a dospívajících vykazují 

zajisté mnoho rozdílností, které jsou způsobeny zejména odlišnými komunikačními 

funkcemi a které také přináší vliv rodiny, sociálního prostředí, zájmových skupin apod. 

V některých případech jde pouze o jazyk ne tak bohatý, řečeno slovy Basila Bernsteina,    

je použit omezený lingvistický kód, jindy je silně ovlivněný obecnou češtinou, nářečím, 

slangem, argotem nebo velkým množstvím vulgarismů, což je pro jiné věkové a sociální 

skupiny naprosto nepřijatelné. A tady nastupuje další rovina kritiky mládeže, která jí 

vytýká neúctu k mateřskému jazyku, nízkou jazykovou i obecně kulturní úroveň. Zde 

polemizovat nehodlám, spíše bych se chtěla zaměřit na zachycení a analýzu postojů 

samotných čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků základní školy k této problematice. 

Zajímá mě, jestli a nakolik je pro ně schopnost vyjadřovat se dostatečně kultivovaným 

jazykem pro každodenní život důležitá, zda pro ně jazyk představuje uznávanou 

hodnotu, jestli si uvědomují různou úroveň jazyka u svých vrstevníků a jestli těmto 

rozdílům přikládají význam. Při rozhovorech s nimi se pokusím zjistit nejen odlišnosti 

mluveného projevu od projevu písemného, ale také jestli jejich postoje k jazyku a jeho 

variabilitě již v tomto věku vykazují známky určité sociální stratifikace, například ve 

vztahu k tomu, jaká jsou jejich očekávání v oblasti vzdělání a kariéry. Rozhovory budou 

opět analyzovány kvalitativními metodami sociologického výzkumu, zejména metodou 

diskurzivní analýzy. 
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       2. Metodologie  

 

       2.1 Pojem diskurz     

 

Pojem diskurz se ve vědeckých textech a debatách objevuje v různých kontextech, 

někdy bývá definován spíše neurčitě, někdy přesněji. Velmi obecně se dá říci, že 

diskurz se zaměřuje na jazyk a jeho strukturu uspořádanou podle rozličných vzorců, 

kterými se lidé řídí, když se vyslovují k různým oblastem života ve společnosti. 

Diskurzivní analýza představuje analýzu právě takových vzorců [Jørgensen, Phillips 

2002: 1]. 

       S diskurzem ve významu diskuze, rozpravy, rozhovoru, vyprávění nebo 

paradigmatu se můžeme setkat již v době osvícenství, a dokonce v antice u Platona, 

který doporučoval znát pravou podstatu všech jednotlivých věcí, o kterých mluvíme 

nebo píšeme, a přiměřeně upravovat řeč podle povahy duše [Platon 1948: 82]. Současné 

chápání pojmu diskurz má své kořeny v lingvistice a jazykovém strukturalismu 20. 

století. Jeho zakladatel Ferdinand de Saussure považoval jazyk za jednu 

z nejdůležitějších sociálních institucí, za nástroj vytvářený a poskytovaný společenstvím 

[Saussure 1996: 47].  

       Lingvistika se při svém zkoumání nejprve zabývala základními jednotkami jazyka – 

hláskami, slovy a větami. Ve druhé polovině minulého století nastal v mnoha oborech 

příklon k jazyku a přitažlivost pro vědecké zkoumání získaly obory zabývající se 

komunikací, tj. způsobem, jakým jsou získávány, zpracovávány a předávány informace, 

které jsou podstatnou součástí všech lidských činností v konkrétních situacích 

přirozeného světa, který nás obklopuje [Kraus 2008: 16].  

       Sociologie se také stále více přikláněla ke zkoumání kultury, jejího vlivu na 

členy jednotlivých společností určitého geografického prostoru a určité doby, jejich 

vnímání okolního světa a veškerých interakcí, což jsou oblasti zkoumání, kde analýza 

jazyka může velice pomoci pochopení problému. Vyvstala potřeba zabývat se při 

zkoumání textů celým kontextem jednotlivých výrazů a pro tyto jazykové útvary nad 

úrovní věty zavedl Teun van Dijk pojem diskurz [Vávra 2008: 205]. 
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       2.2 Diskurzivní analýza 

 

Analýzou dobových textů nebo projevů se zabývali historikové odedávna a při své práci 

je využívali později i sociologové, když zkoumali staré zákoníky, historické záznamy 

velkých společenských událostí, etické normy nebo odborné návody. Jejich zájem se 

soustředil především na obsah textů a následné zpracování a interpretaci zjištěných 

poznatků. Zejména v oblasti historické srovnávací sociologie je analyzovaný dobový 

text častým a nezbytným pramenem. Diskurzivní analýza si oproti tradiční práci 

s textovým dokumentem navíc klade za cíl zkoumat, jakým jazykem byl text napsán, 

proč jej pisatel nebo mluvčí stylizoval právě tímto způsobem, jestli je možné dovodit 

z použitých výrazových prostředků i z toho, co řečeno vůbec nebylo, jaký je jeho 

sociální status, záměry, očekávání, obavy… 

       V souvislosti s diskurzivní analýzou se v sociologii setkáme s více přístupy, které 

nejsou vždy přesně vyhraněné. Dokonce mnoho představitelů uznávaných „škol“ 

odmítá skutečnost, že by měli být považováni za reprezentanty určité hotové metody či 

výzkumného směru a přimlouvá se za osobitý postup a kreativitu sociologů, za jejich 

interdisciplinaritu [van Dijk 2001: 95].  

Přesto si stručně řekněme, jaké metody diskurzivní analýzy v současném sociologickém 

výzkumu nejčastěji potkáme a v čem se od sebe liší. 

 

       2.2.1 Foucaultova analýza diskurzu 

        

V tomto přístupu je patrný vliv strukturalismu a francouzské filozofie vědy. Foucault 

sám říká, že byl v mnohém inspirován Marxem, Althusserem, Bachelardem a jeho 

epistemologickými akty a prahy, Canguilhemem a jeho transformacemi pojmů i mikro- 

a makroskopickými měřítky historie vědy nebo Guéroltem a jeho architektonickými 

jednotkami systémů [Foucault 2002: 11n]. Foucault chápe diskurzy jako „diskontinuitní 

činnosti, které se občas kříží a sbližují, ale stejně často zůstávají cizí nebo se navzájem 

vylučují.“ Zabývá se studiem jednotlivých historických období, pozoruje a porovnává 

jevy jako vůli k vědění nebo vůli k pravdě. Diskurz chápe jako „násilí, které pácháme 

na věcech, a v každém případě jako praxi, kterou jim vnucujeme“. Diskurz v jeho pojetí 

představuje jakési „brýle“ či interpretační mřížku, skrze kterou vnímáme svět, který by 

bez ní byl nesrozumitelný [Foucault 2006: 15, 33].  
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Jeho analýza diskurzivního pole usiluje o uchopení výpovědi „v přesné specifičnosti 

jejího výskytu“, snaží se určit podmínky její existence a zachytit přinejmenším její 

hranice, ustavit vztahy k jiným výpovědím a vyloučit jiné formy vypovídání [Foucault 

2002: 46].       

       Diskurz v tomto podání je značně abstraktní, představuje oblast vědění o určitém 

tématu a systém pravidel pro tvorbu konkrétních výpovědí. Důležitá je i „prediskurzivní 

realita“, řád diskurzu, jehož pravidla umožní dané výpovědi vzniknout. Lidský jedinec 

není rozumějícím aktérem, pouze zaujímá pozici subjektu a „vypovídací modality“ 

určenou diskurzem. Metoda je velmi dobře aplikovatelná, pokud zkoumáme normy a 

normalitu určitého jevu. Hlavními nedostatky, které bývají archeologické analýze 

vytýkány, jsou (vedle již zmíněné přílišné abstraktnosti) odtrženost od každodenního 

diskurzu a soustředěnost na verbalizované vědění [Vávra 2008: 209]. 

 

       2.2.2 Kritická diskurzivní analýza 

 

Kritickou diskurzivní analýzu (Critical Discourse Analysis – CDA) reprezentuje od 

počátku 90. let volné sdružení výzkumníků s podobnou názorovou a zájmovou 

základnou, kteří publikují v časopise Discourse and Society. Její představitele zajímá 

jazyk jako sociální praxe a za zásadní považují širší jazykové kontexty. Výzkum je 

zaměřen na institucionální, politické, genderové a mediální diskurzy a jejich možná 

spojení s otázkami boje a konfliktu. Pomocí analýzy jazyka je odhalováno ideologické 

pozadí sledovaného diskurzu. Mezi hlavní představitele tohoto směru patří Teun van 

Dijk, Norman Fairclough, Ruth Wodak, Theo van Leeuwen a Siegfried Jäger [Wodak 

2001: 2]. 

       CDA se obzvláště věnuje vztahu mezi jazykem a mocí a proměnami tohoto vztahu. 

Soustředí se na roli diskurzu při „uplatňování dominance elitami, institucemi nebo 

skupinami, jež ústí v sociální nespravedlnosti, včetně politické, kulturní, třídní, etnické, 

rasové a genderové nerovnosti“ [van Dijk 1993: 283n]. 

       Právě ono „kritické nasazení“ výzkumníků, odhodlaná snaha odhalit mocenské 

praktiky a hájit zájmy utlačovaných bývají tomuto směru také nejčastěji vytýkány. 

Kritika naznačuje možnou předpojatost a samozvané rozhodování o tom, co je a není 

„správné“ [Vávra 2008: 212]. 
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       2.2.3 Diskurzivní psychologie 

        

Diskurzivní psychologie staví do centra pozornosti jednající subjekt, který aktivně 

spoluvytváří sociální a tedy i jazykové struktury. Vychází z teorie řečových aktů, 

etnometodologie a poststrukturalistické semiologie [Potter, Wetherell 2005: 29n]. 

       Mysl jedince je do jisté míry rovněž sociální konstrukcí, což dokládá skutečnost, že 

pojmy vznikající v diskurzu formují způsob našeho myšlení. Jedinec se pohybuje 

v mnoha odlišných typech diskurzů s určitými významy.  Některé diskurzy se nacházejí 

v dočasném nebo stálém konfliktu a vyžadují vzájemné ovlivňování a přizpůsobování. 

To, že je člověk nucen působení diskurzů neustále korigovat a rozhodovat o vlastní 

participaci v určitých diskurzech, z něj činí aktivního diskurzivního aktéra a potvrzuje, 

že neomezená moc diskurzu nad subjektem je nepravděpodobná [Harré, Gillett 2001: 

50]. 

       Diskurzivní psychologie se zaměřuje na každodenní diskurz rozmanitých sociálních 

skupin, nejen vědců nebo politiků, ale i obyčejných lidí. Zjišťuje, jak pracují 

s dostupnými vyjadřovacími registry, jak se mezi nimi rozhodují, jak se v nich pohybují. 

Soustředí se na přirozeně se vyskytující texty a interakce. Zkoumání není omezeno na 

vědění, také projevy a prožívání emocí jsou posuzovány jako diskurzivní akty [Vávra 

2008: 214, 218]. 

 

       2.3 Metodologie výzkumu 

        

Jak už bylo řečeno, není jednoduché vyslovit se v rámci analýzy diskurzu pro jednu 

konkrétní metodu. Existují body, kde se všechny v určitých ohledech setkávají. 

Vzhledem k tomu, že budu analyzovat běžné písemné a ústní projevy dospívajících, 

budu se zajímat o každodenní diskurz, ve kterém se nacházejí. Moje pozornost se bude 

soustředit převážně na jazyk a na to, jak dobře jednotliví aktéři pracují s možnými 

vyjadřovacími registry a jaký je jejich postoj k mateřskému jazyku. Analýza bude 

pracovat i s emocemi a způsoby jejich vyjádření. To znamená, že se ve své práci budu 

nejvíce opírat o metodu diskurzivní psychologie.  

       Nejprve ale bude nezbytné zabývat se variantností současného českého jazyka a 

vymezit jeho konkrétní podoby, se kterými se mladí lidé setkávají v rodině, ve školním 

prostředí, v literatuře nebo v mediálním prostředí. Sociální podmíněnost jazyka je 



13 

 

diskutovaným tématem mezi lingvisty i sociology od 50. let 20. století, kdy Basil 

Bernstein předložil svou deficitní teorii „lingvistických kódů“ a brzy nato začal William 

Labov zkoumat variantnost jazyka u rozdílných společenských vrstev a etnik. Dnes se 

této oblasti věnuje teoretická lingvistika i variační sociolingvistika, ale nás zajímá, jestli 

se problémem zabývá současná škola [Keller 2004: 60; Milroyová, Gordon 2012: 33]. 

Zamyslím se také nad tím, jestli je jazyk ovlivněn společenskými změnami spojenými 

s globalizací a jestli do jazykové sféry zasahuje racionalizace [Ritzer 1996: 18]. 

       V rámci diskurzivní analýzy školních slohových prací z 50. let se budu zároveň 

pohybovat v rámci interpretativních metod historického výzkumu. Zaměřím se na 

společenský kontext diskurzu, jazyk, formu i obsah slohových prací vzniklých ve 

školním roce 1953 – 1954 v Novém Městě nad Metují - Krčíně. Při analýze současných 

prací využiji školní slohové práce žáků základní školy v Opočně napsané ve školním 

roce 2012 – 2013. Následně budou obě sledovaná období komparována. 

       K určitým podobnostem s rysy etnografického výzkumu povedou rozhovory s žáky 

deváté třídy. Tato část práce se bude nejvíce zabývat možnými sdílenými hodnotami, 

rituály a normami spojenými s užíváním jazyka [Hendl 2005: 103n]. Budu zjišťovat 

rozdíly v mluvě oproti písemnému projevu slohových prací, ale zeptám se také na jejich 

názory na tuto variabilitu a postoj k mateřskému jazyku. Zaměřím se na hledání vztahu 

mezi jazykovou variabilitou a různým sociálním prostředím. Bude nutné navodit situaci 

pro co nejvíce spontánní každodenní běžnou mluvu mladých lidí. I když přítomností 

dospělého tazatele, školním prostředím a skutečností, že rozhovor je nahráván, bude 

samozřejmě jazyk respondentů do jisté míry ovlivněn. Pro zajištění lepší pohody 

dospívajících během rozhovoru a navození pocitu, že komunikují zároveň také se svými 

vrstevníky, budou rozhovory vedeny vždy se dvěma nebo třemi žáky v rámci jedné 

konverzační skupiny, přičemž jednotliví komunikační partneři budou dotazováni 

postupně. 

       Otázky v rozhovoru byly zvoleny s ohledem na výzkumné cíle stanovené na 

počátku této práce. Jako odrazový můstek pro další komunikaci bude v úvodu použita 

úvaha na volné téma, která byla předmětem slohové práce. Komunikační partneři budou 

nejdříve vyzváni, aby vysvětlili, co je vedlo k výběru tématu a jestli zvažovali i jiné 

tematické alternativy. Další skupina otázek bude zjišťovat, jestli je pro ně snadné 

pohybovat se v diskurzu školní slohové práce a dodržovat normy spisovné češtiny, jestli 

jsou obecně přesvědčeni o nezbytnosti spisovné podoby jazyka a ke které jazykové 
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variantě se přiklánějí v přítomnosti svých vrstevníků a v rodině. Následující okruh 

otázek se bude týkat označení profesí, kde je kultivované vyjadřování nutností nebo 

výhodou, příkladů z jejich rodiny a příští předpokládané profese ve vztahu ke zvládání 

jazyka. Zde bude pozornost zaměřena na jazyk jako nástroj i efekt kulturního a 

sociálního kapitálu [Bourdieu 1998: 27n]. Poslední otázky budou věnovány úvaze o 

vlivu angličtiny a moderních technologií na podobu jazyka a prognózám o budoucnosti 

češtiny. Tyto tematické okruhy budou tvořit pouze kostru, od které se rozhovor občas 

vzdálí a umožní respondentům více se rozpovídat, aby se k ní po chvíli opět vrátili. 

Otázky nebudou kladeny v jednotně formulované verzi, ani ve stejném pořadí, půjde 

tedy o polostrukturovaný rozhovor. 

       Po stručném úvodu, informaci o tématu školní úvahy a konstatování, že práce 

obsahuje zajímavé úhly pohledu (což je ve většině případů nesporné), bude základ 

rozhovoru probíhat zhruba takto: 

       Rozhovor – osnova: 

1. Proč sis vybral(a) právě toto téma pro svoji úvahu? 

2. Měl(a) jsi i jiné nápady, o čem by bylo zajímavé psát? 

3. Když píšeš školní slohovou práci, asi používáš spisovnou češtinu. Máš problémy 

držet se všech pravidel a myslet na pravopis, správné vazby a koncovky? 

4. Mluvíš s kamarády nebo kamarádkami hodně odlišně než např. v hodinách 

českého jazyka? 

5. Jak si povídáte doma? 

6. Co myslíš, je vůbec důležité, aby se všichni učili spisovnou češtinu v mluvené i 

psané podobě, když ji mnoho lidí v každodenním životě nepoužívá? 

7. Ve kterých profesích je podle tebe důležité, aby se lidé dobře a kultivovaně 

vyjadřovali? 

8. Je pro lidi z okruhu tvé rodiny správné vyjadřování výhodou pro jejich 

zaměstnání? Proč? 

9. A co tvoje příští profese? Budeš ty muset dbát na kultivovaný projev? 

10. Ovlivňuje v dnešní době angličtina hodně češtinu? Můžeš uvést nějaké příklady? 

11. Myslíš, že používání nových komunikačních technologií a médií, jako jsou 

sociální sítě na internetu nebo psaní SMS zpráv, má vliv na to, jak lidé mluví? 

12. Představ si, jak budou lidé v naší zemi psát a mluvit, až budeš hodně starý/stará. 

Jaké bude jejich vyjadřování? 
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Rozhovor s každým žákem potrvá přibližně 15 minut. Při analýze budou rozhovory 

přepsány a očíslovány. Každá ukázka bude na konci doplněna číslem rozhovoru a 

údajem o pohlaví respondenta (M/Ž). 

       Metodologickým základem této práce je tedy diskurzivní analýza fenoménu školní 

slohové práce ve dvou sledovaných obdobích, v období před šedesáti lety a 

v současnosti, a polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami, zaměřenými na 

postoj mladých lidí k mateřskému jazyku a na posuzování vztahu mezi jazykovou 

variabilitou a sociální stratifikací. 
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       3. Český jazyk ve škole i mimo ni                                   

 

Standardizované vzdělávání obyvatelstva hraje v každé zemi významnou roli, zejména 

od nástupu industriální společnosti, založené na výkonných technologiích a předpokladu 

trvalého růstu. Kromě rozvinuté dělby práce potřebuje moderní společnost rozvíjet 

rovněž trvalou a přesnou komunikaci mezi lidmi, podporovat důkladnou tvorbu a 

sdělování pojmů, které jsou předávány v mluvené nebo písemné podobě. Veškeré 

komunikace musí být vyjádřeny ve sdíleném a standardizovaném jazykovém prostředí. 

Tyto požadavky plní pro společnost nepostradatelný moderní „národní“ výchovný 

systém s výukou založenou na jednotném jazyce [Gellner 1993: 44-47]. 

       Zdárný vývoj mateřského jazyka sledují rodiče u svých dětí již od narození a 

zejména pak v předškolním období. Doporučuje se od útlého věku co nejvíce s dětmi 

mluvit, odpovídat na zvědavé dotazy a pravidelně jim nahlas číst [Trelease 2006: 3]. 

Dítě má vrozenou schopnost vstřebávat jazykové vzory, nejprve se učí porozumění 

smyslu výpovědí a následně se vyvíjí porozumění jazykové struktuře [Pokorný 2010: 

108]. 

       Škola si rovněž klade za cíl rozvíjet mateřský jazyk u všech svých žáků. Při nástupu 

dítěte do první třídy základní školy se zjišťuje, zda si malý školák osvojil dostatečnou 

slovní zásobu a umí pojmenovat věci denní potřeby a jejich vlastnosti, chápe 

symbolickou funkci řeči a dokáže zobecňovat, a také do jaké míry zvládá správnou 

výslovnost všech hlásek. Vývoj řeči totiž odráží vývoj myšlení u dítěte, řeč i myšlení 

spolu velmi úzce souvisejí. Mluvená a psaná podoba řeči, její aktivní a pasivní stránky, 

tedy mluvení, naslouchání, psaní a čtení, reprezentují v mozkové kůře složité 

senzomotorické struktury [Nakonečný 1998: 354]. Určitá zralost v oblasti jazyka proto 

vede k předpokladu, že dítě je rovněž zralé pro intenzivní vzdělávání.  

 

       3.1 Sociální podmíněnost jazyka 

 

Odlišná úroveň jazykových schopností u dětí může být do určité míry podmíněna jejich 

sociální příslušností. Britský sociolog Basil Bernstein, jeden ze zakladatelů 

sociolingvistiky, se již v 50. letech minulého století snažil zjistit, nakolik je užívání 

jazyka sociálně diferencováno. Jeho hypotéza „řečových kódů“ rozlišuje tzv. veřejnou a 

formální řeč, později Bernstein hovoří o „lingvistických kódech“ se dvěma typy 
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verbálního plánování, které nazývá rozvinutým a omezeným kódem. Rozdíly mezi 

veřejnou a formální řečí a v pozdějším zkoumání mezi omezeným a rozvinutým kódem 

se nenacházejí v bohatství slovní zásoby, ale ve schopnosti tvořit jednodušší či 

rozvinutější syntaktické celky. Svou koncepci vysvětluje Bernstein začleněním jedince 

do sociální struktury. U nižších společenských vrstev předpokládá menší prostor pro 

vlastní rozhodování, a proto i konverzaci především s implicitními významy, na rozdíl 

od středních vrstev navyklých manipulovat se symboly, verbálně vyjadřovat svá 

stanoviska, prosazovat svou individualitu. V odlišném sociálním a verbálním prostředí 

dochází bezpochyby také k odlišné lingvistické socializaci, což má za následek rozdíly 

mezi sociálními třídami. Tzv. deficitní teorie ovšem vyvolala v 60. letech bouřlivou 

polemiku, následkem které sám Bernstein připustil, že zvolený způsob řeči závisí nejen 

na mluvčím, ale také na situaci, a svou teorii dále rozpracoval [Keller 2004: 60-63]. 

Bernstein rozlišuje dva typy sociokulturního prostředí. První typ představuje prostředí 

dělnické vrstvy s rodinami „orientovanými na pozici“ (positional family), kde je přesně 

určena rodinná hierarchie, děti jsou vychovávány více prostřednictvím příkazů a méně 

pomocí vysvětlování, a nejsou tedy vedeny tolik k samostatnému přemýšlení. Těmto 

dětem bývá předán pouze „omezený“ jazykový kód. Pro omezený kód jsou typické 

krátké neúplné věty, častá opakování nevýznamných slov a zájmen, malý výskyt 

adjektiv a adverbií a častá kategorická tvrzení. Do druhého typu řadí střední vrstvy s 

„rodinami orientovanými na osobnost“ (person oriented family), kde jednotliví členové 

mají prostor k verbálnímu vysvětlení svého postoje, chování a jednání, a děti jsou 

vychovávány na základě zdůvodněných doporučení. U těchto dětí dochází k předání 

„rozvinutého“ (propracovaného) kódu. Rozvinutý kód se vyznačuje zejména dobrou 

gramatickou strukturou, složitějšími větnými konstrukcemi a bohatstvím větných členů. 

Bernstein se nesnaží vytvořit deficitní teorii s dichotomií, která by označila a 

znevýhodňovala děti z dělnických vrstev, jak mu bylo často vytýkáno. Hledá způsoby, 

jak teorii jazykových kódů využít jako východisko pro vhodnější metody vzdělávání 

[Danzig 1995: 150].  

       Americký sociolingvista William Labov se od 60. let rovněž věnuje sociální 

podmíněnosti komunikace a různorodosti jazyka u společenských vrstev i etnik. Zabývá 

se tzv. řečovými komunitami neuvědoměle sdílejících soubor jazykových norem a 

obecné postoje k životu jejich příslušníků dává do souvislosti s jazykovým chováním. 

Známé jsou jeho výzkumy z ostrova Martha´s Vineyard a New Yorku. Patří mezi čelné 
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představitele strukturní dialektologie. Odlišuje dva rozdílné přístupy k jazykové variaci, 

kdy buďto vycházíme ze zkoumání jazykových norem (proměnných) a jejich distribuce, 

nebo ze zkoumání mluvčích a jejich strategií určujících užívání lexikálních, 

gramatických, sociolingvistických a jiných znalostí v produkci a interpretaci sdělení. 

Labov se později více orientuje na zkoumání jazykového systému spíše než na mluvčí. 

Zajímá se o změny hláskových systémů a mapuje jejich výskyt. Při práci kombinuje 

zúčastněné pozorování a matematickou analýzu, preferuje kvantitativní metody 

výzkumu [Milroyová, Gordon 2012: 16, 21-25, 33].        

       Americký sociální psycholog George Herbert Mead se věnoval interakci mezi 

jedincem a sociální skupinou a také rozdílům v řečovém chování sociálních skupin. 

Formuloval „diskurzivní univerzum“ jako sémantický prostor s určitými přijatými 

významy gest a verbálních symbolů, sdílený všemi členy skupiny [Keller 2004: 63]. 

       Dnešní škola si je vědoma existence sociálních rozdílů mezi žáky a snaží se vyvodit 

z této skutečnosti takové závěry, aby umožnila rozvoj vzdělání všem dětem. V platném 

školském zákoně je pamatováno na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, přičemž tato potřeba může být vyvolána zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Sociálním 

znevýhodněním může být (a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením 

nebo potencionální ohrožení dítěte sociálně patologickými jevy, (b) nařízená ústavní 

výchova nebo uložená ochranná výchova, (c) postavení azylanta, osoby požívající 

doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České 

republiky podle zvláštního právního předpisu [Zákon č. 561/2004 Sb. §16]. 

       Při čtení předchozích řádků si snadno představíme, že pouze určité procento dětí 

spadá do takto definované skupiny a že při vší snaze školy o individuální přístup 

k žákům lze se sociálním znevýhodněním samozřejmě bojovat, ale zcela odstranit jeho 

vlivy není vždy možné. Mnoho dětí se tak musí se svým sociálním znevýhodněním 

vypořádat především samo. 

 

       3.2 Globalizace a mcdonaldizace společnosti i jazyka 

 

Teorie globalizace se zabývají sjednocováním světa v oblasti ekonomické a politické, 

upozorňují však také na vliv ve sféře kulturní a jazykové. Jazyk představuje univerzální 

referenční prostředek, takže dříve nebo později a s různou intenzitou odráží všechny 
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změny ve společnosti. Nejen čeština podléhá současnému civilizačnímu trendu 

internacionalizace slovní zásoby a frazeologie a také pomalejším změnám, které 

pozorujeme v oblasti morfologie a syntaxe. Nejde o specificky moderní jev. V minulosti 

docházelo k ovlivňování češtiny sousední němčinou, francouzštinou plnící roli jazyka 

vzdělanců (lingua franca) a v současnosti angličtinou zastávající úlohu mezinárodního 

jazyka (main language) [Uličný 2006]. 

       Racionalizačnímu procesu se v moderní společnosti nevyhne žádná oblast lidského 

konání. Tzv. mcdonaldizace postihla nejen sféru rychlého občerstvení, ale i ostatní 

oblasti společenského života, a tedy i jazyk. V ústním projevu se vyjadřujeme věcně, 

píšeme stručné vzkazy. Čteme odborné stati, na krásnou literaturu nezbývá čas, dáme 

přednost novinám a časopisům. Úspěch získávají noviny s krátkými články, 

přehlednými barevnými mapkami a obrázky s popisem, okořeněné zábavnými fakty, 

sladkými příběhy a skandály. Tuto strategii začaly v polovině minulého století 

uplatňovat noviny USA TODAY, v 90. letech i české noviny a časopisy, např. u nás 

nejprodávanější deník Blesk, ale vlivu podléhají postupně všechna periodika [Ritzer 

1996: 14, 25].  

       Zdá se, že styl krásné literatury a marketingové postupy nakladatelství se také 

přizpůsobují rychlému životnímu rytmu. Pokud se chceme potěšit klasickým literárním 

dílem, ale nemáme času nazbyt, můžeme sáhnout po edici Shorter Works nebo Pocket 

Penguin, kde si na zhruba 50 stranách kapesního formátu „vychutnáme“ díla Homéra, 

A. P. Čechova, A. Camuse, V. Woolfové, F. S. Fitzgeralda, R. Dahla, G. G. Márqueze, 

F. Kafky, J. Steinbecka a jiných velikánů. Nemáme čas a trpělivost číst starší díla, která 

jsou rozsáhlejší, s obšírnějším popisem prostředí a děje, s množstvím metafor a 

personifikací jako např. v Psohlavcích z let 1883 - 1884:  

„Mračna na nebesích prořidla; zmizelať většinou za Čerchovem a za hřebenem hor, 

jimž vévodí. Jen tu tam některé pochmurné, hrozivé hnalo se za nimi jako opozdilý, 

osamělý dravec, jenž černé perutě své chvatně napíná a rozhání, aby dohonil družné 

hejno, zaniklé v nedozírném, vzdušném prostranství. Zář měsíčná volněji se linula na 

výšiny u Klenče, Chodova i nad Trhanovským zámkem. Zdi budovy té, nedávno 

dostavěné, probělávaly se holým stromovím.“ [Jirásek 1951: 51] 

       Současný beletristický příběh se přizpůsobuje uspěchanému a nenasytnému čtenáři. 

Např. v povídce Alice Nellis V Pekle se hned v prvním odstavci dovídáme o hlavní 

postavě příběhu téměř vše:  
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„Ve svých pětačtyřiceti byl ve výborné fyzické kondici. Pět kilometrů uběhl za 

devatenáct minut. Měl dobrou práci. Sice možná trochu nudnou, ale díky ní zaplatil 

všechno, co bylo třeba. Včetně hypotéky na nový dům, alimentů jeho bývalé ženě a 

každoročního penza dárků a dovolených. Svou nynější ženu, která se jmenovala 

Kristýna a porodila mu dvě krásné zdravé děti, miloval.” [Nellis 2012: 20] 

Věty jsou krátké, aby text působil dramaticky. Údaje jsou přesné. Nestačí vědět, že 

hrdina běhá rychle, dostaneme k posouzení i dosažený čas ve sledované disciplíně. 

Dobrý výdělek demonstruje celý seznam položek, které jsou z něj pravidelně placeny. 

Lačníme po podrobnostech, a tak je v hojné míře dostaneme i v oddechové literatuře.  

 

       3.3 Více podob jazyka 

 

Národní jazyk měl a má pro většinu národů obrovský význam, jeho bohatost je 

výsledkem dlouhodobého vývoje. Slouží jako dorozumívací prostředek příslušníků 

národa. Arnošt Gellner ve své kulturní definici národa říká: „Dva lidé patří ke stejnému 

národu, když a jedině když sdílejí stejnou kulturu, při čemž kultura znamená soubor 

myšlenek a znaků a představ a způsobů chování a dorozumívání“ [Gellner 1993: 18]. 

Jazyk neexistuje jen v jedné podobě, ale v mnoha vrstvách, liší se v mluvených a 

psaných projevech, ve vyjadřování na veřejnosti a v soukromém životě, patrné jsou 

generační rozdíly. Zásadní odlišnosti typické pro české prostředí najdeme ve spisovném 

a nespisovném jazyce. 

 

       3.3.1 Spisovný jazyk 

 

Spisovný jazyk bývá považován za nejdokonalejší útvar národního jazyka. Má 

reprezentativní funkci, užívá se při veškeré organizaci chodu společnosti, je jazykem 

státních a úředních dokumentů. Je také jednacím jazykem na veřejnosti, donedávna se 

jím psaly všechny knihy, noviny a časopisy, měl by být používán v rozhlase a televizi. 

Společnost předpokládá, že stejně jako v minulosti je spisovná čeština vyučovacím 

jazykem na všech typech škol.  

       Spisovný jazyk se řídí jazykovou normou, jde v zásadě o normu languovou, která 

představuje soubor uznávaných a ustálených jazykových prostředků gramatických i 

lexikálních a závazných způsobů jejich užívání. Je to jazykový systém jednotný pro 
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celou národní pospolitost v daném časovém úseku, uzpůsobený pro různé komunikační 

funkce [Nebeská 2003: 45]. Jazyková norma je kodifikována a veřejnosti dostupná 

v různých kodifikačních příručkách, jako jsou např. Pravidla českého pravopisu (v 

akademické nebo stručnější školní verzi), Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného 

jazyka českého, četné mluvnice a poučení o jazyce.  

       Do spisovného jazyka, zejména jeho mluvené podoby, pronikají prostředky dříve 

považované za nespisovné. Tvoří hovorovou vrstvu spisovného jazyka a tato tzv. 

hovorová čeština se používá v běžném osobním komunikačním styku. Má volnější 

větnou stavbu, neobsahuje příliš formální nebo knižní tvary, připouští méně přesné 

formulace a různé emocionální prvky. 

       Jazyk se neustále vyvíjí, ovšem vývoj se nedotýká rovnoměrně všech jazykových 

oblastí a variant. Nejrychleji se mění používaná slovní zásoba, která reaguje na nutnost 

pojmenovávat nové skutečnosti. Pomalejší vývoj můžeme pozorovat v gramatické 

stavbě, syntaxi, morfologii a hláskosloví. V jazyce zároveň probíhají rozmanité procesy, 

které se nám dokonce mohou jevit jako protikladné. Vlivem větší dostupnosti vzdělání 

dochází např. k demokratizaci jazyka, tedy k rozšíření spisovné češtiny a k růstu 

jazykové úrovně jejích uživatelů. Na druhé straně jsme svědky intelektualizace jazyka, 

kdy vlivem vědeckotechnického rozvoje narůstá užívání odborných termínů, které 

časem přestávají být vnímány jako odborné a přecházejí do běžného jazyka. Dochází 

také k bohaté internacionalizaci jazyka, zatímco v minulosti přicházela inspirace hlavně 

z řečtiny, latiny, němčiny a francouzštiny, v současnosti přejímá čeština slova převážně 

z angličtiny. Probíhá integrace jazyka, při níž jsou stírány dřívější nářeční rozdíly, ale 

zároveň také funkčně stylová diferenciace, kdy se od odborného stylu osamostatňuje 

např. styl publicistický nebo administrativní [Sochrová 2004: 12n]. 

 

       3.3.2 Nespisovné útvary jazyka 

 

S nespisovným jazykem jsme se v minulosti setkali nejčastěji v podobě rozmanitých 

nářečí (dialektů), užívaných lidmi v určité lokalitě. Rozdíly nářečí oproti spisovnému 

jazyku se projevují ve slovní zásobě, hláskosloví i tvarosloví. Dnes mluví nářečím spíše 

starší generace nebo lidé v oblastech vzdálených od administrativního centra. 

V oblastech se společnými nářečními znaky docházelo ke vzniku nadnářečních útvarů 



22 

 

(interdialektů). Nejrozšířenějším interdialektem je obecná čeština, která na většině 

území Čech a Moravy vyvíjí také nejsilnější tlak na jazyk spisovný. 

       Co se týče sociální diferenciace nespisovného jazyka, projevuje se ve slovní zásobě 

a frazeologii. Rozlišujeme profesní mluvu typickou pro různá povolání, slang určitých 

zájmových skupin a argot, který byl dříve označován za mluvu deklasovaných vrstev, 

dnes ale silně proniká do běžné obecné češtiny [Styblík 2007: 16, 39]. Sociální 

diferenciace se může projevovat také v syntaktické rovině, jak se snažil doložit ve své 

hypotéze řečových kódů Basil Bernstein [Keller 2004: 60]. 

       Obecná čeština je útvarem, který v současnosti dle názoru části bohemistů aspiruje 

na funkci jazyka celonárodního. Jinými slovy čeština má vlastně dva útvary 

s celonárodní platností: spisovnou a obecnou češtinu. Zejména někteří zahraniční 

bohemisté označují vztah mezi spisovnou a obecnou češtinou jako specifický typ 

diglosie, tedy používání dvou jazyků s odlišnou sociální a kulturní funkcí na jediném 

území [Nebeská 2003: 100]. Jedná se o dvě srozumitelné varianty jednoho jazyka, takže 

tento stav můžeme označit jako endoglosii [Pokorný 2010: 135]. 

 

       3.3.3 Dnešní mladí lidé a (ne)spisovná čeština 

        

Příležitostí, kdy má dítě nebo mladý člověk možnost setkávat se se spisovným 

mateřským jazykem je dnes méně než v minulosti. Prvním prostředím, kde se s jazykem 

potká, je samozřejmě rodina. Rodinná prostředí se ale velmi liší. V některých rodinách 

se děti naučí jen základům jazyka nebo se pohybují v prostředí s výrazným nářečím 

nebo slangem, jinde pochytí jazyk vysoce kultivovaný. Vzhledem k citovým vazbám 

mezi členy rodiny nebude ovšem spisovná čeština téměř nikde útvarem převládajícím. 

       Spisovný jazyk bývá často například v uměleckém prostředí považován za příliš 

úřední, formální, neodpovídající každodenní zkušenosti. Proto se oblast krásné literatury 

již po několik desetiletí snaží čtenáři přiblížit právě užíváním výrazů obecné češtiny. 

Děje se tak v původních českých dílech, ale samozřejmě i v překladech knih z cizích 

jazyků, které možná byly inspirací pro současné píšící autory. Jeden příklad za mnohé 

z úvodu známé knihy J. D. Salingera Kdo chytá v žitě v překladu Luby a Rudolfa 

Pellarových z roku 1960: 

„Jestli to teda chcete vážně poslouchat, tak byste asi ze všeho nejdřív chtěli vědět, kde 

jsem se narodil a jaký jsem měl dětství a co dělali moji rodiče, než mě měli, a podobný 
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kecy à la David Copperfield, ale jestli chcete co vědět, mně se do toho nechce. Předně 

mě to otravuje a za druhý by z toho moje rodiče trefil šlak – každýho minimálně dvakrát 

za sebou – kdybych vám o nich vykládal nějaký důvěrnosti. Na tyhle věci jsou hrozně 

hákliví – zvlášť táta. Jinak jsou docela prima – to neříkám – ale hákliví jsou pekelně…“ 

[Salinger 1979: 5] 

 

       Ještě výraznější snahu zaujmout čtenáře neobvyklou šíří nespisovných jazykových 

prostředků, anglicismy nebo odbornými výrazy najdeme v časopisech pro mladé. 

Následující příklad je z časopisu Bravo, přesněji z jeho online verze: 

„Ve Špindlu si to mezi sebou rozdá přes 200 jezdců!  

Do boje o prize money převyšující 1.000.000 Kč bude 15. a 16. března ve Špindlerově 

Mlýně zasahovat i letošní žena číslo 1 Světového Poháru, česká závodnice Šárka 

Pančochová a naši finalisté z mistrovství světa... Tohle u nás ještě nikdo nikdy neviděl. 

Po dvou letech příprav je to historický posun do dalšího levelu. Až na výjimky je tu 

kompletní světová špička. Věřím, že se jezdci vyhecujou a po náročné zimě předvedou to 

nejlepší ze současného freestyle snowboardingu,´ uvedl hlavní organizátor a trenér 

domácí reprezentace Martin Černík.“ [Bravoweb 2013] 

 

       V devadesátých letech došlo také k uvolnění rozhlasového a televizního vysílání a 

začaly se prosazovat soukromé stanice, které se věnují rozmanitým tématům. Jejich 

zaměření je více zájmové, nejčastěji v oblasti hudební a sportovní, proto také vzrostl 

podíl jazykově neprofesionálních mluvčích. Výrazná snaha o atraktivnost pořadů vede k 

častějšímu využívání dialogu s posluchačem nebo divákem, případně s přítomným 

hostem. Spisovný jazyk se prosazuje jen s obtížemi, takže ani tato média nejsou 

vhodným pramenem pro poznávání spisovného jazyka [Šebesta 2001].  

Následující ukázka je z vysílání rozhlasové stanice Evropa 2: 

(M: moderátor, P: posluchačka)  

M: Seš moc nervózní nebo už to z tebe spadlo, ta ahm, nervozita? 

P: Já jsem se málem počůrala, když jsem tě slyšela, takže... 

M: Když jsme to zvedli, tak když jsme to zvedli tady, tak ses málem počůrala? 

P: No... 

M: Tak, takže dvanáctka, zůstaneme u dvanáctky, nerozmyslíš si to? 

P: Jestli ještě chvilku, tak mě klepne pepka, nerozmyslím si to, n-n dvanáct, dvanáct. 
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M: Dvanáct – tak si sbal věci, jedeš do Berlína! Jó!!! Neuvěřitelný! Klaplo to, člověče! 

P: Děkuju, děkuju, děkuju moc... 

M: Dominiko, je to tam! [Evropa 2 2013] 

 

       Vraťme se zpátky do školy. Ta skutečně představuje pro mnohé děti jediné 

prostředí, které jim nabízí spisovnou podobu mateřského jazyka. Ani tady ovšem není 

situace jednoznačná. Ne všichni učitelé používají zrovna spisovnou podobu českého 

jazyka. Neplatí již doslova, co pronesl Vladimír Šmilauer někdy před 40 lety: 

“Učitel, kapituluje-li zbaběle před náporem nekulturního opovrhování spisovným 

jazykem, pak je učitel špatný, hodný hlubokého opovržení.” [Šebesta 2001] 

Školský zákon (zákon č. 561/2004. Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání) garantuje pouze, že vyučovacím jazykem je jazyk český, 

o jeho spisovné podobě neříká nic [Zákon č. 561/2004 Sb. §13]. Cíle základního 

vzdělávání nejsou jako v minulosti stanoveny závaznými „školními osnovami“, ale od 

roku 2005 Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, který „stanoví 

zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání“ a je podkladem pro 

jednotlivé školní vzdělávací programy [Zákon č. 561/2004 Sb. §4].  Pouze v případě 

předmětu Český jazyk a literatura tento Rámcový vzdělávací program mluví o 

spisovném jazyce, když uvádí: 

„Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní 

charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové 

výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy… V Jazykové výchově žáci získávají 

vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se 

poznávat a rozlišovat jeho další formy…“ [VUP 2007: 20] 

Když se např. podíváme na stanovené cíle pro vzdělávací oblast Člověk a společnost se 

vzdělávacími předměty Dějepis a Výchova k občanství, kde je jistě dán prostor pro 

mluvené projevy žáků, dozvíme se, že žák má být veden k „uplatňování vhodných 

prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k 

zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv“ 

[VUP 2007: 44]. Že by tak měl činit spisovnou podobou jazyka, se nevyžaduje. 

       Mnozí současní učitelé tedy problém spisovnosti neřeší, vlastně je k tomu nic a 

nikdo nenutí. Ani oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nenabízí 

vzdělávací programy pro zvýšení úrovně jazyka učitelů, nabídka se zaměřuje zejména 
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na metodologické zvládání výuky a efektivní řešení situací v třídním kolektivu, ve 

vztahu učitel – žák nebo učitel – rodič [NIDV 2013, Školské zařízení pro další 

vzdělávání 2013]. Učitelé se tedy pravděpodobně domnívají, že důležitější je žáky 

zaujmout, přimět je debatovat o problému, než trvat na svém i jejich vyjadřování ve 

spisovném jazyce. Škola do jisté míry ponechává stranou, jestli mládež zejména 

v mluveném projevu používá jazyk spisovný nebo jeho nespisovné podoby, a zaměřuje 

se na používání „kultivovaného jazyka” s bohatostí relevantních výrazových prostředků. 

 

       3.4 Český jazyk ve škole 

 

       3.4.1 Výuka českého jazyka        

        

Vzhledem k tomu, že budeme pracovat s fenoménem školních slohových prací, 

zaměřme se na tu část výuky, která žáky vede ke stylistické obratnosti. Slohem neboli 

stylem se rozumí „způsob výběru a využití jazykových prostředků a jejich uspořádání 

v jazykových projevech“ [Havránek, Jedlička 1970: 424]. 

       Starší teorie lingvistického stylu, rozvíjené v prvních desetiletích 20. století v rámci 

poetiky a rétoriky, byly na rozhraní 20. a 30. let nahrazeny moderní stylistikou, 

ovlivněnou strukturalismem. Vědecké základy položili literární vědci a jazykovědci, 

sdružení v Pražském lingvistickém kroužku – B. Havránek, V. Mathesius, J. 

Mukařovský, B. Trnka, J. Kořínek. Jejich pokračovatelé, K. Hausenblas, A. Jedlička, F. 

Vodička nebo F. Daneš již kladli větší důraz na praktická poučení o stylu a důležitost 

stylistiky ve školní výchově, jejich přístup byl ale především vědecký [Kraus 2008: 85].  

Konstituování funkční stylistiky jako svébytné jazykovědné disciplíny bylo 

charakteristické pro českou lingvistiku 50. a 60. let. Vytvářela se pojmová soustava 

funkční stylistiky, vymezovaly se stylové normy, slohové útvary a postupy, stylové 

rozvrstvení jazyka a další pojmy. Nejvyšší zobecnění v rámci stylistiky představují 

stylové normy, které určují vlastnosti objektivních stylů, slohových útvarů (žánrů), 

obsahují pravidla, zákonitosti a tendence projevující se při výběru jazykových 

prostředků [Nebeská 2003: 67]. Dnešní pohled říká, že styl není záležitostí výhradně 

umělecké tvorby a že určitým stylem se vyznačuje každý text. Existuje přesvědčení, že 

základy stylově přiměřeného vyjadřování si může osvojit každý člověk, a to díky 

školnímu vzdělávání nebo praxí [Kraus 2008: 86]. Žák je proto ve škole veden k tomu, 
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aby správným způsobem a s použitím vhodných jazykových prostředků vyjádřil obsah 

sdělení, aby jeho mluvený a psaný projev byl srozumitelný, výstižný a výrazný. K tomu 

přispěje promyšlený výběr slov, dobrá stavba větných celků, ale i schopnost zaujmout 

čtenáře [Fucimanová 1994: 9].  

       Požadované výstupy uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro výuku 

stylistické obratnosti v rámci vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura vypadají takto: 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy  - 2. stupeň ZŠ 

Žák:  

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

    pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji  

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru  

 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj  

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

    komunikační situaci  

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

    vzhledem ke svému komunikačnímu záměru  

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 

    nonverbálních i paralingválních prostředků řeči  

 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu  

 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

    textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu;  

    samostatně připraví a s oporou o text přednese referát  

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 

    dodržováním pravidel mezivětného navazování  

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému  

    projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě  

    svých dispozic a osobních zájmů [VUP 2007: 24]. 

 

       Pro zajímavost porovnejme s cíli, které si kladlo základní vzdělávání na počátku 50. 

let, kdy vznikaly slohové práce zařazené do sborníku, analyzovaného v následující 

kapitole. Odborná literatura této doby obsahuje žalostně málo konkrétních kurikulárních 
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a praktických metodologických příspěvků. Český jazyk, časopis pro metodiku českého 

jazyka nabízí v každém čísle z roku 1953 a 1954 téměř výhradně ideologická vyjádření: 

„Geniální práce J. V. Stalina o otázkách jazykovědy, které jsou vynikajícím příspěvkem 

marxismu-leninismu, přivedly sovětský jazykozpyt na širokou, přímou a správnou cestu 

plodného rozvíjení na vskutku vědecké, marxistické základně.“ [Koloss 1954: 1] 

       V diskuzi o návrhu osnov českého jazyka pro 6. – 11. ročník ve stejném časopise se 

ozývají hlasy pro navýšení počtu vyučovacích hodin slohu a stylizačních cvičení. 

Z mnohých příspěvků je patrné, že hodiny věnované slohu jsou často spojeny s literární 

výchovou, je posuzován styl známých spisovatelů a písemné práce se zabývají 

hodnocením literárních hrdinů a jazykovými prostředky, které jsou k jejich líčení 

použity. Pouze ojediněle najdeme názory, že působivější než vybrané vzory slohových 

útvarů z literatury bývají pro děti jejich vlastní práce, a dokonce praktické pomůcky, 

jejichž radami by se žáci mohli řídit dodnes, např. toto SLOHOVÉ DESATERO:   

  1. Dřív než začnu psát, řádně si nashromáždím látku a uspořádám ji. 

  2. Větou vyjadřuji úplnou myšlenku. 

  3. V klidném vyprávění tvořím delší věty a souvětí. Vzrušené věty jsou krátké. 

  4. Pečuji o přiléhavý slovosled. 

  5. Hledám slova, která věrně vyjadřují myšlenku. 

  6. Vyhýbám se a) nepěkným, b) prázdným výrazům. 

  7. Neopakuji slova zbytečně. Použiji vhodných synonym. 

  8. Škrtám slova zbytečná. 

  9. Nepřeskakuji, vypravuji souvisle! 

10. Ve slohovém celku žiji v jednom čase. [Lopour 1954: 303] 

 

       V ostatních článcích v tomto specializovaném časopise pro učitele z 50. let je velmi 

dobře patrná snaha o důslednou ideologickou regulaci obsahu výuky slohu a literatury 

a obava z „nesprávných“ projevů žáků a následných postihů učitele: „V písemných 

slohových pracích žáků se mnohdy ukazuje, že sám učitel chápe nesprávně úkol 

vyučování literatuře. Na př. do výkladů literárních ukázek se vnášejí nesprávné 

sociologické názory. Slohové práce svědčí často o formalismu ve vědomostech žáků, na 

př. při charakteristice socialistického realismu.“ [Bošková 1954: 155] 

       Z příspěvků také vyplývá, že postavení spisovného jazyka v tehdejší škole i 

společnosti bylo výsadní a uznávané. Důraz byl kladen na čistotu jazyka a logickou 
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racionalitu. Dnes se zájem více zaměřuje na celé komunikační procesy a jejich sociální 

kontext, zdůrazňuje se pragmatická stránka komunikace, jak jsou uspokojeny zájmy 

jedince a jak na něj i na společnost komunikace působí. Výlučnost jazyka se poněkud 

oslabuje, přirozený jazyk je posuzován jako jeden z důležitých prostředků komunikace 

[Nebeská 2003: 71]. 

 

       3.4.2 Komunikační normy, normy chování a sociální role 

 

Na rozdíl od 50. let, kdy byla pozornost vědců věnována převážně systémové povaze 

jazyka a jazykovým normám, se současný zájem přesunul do širší oblasti 

komunikačních dovedností. V sociálních kontextech jsou zkoumány celé komunikační 

procesy. Vedle normy spisovného jazyka se setkáváme v komunikačním procesu také 

s komunikačními normami, o které se opírá vztah mezi produktorem a recipientem a 

regulují se jimi jejich očekávání. Nacházíme zde přímou souvislost s normami chování 

a sociálními rolemi. Předpokladem pro vytvoření komunikačních norem jsou jednak 

opakující se komunikační situace, a rovněž opakující se chování účastníků, na jejichž 

základě se vytváří očekávání komunikantů a probíhá výběr sociální role pro konkrétní 

komunikační situaci [Nebeská 2003: 71–79].  

       Každodenní komunikační situace mezi učiteli a žáky jsou dnes jiné, než tomu bylo 

ve škole 50. let minulého století. Změny jsou pozorovány v pozitivní i negativní rovině. 

Současný vztah mezi učitelem a žákem je obecně vnímán jako otevřenější, více 

rovnocenný v tom smyslu, že každý účastník si je vědom práv i povinností na jedné i 

druhé straně a možnosti se svých práv v případě potřeby domoci. V minulosti se učitel 

zaštiťoval formální autoritou, byl představitelem vzdělávacího systému a především byl 

dospělý, kterého žáci – děti bezvýhradně poslouchají. Současný učitel není tím, kdo 

předává jedinečné vědomosti. Nezastává vždy roli experta, ale spíše koordinátora, 

manažera nebo mediátora. Neustále je konfrontován s konkurencí médií, zejména 

internetu. To, co jej odlišuje od záplavy rozmanitých informací, je jeho osobnost, 

charisma a autorita, kterou si musí pracně získávat také tím, jak řeší každodenní 

konflikty a vstupuje do vztahů s dětmi i rodiči [Fidrhelová, Neumanová 2010].  

       V dnešní české společnosti je postavení dítěte chráněno mnoha zákonnými 

opatřeními, mezi nejzávaznější patří Úmluva o právech dítěte (Convention on the Rights 

of the Child), mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, 
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sociální a kulturní práva dětí, která byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 

1989 [Úmluva o právech dítěte 1989]. Platný školský zákon k problematice práv dětí ve 

školním prostředí říká, že „žáci a studenti mají právo na vzdělávání a školské služby, na 

informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; zakládat v rámci školy 

samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky a 

vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat; vyjadřovat se ke všem rozhodnutím 

týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí 

být věnována pozornost, odpovídající jejich věku a stupni vývoje…“ [Zákon č. 561/2004 

Sb. §21].  

       Na druhé straně bývá současný vztah učitel – žák poznamenán nerespektováním 

autority učitele, což je vážný a, jak mohu z vlastní několikaleté pedagogické praxe 

potvrdit, ve sborovnách často diskutovaný problém českého školství. Některé 

alternativní přístupy k výuce dokonce tvrdí, že autorita je něco, co už do výchovy 

nepatří. Ozývají se ale také varovné hlasy, které připomínají, že škola i rodina bez 

autority a smysluplného režimu neplní svůj účel ani základní funkce, ztrácí hodnotu a 

jistotu, že současná společnost „vyžaduje kromě respektování svobody individua a jeho 

práv na sebeurčení i značnou míru odpovědnosti, sebeovládání, vnitřní kázně i 

nemalého volního úsilí při dosahování vytyčených cílů a překonávání náročnějších 

životních situací“ [Vališová, Kasíková 2011: 454]. 

       Změna vztahového rámce učitel - žák ovlivňuje běžné školní komunikační situace, 

a to nejen po obsahové stránce, ale i v jazyce, zejména na ose spisovnost – 

nespisovnost, v lexikální a syntaktické rovině, v oblasti stylu. 

 

       3.5 Mezinárodní a mezipředmětové srovnání 

Jak už bylo řečeno v úvodu, tato práce se snaží polemizovat s častou a ostrou kritikou 

namířenou proti současné mládeži a její údajné neschopnosti nebo alespoň nízké 

schopnosti ovládat mateřský jazyk. O co se vlastně opírají kritická slova na adresu žáků 

a studentů, ze kterých často nabýváte dojmu, že mladý člověk dnes téměř neumí číst, 

nechápe obsah textu, nedokáže z něj vyvodit to nejdůležitější? Odborné kritiky většinou 

využívají informace pocházející z mezinárodního výzkumu PISA (Programme for 

International Student Assessment) projektu OECD (Organisation for Economic 

Coordination and Development). Výzkum PISA probíhá v tříletých cyklech, přičemž 
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pokaždé je kladen důraz na jednu ze tří sledovaných oblastí, aby o ní bylo možné získat 

podrobnější informace. Česká republika se do výzkumu zapojila hned v jeho počátcích a 

účastnila se testování v roce 2000 (čtenářská gramotnost), 2003 (matematická 

gramotnost) a 2006 (přírodovědná gramotnost). V roce 2009 se podle tříletého klíče 

opět testovala především gramotnost čtenářská. Jinými slovy, veškerá kritika vyplývá 

především z toho, že při dvou srovnávacích testech zaměřených na mateřský jazyk a na 

čtenářskou gramotnost, a to v roce 2000 a 2009, dopadla Česká republika v prvním 

z nich docela dobře, ale při druhém testování mnohem hůře: „V testu čtenářské 

gramotnosti dosáhli čeští žáci pouze podprůměrných výsledků a mezi zeměmi OECD se 

umístili ve spodní třetině pomyslného žebříčku. Jejich výsledky jsou srovnatelné např. 

s výsledky rakouských a slovenských žáků; avšak žáci ze sousedního Polska, Německa a 

také žáci z Maďarska dopadli lépe. Česká republika se rovněž nachází mezi pěti zeměmi 

OECD, ve kterých došlo OD ROKU 2000 k významnému zhoršení výsledků (Austrálie, 

Švédsko, Rakousko a Irsko).“ [Palečková, Tomášek, Basl 2010: 9] 

 

[Palečková, Tomášek, Basl 2010: 17] 
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       V době před dokončením této práce byly zveřejněny výsledky výzkumu PISA 

z roku 2012. Výsledky českých žáků se v oblasti čtenářské gramotnosti pohybují 

v pásmu průměru zemí OECD, od roku 2009 se zlepšily o 15 bodů, což je zlepšení 

statisticky významné a odpovídá zhruba úrovni z roku 2000 [Palečková, Tomášek 2013: 

24] 

 

[Palečková, Tomášek 2013: 25] 

 

       Znalosti českých žáků jsou v posledních letech testovány často, v některých 

případech se pro testy nabízené specializovanými firmami rozhodne sama škola na 

základě žádostí rodičů, v roce 2012 šlo nově dokonce o testování celoplošné a povinné. 

A český jazyk nedopadl vůbec špatně:  

„Čeština patří v základních školách a osmiletých gymnáziích mezi předměty, v nichž 

mají žáci 5. a 9. tříd slušné základy. Vyplývá to z generálky pilotního testování, do 

kterého se na přelomu května a června zapojilo 161 653 školáků. Dvě třetiny žáků měly 

vyšší jak šedesátiprocentní úspěšnost. V případě českého jazyka překonalo 

šedesátiprocentní úspěšnost dokonce devadesát procent testovaných žáků.“ [Daňková 

2012] 

       Druhá celoplošná generální zkouška testování v základních školách konaná 

v červnu 2013 znovu potvrdila velmi dobré výsledky žáků v českém jazyce. Vyšší než 
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šedesátiprocentní úspěšnosti dosáhlo v českém jazyce 90,9% žáků 5. ročníku a dokonce 

96,6% žáků 9. ročníku. (Pro srovnání v matematice dosáhlo šedesátiprocentní a vyšší 

úspěšnosti 21,45% žáků 5. ročníku a 27,48% žáků 9. ročníku.) [NIQES 2013: 3, 5] 

       Mimo školní nebo pracovní prostředí si ovšem zejména mladí lidé starosti 

s jazykovými normami nedělají. Zdeňka Hladká z Ústavu pro jazyk český prováděla 

analýzu dodržování pravopisných pravidel v současné ručně psané i elektronické 

korespondenci mladých lidí. Zjistila, že s narůstajícím věkem a vzděláním pisatelů 

počet pravopisných chyb klesá a také že ručně psaná korespondence mužů je věcnější a 

promyšlenější oproti korespondenci žen, která je spontánnější a obsahuje více prohřešků 

proti spisovnému jazyku. Základní pravidla o psaní i/y nebo s/z jsou většinou 

respektována, velkým problémem je deklinace zájmena já a interpunkce. Chyby se 

vyskytují při vynechání písmene ve skupině souhlásek nebo v pravopise přejatých slov. 

Pisatelé často chybují při volbě velkých a malých písmen, zde je možný vliv cizích 

jazyků, zejména angličtiny. V elektronické korespondenci jsou běžné grafické simulace 

některých paralingválních a extralingválních prostředků mluvené komunikace, např. 

nadměrné užívání velkých písmen, řetězení grafémů a interpunkčních znamének a 

zařazování emotikonů (prostředků napodobujících mimiku, tzv. smajlíků) do textu. Ze 

vzorku 150 ručně psaných dopisů, 700 e-mailů a 500 SMS zpráv pisatelů se 

středoškolským a vysokoškolským vzděláním do 30 let s převahou žen činí následující 

závěry: 

„Dodržování pravopisných norem patří k projevům vzdělání a alespoň částí společnosti 

je tak ještě stále vnímáno. Úroveň současných textů je však po stránce pravopisné 

poměrně nízká, zejména pokud jsou jejich pisateli mladí lidé. K důvodům jistě patří 

pokles knižní četby a zároveň stále výraznější působení internetové produkce, která se 

pravopisnými pravidly nenechává příliš ,svazovat‘. Chybí-li praktické zkušenosti s 

větším množstvím ortograficky korektních textů, nemůže mít teoretická výchova ve 

školách dostačující vliv na vytváření automatických návyků, které jsou k zvládnutí 

pravopisu potřebné. Jde o trend, s nímž se bude muset škola i veřejnost v nejbližší době 

tak či onak vyrovnat.“ [Hladká 2006] 
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       3.6 Shrnutí 

        

Žijeme ve společnosti a v době, která prochází značnými a rychlými změnami. 

Významně se mění také jazyk. Spisovný jazyk je pod silným tlakem jeho nespisovných 

podob, a to v oblasti literatury, tradičních i nových médií a dokonce i ve školním 

prostředí. Můžeme konstatovat, že spisovná a obecná čeština se od sebe stále více 

vzdalují.  

       Škola i dnes trvá na aktivním používání spisovného jazyka v písemném projevu 

žáků, v ústním projevu a mimo výuku českého jazyka podporuje bohatý kultivovaný 

jazyk, ale nevyžaduje důsledně spisovnou češtinu. Přizpůsobuje se tak celkové 

demokratizaci a individualizaci ve společnosti, ale zároveň tím podporuje divergentní 

tendence mezi psaným a mluveným projevem, formálností a neformálností a také mezi 

spisovností a nespisovností [Nebeská 2003: 109]. 

       V oblasti mezipředmětového srovnávání výsledků žáků dosahuje výuka českého 

jazyka dlouhodobě velmi uspokojivých výsledků, v oblasti mezinárodního srovnání jsou 

výsledky z roku 2009 neuspokojivé, mnohem horší než v roce 2000. Nedávno 

zveřejněné výsledky testování z roku 2012 jsou opět lepší a srovnatelné s rokem 2000. 

Je dobré si uvědomit, že jde o jeden typ testování, ze kterého by se neměly činit 

nadhodnocené závěry. 
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     4. Diskurzivní analýza slohových prací z roku 1954 

 

       4.1 Sborník školních slohových prací 

 

Školní slohové práce se nearchivují. Učitelé českého jazyka si práce svých žáků po 

určitou dobu nechávají, ale jejich soukromý archív se časem obnovuje. Školní práce 

napsané na jednotlivých listech rovněž špatně odolávají času a přesunům z místa na 

místo. Proto jsem po oslovení několika učitelů českého jazyka a prozkoumání školního 

archívu jedné základní školy získala sice dostatek slohových prací, ovšem starých 

maximálně dvanáct let. 

       Potom se mi náhodou dostal do rukou velice zajímavý sborník. Jde o knihu 

jednoduše vázanou v tmavě hnědé kůži s ručně perem popsanými a očíslovanými 

pevnými stránkami a názvem Pohádky, pověsti a pamětihodnosti našeho kraje (viz 

příloha č. 1). Byla nalezena v 60. letech ve škole v Krčíně, což je část Nového Města 

nad Metují. K autorství se hlásí „žáci 7. třídy a jednoročního kursu osmileté střední 

školy v Novém Městě – Krčíně“. Je to jakýsi textový památník se třemi oddíly, pěti 

ilustracemi a dvěma fotografiemi z června 1954.  

       Jaký je vlastně věk autorů? Dnešního čtenáře překvapí termín „osmiletá střední 

škola“ i „jednoroční kurs“. Pojďme se velmi stručně podívat do historie, jak to v naší 

zemi bylo s povinným vzděláním. V roce 1774 vydala císařovna Marie Terezie 

Všeobecný školní řád, ve kterém vyzvala rodiče, aby své děti „ve věku 6 – 12 let do 

školy posílali“. Tento rok je považován za počátek povinné školní docházky, šlo však 

spíše o důrazné doporučení. Až v roce 1869 byl v rakousko-uherské monarchii přijat 

zákon, který nejenže stanovil povinnost školní docházky, ale pod hrozbou sankce ji i 

vyžadoval. Délka povinné školní docházky byla stanovena na 8 roků, což bylo 

v tehdejší Evropě ojedinělé. Po vytvoření samostatného československého státu byla 

tzv. malým školským zákonem z roku 1922 délka povinné školní docházky sjednocena 

na 8 let (s počáteční výjimkou pro Slovensko). Zákon o jednotné škole z roku 1948 

prodloužil školní docházku na 9 roků, zákon z roku 1953 ji s ohledem na obtížnou 

ekonomickou situaci v zemi opětovně zkrátil na 8 let. Protože ve školním roce 1953/54 

končili na základní škole žáci dvou ročníků, bylo nutné přechodné opatření, kterým byla 

možnost absolvovat na původní škole jednoroční učební kurz. K opětovnému 
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prodloužení povinné školní docházky na 9 let došlo po zlepšení národohospodářské 

situace zákonem z roku 1960 [Morkes 2010]. 

       Autoři textů jsou tedy žáky 7. ročníku základní školy ve věku 13 let a jednoročního 

kurzu, který odpovídá dnešní 9. třídě a věku 15 let. Je pravděpodobné, že byli k napsání 

textu vyzváni během výuky, ale viditelný zásah vyučujícího zde nenajdeme. Pokud se 

děti dopustily chyby, samy si ji v textu opravily. Předpokládám, že jde o výběr 

zdařilých textů. Do sborníku jsou zařazeny práce celkem 21 různých žáků 7. ročníku 

(11 dívek a 10 chlapců) a 19 žáků jednoročního kurzu (10 dívek a 9 chlapců). Sborník 

má tři oddíly – pohádky, pověsti a pamětihodnosti, jednotlivé práce splňují požadavky 

slohového útvaru vypravování, popisu a částečně i reportáže. Práce některých žáků 

(celkem 14) z obou uvedených ročníků byly zařazeny ve dvou částech sborníku, pouze 

4 žáci publikují ve všech třech částech. Můžeme se domnívat, že každý žák byl vyzván 

k napsání alespoň jedné práce, protože jazyková i stylistická úroveň a rozsah prací se 

různí, ale je také možné, že nejhorší práce nebyly do sborníku vůbec zařazeny. 

 

       4.2 Podklady pro analýzu jednotlivých prací  

 

Pro kvalitní analýzu je užitečné, ne-li nezbytné, aby byly systematicky zaznamenány 

charakteristické lingvistické znaky i obsahové zvláštnosti jednotlivých textů. Do 

tabulek, které jsou k nahlédnutí v příloze č. 2, je přehledně zaznamenán rozsah každé 

práce, její název, iniciály autorů, pohlaví žáků (Ž/M) a jejich zařazení do 7. ročníku (7) 

nebo jednoročního kurzu (JK). Zachycen je také stručný obsah práce a výčet 

zajímavých charakteristik, případně informace o jazykové a stylistické úrovni textů. 

 

       4.2.1 Pohádky 

 

Tento oddíl obsahuje 18 pohádek, autory 9 textů jsou žáci 7. ročníku, dalších 9 pohádek 

napsali posluchači jednoročního kurzu. Rozsah prací představuje nejčastěji jednu až dvě 

ručně popsané strany větší než formát A5, v ojedinělých případech jen text o několika 

větách. Naprostá většina pohádek má výchovné zaměření, pracovitost, poslušnost, 

pořádkumilovnost nebo péče o bezbranné bývají na konci příběhu odměněny. Několik 

příběhů čerpá svou inspiraci v přírodě a pomocí bohaté slovní zásoby, metafor a 

personifikací vypráví o příchodu jara, květinách nebo potůčku. Nadpřirozené postavy se 
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příliš často neobjevují, setkáme se jen s vodníkem, čertem, drakem a bohem. Neobvyklé 

schopnosti naopak nechybí zvířatům, odhalují své dobré i špatné vlastnosti, pomáhají 

obrátit děj ke šťastnému konci, kdy dobro vítězí, všichni jsou napraveni a zachráněni. 

 

       4.2.2 Pověsti 

 

Tento oddíl je z celého sborníku nejrozsáhlejší, obsahuje 19 prací žáků 7. ročníku a 14 

prací posluchačů jednoročního kurzu. Naprostá většina pověstí pochází z Krčína, 

Nového Města nad Metují a z nedalekých obcí – Černčic, Bohulavic, Václavic, 

Nahořan, Lhotky, Nového Hrádku, Police nad Metují, z horského Kounova, Sedloňova 

a Deštného v Orlických horách. Výjimku tvoří pověst z poněkud vzdálenějšího 

Broumova a okolí Litomyšle a jedna pověst pochází až ze Slezska. Některé náměty se 

opakují ve více pracích. Nejčastěji jsou použity motivy zakladatelské a místopisné, u 

mnoha pověstí najdeme výchovné zaměření příběhu. Nečestné chování bývá krutě 

potrestáno, šlechetné postavy jsou téměř vždy zachráněny. U každé pověsti děti uvádějí, 

od koho příběh vyslechly, než ho zaznamenaly. Vypravěči bývají zpravidla rodiče nebo 

prarodiče. 

 

       4.2.3 Pamětihodnosti 

 

Poslední oddíl sborníku obsahuje pouze 11 prací, převládají texty starších žáků, mladší 

děti psaly jen tři texty. Tyto práce jsou trochu obsáhlejší, zaujímají nejčastěji dvě strany 

ručně psaného textu. Děti opět popisují zajímavá místa v kraji kolem Nového Města nad 

Metují, tentokrát jde ale o popisy měst a obcí, jejich historických staveb a událostí i 

současných zajímavostí. V některých případech je práce stylizována jako pozvánka pro 

děti nebo dospělé návštěvníky z jiných krajů a autoři se zdařile pokoušejí navázat 

kontakt s budoucími možnými čtenáři či posluchači, jindy se pisatelé snaží vyvolat iluzi 

přímé prohlídky konkrétního místa nebo trasy, takže práce obsahují některé reportážní 

prvky. Množství prací se zabývá velmi dávnou historií, jsou připomínána pohanská 

pohřebiště nebo staré obchodní cesty, co se týče architektury, je vyzdvižen význam 

renesančního novoměstského náměstí, zámku a místních barokních kostelů. Při líčení 

současnosti jsou v několika případech stručně zmíněny dobové instituce a stavby, např. 

JZD, stanice SNB nebo elektrárna. Ze všech prací zaznívá výrazně místní patriotismus, 
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hrdost na významnou historii i současnost svého rodiště nebo bydliště, to vše vyjádřeno 

často poeticky, v méně případech věcným a popisným stylem. 

                    

       4.3 Diskurzivní analýza textů 

 

       Společenský kontext diskurzu 

Hned v úvodu analýzy je nezbytné si uvědomit, jaká byla politická a ekonomická 

situace v letech 1953 – 1954, kdy tyto školní práce vznikaly. Po roce 1948 se 

Československo stalo součástí sovětského geopolitického bloku a na armádu a zbrojní 

výrobu bylo vynaloženo obrovské množství prostředků. (V roce 1952 to bylo 28% 

tehdejšího národního důchodu.) Mohutné investice byly také vloženy do první pětiletky. 

V červnu 1953 byla nečekaně provedena měnová reforma, která si kladla za cíl vyřešit 

dlouhodobé zatěžování československé měny, jež probíhalo od roku 1949. Lidé přišli o 

své celoživotní úspory, většina naspořených peněz byla měněna v kurzu 1:50. Sociální 

dopad byl plošný, ve větších městech docházelo ke stávkám a demonstracím, na mnoha 

místech se projevoval silný individuální odpor [Jirásek 2003]. 

       Probíhala kolektivizace zemědělství, při které bylo individuální soukromé 

zemědělství přeměněno na družstevní. Hlavní fáze vyvlastňování zemědělské výroby a 

vytváření komunistickou stranou ovládaných jednotných zemědělských družstev a 

státních podniků probíhala v letech 1948 – 1960. V březnu 1953 po smrti Stalina a 

Gottwalda byly sice násilná kolektivizace i postup vůči středním vrstvám poněkud 

zmírněny, stále ještě ale doznívaly politické procesy. 

 

       Apolitičnost školy 

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že škola počátkem 50. let nebyla a ani nemohla být 

vhodným místem pro debaty o společenských problémech, pro první nezralé 

vyjadřování názorů projevených na veřejnosti nebo třeba jen ve slohové práci. 

Historický kontext svědčí o tom, že v žádné škole nebylo možné zcela uniknout 

politické propagandě, ale lze se domnívat, že existovala alespoň možnost zaměřit se při 

výuce více na slavnou historii českých zemí, a ne na složitou současnost, vytvořit ze 

školy oázu vědění, kam se děti chodí dozvídat poznatky z různých vědeckých oborů i 

praktických oblastí a teprve se připravují na problémy dospělého věku, kterým zatím 

nemohou rozumět. 
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       To je asi důvod, proč je sborník prací žáků důsledně apolitický. Kromě dvojího 

dobového označení „soudruh školník“ a „soudruh učitel“ v jedné práci a zmínky o JZD 

nebo stanici SNB v jiné práci nenajdeme ani náznak politické situace ve společnosti. 

Děti se zabývají světem pohádek, dávnou historií svého rodiště, a pokud popisují 

současnost svého okolí, činí tak věcně a s důrazem na přírodní a architektonické 

zajímavosti regionu. 

 

       Jazyk 

Děti se bez výjimky a důsledně vyjadřují ve spisovném jazyce, odpovídajícímu 

jazykové normě z počátku 50. let. Škola zastává názor, že „norma spisovného jazyka 

jest složitější soubor jazykových prostředků než norma jazyka lidového, poněvadž 

funkce spisovného jazyka jsou bohatěji rozvinuty a přesněji rozlišeny“ [Havránek 1932: 

34]. Ve snaze vyhovět tlaku školy a jejímu požadavku „korektnosti“ písemného projevu 

používají žáci někdy tvary a podoby slov, které už v té době byly považovány spíše za 

knižní. Jaké jsou nejvýraznější odlišnosti oproti dnešnímu jazyku? 

 Zejména v části se starými regionálními pověstmi potkáme archaismy, které 

byly možná použity záměrně, aby dokreslily atmosféru starého příběhu, např. 

slula krásou, zatlucte, rozvadění, jest, skonal, spatřuje, neboť, pod jhem války.   

 Občas čteme o věcech, které dnes pojmenováváme jinak, nebo o činnostech, 

které již běžně neprovádíme, např. uložila do mošinky, mýtil krče (pařezy). 

 Velmi často se v textech objevuje infinitiv sloves zakončený na –ti, přestože už 

od roku 1941 bylo možné užívat infinitiv zakončený na –t.  

 V pracích se setkáme se slovesnými vazbami s předmětovým genitivem, které 

dnes nahrazujeme vazbami akuzativními, např. neměl jména, nečinila škody. 

 Vyskytují se zde přechodníky přítomné, např. jdoucí, vedouce, jsouce zbabělí, i 

minulé, např. ruku k nebi pozdvihnuv. 

 Slovosled ve větách je odlišný, dochází k inverzi přídavného jména v přívlastku, 

zvratného se, přivlastňovacího nebo ukazovacího zájmena, např. ruka Páně 

dotkla se nepřátel našich, vysoko na skalách tyčila se tvrz, místu tomu se říká. 

 Přídavná jména jsou často použita ve jmenných tvarech, např. pln, vesel, 

vyhozeny.  

 Četnější než v dnešním vyjadřování školních dětí se zdá rovněž použití pasiv, 

např. šatstvo bylo pohozeno, hračky byly poškozeny, chodba byla zasypána. 
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 V genitivu je použita předložka s, např. s pole, s obou stran. 

 Některá přejatá slova nebo běžné zkratky se psaly v 50. letech podle starších 

pravopisných norem, např. pense, t. zv. [Pravidla českého pravopisu 1948]. 

Co se týče užívaných jazykových prostředků, všechny práce samozřejmě nedosahují 

stejné úrovně. Přesto je možné vyzdvihnout některé charakteristické rysy těchto 

slohových prací: 

 Většina prací ve všech třech oddílech sborníku využívá bohatou slovní zásobu 

s četnými přívlastky a synonymy, větná stavba je na vysoké úrovni, děti tvoří 

pěkná souvětí. 

 V některých textech narazíme i na metafory, např. špaček jako zkušený otec 

nebo idiomy, např. vzali do zaječích. Při líčení okolní přírody a 

architektonických zajímavostí se děti pouštějí do častých a hezkých 

personifikací, např. chaloupky se krčí, sluníčko se usmívá a probouzí jarní 

přírodu, babička vrba natahuje svou hlavu. 

 V oddílech s pohádkami a pověstmi se objevuje přímá řeč, prvky dramatičnosti, 

např. běda tomu, kdo se přiblíží, tu vzepjal se, dobrá stavba a gradace příběhu, 

náhlé zvraty, vyhrocení situace a úleva ze šťastného konce. V oddíle s popisem 

pamětihodností pro změnu najdeme oslovení čtenáře, pozvání adresované dětem 

nebo dospělým návštěvníkům kraje. 

 Až na několik prací, které mají kratší rozsah nebo velmi jednoduchý styl, se žáci 

7. ročníku i posluchači jednoročního kurzu pohybují velmi dobře v umělecké 

stylové oblasti a pokoušejí se proniknout do oblasti publicistické. 

 

       Místní patriotismus        

Zejména v posledním oddíle se setkáme s výrazným místním patriotismem, děti dávají 

najevo, že jsou hrdé na to, že pocházejí z kraje s bohatou historií a krásnou přírodou. Je 

zřejmé, že si pisatelé rovněž uvědomují, že podobné kladné vyjadřování je ve slohové 

práci o rodném kraji žádoucí, když vyjadřují svůj vřelý vztah k němu bohatými 

jazykovými prostředky:  

„Radostný, hřejivý a čistý pocit zaplaví srdce každého návštěvníka, jehož noha spočine 

na dlažbě krčínského kostela. Je uchvácen prostou a čistou krásou vnitřku chrámu. Však 

také chrám tento, nyní znovu zřízený, a jeho starobylá zvonice ze 14. století mohly by 

nám mnoho vyprávěti.“ 
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„V malebném podhorském koutu severovýchodních Čech leží skromná a tichá ves. 

Úbočí kopečku je posázeno chaloupkami a zemědělskými usedlostmi. Vrcholek kopce 

krášlí starodávný kostelík s vysokou věžičkou na dřevěné kopulovité střeše.“ 

Často se v pracích objevuje vedle několikanásobných přívlastků a barvitých slovesných 

vazeb i osobní zaujetí autora:  

„Také Nové Město se pyšní starými, památnými stavbami. Je to především krásná, 

svérázná stavba novoměstského zámku, typické náměstí obdélníkového tvaru 

s podloubím, které je snad jedním z nejhezčích v Čechách.“ 

„U nás jsou památná místa i krásná zátiší, kde se musí každému líbit.“  

Výjimkou nejsou ani básnické obraty, metafory a silné emocionální výrazy pro pocity 

národní hrdosti a vlastenectví: 

„Narodila jsem se v Deštném, místě bohatém přírodními krásami… Myslím, že i pro 

básníka by bylo těžké psát o krásách Orlických hor. A třebaže se mi nedostává dost 

vhodných slov, mám svůj kopcovitý kraj opravdu ráda, a proto vás všechny zvu: 

,Přijeďte se k nám podívat!´“  

„Pokládám si za velikou čest, že jsem rodačkou tak historického města s neméně 

historickým okolím. Ráda bych pozvala své přátele z daleka, abych se mohla pochlubit 

rytířským městem a v dějinách slavně zapsaným krajem.“ 

„Můj rodný kraj je vskutku hoden pera básníka…“  

 

       Umírněná kreativita 

Při čtení pohádek v prvním oddíle sborníku čtenáře udiví, že děti nepracují při volbě 

příběhu více se svou fantazií. Vytvářejí poučné příběhy o svých školních potřebách, 

jejich hrdinové se vzorně starají o hospodářská zvířata a o své nemocné rodiče nebo 

vypěstují hrášek pro nasycení všech spolužáků. Nevíme ovšem, jestli psaní pohádky 

nebylo právě takto zadáno a jestli děti nebyly při psaní nasměrovány k poučnému 

příběhu z jejich každodenního prostředí.  

       Je dobré si rovněž uvědomit, jak mnoho odlišný byl svět třináctiletých nebo 

patnáctiletých dětí a dospívajících v době před 60 lety. Každodenní obstarání živobytí 

bylo pro jejich rodiče hlavní starostí. Děti z venkova plnily mnoho úkolů při zajištění 

chodu hospodářství, času pro sebe měly opravdu málo. Jde o období, kdy ještě nenastalo 

dobývání vesmíru a chlapci nesnili o tom, že se stanou kosmonauty a že se setkají 
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s cizími civilizacemi. Doba nepřála ani princeznám a s nimi spojeným romantickým 

představám děvčat. 

 

       Genderový pohled 

Pokud se na práce dětí podíváme z hlediska genderu, zjistíme, že není možné jednoduše 

zobecňovat, jestli jsou práce děvčat nebo chlapců na vyšší jazykové úrovni. Chlapci sice 

ve více případech (přibližně 11 prací) dávají přednost kratšímu rozsahu svých textů a 

věcnějšímu stylu, jiné práce chlapců ale překvapí bohatou slovní zásobou, dobrou 

větnou stavbou a pěkně vystavěným příběhem. Děvčata se uchýlila ke kratšímu rozsahu 

práce v méně případech (přibližně 5 prací), ale jazyková úroveň jednotlivých slohových 

prací se značně liší. Dá se říci, že dívky se ve většině případů více rozepisují, využívají 

bohaté jazykové prostředky, nebojí se metafor ani poetismů, projevují citové zaujetí a 

důsledně se drží všech formálních náležitostí. U tří chlapců je projev jednoduchý, 

chaotický, až zmatený, ale jiné chlapecké práce, i ty stručné se vyznačují bohatými 

jazykovými prostředky, obsahují zajímavé dějové zvraty a jsou vtipné.    

  

       4.4 Shrnutí 

 

Analyzované školní slohové práce z 50. let jsou apolitické, soustředěné na každodenní 

svět dětí nebo na historii a pozoruhodnosti jejich rodného kraje. Jazyk slohových prací 

je důsledně spisovný, z prací je znát, že škola trvá na dobové spisovné normě a klade 

důraz na „korektnost“ jazyka. Spontánní vyjadřování v místním dialektu nebo v obecné 

češtině je nepřípustné. Snaha o správné formulování myšlenky se mnohdy dnešnímu 

čtenáři jeví jako svazující, zejména autorské pohádky dětí vykazují nízkou míru 

kreativity. Z mnoha prací je patrný silný místní patriotismus vyjádřený básnickými 

obraty a emocionálními výrazy pro národní hrdost a vlastenectví. Co se týče 

genderového pohledu, nedá se říci, jestli jsou zdařilejší práce chlapců nebo děvčat. 

Častěji je styl chlapců věcnější a rozsah práce méně obsáhlý, naopak děvčata rozvádějí 

hlavní myšlenky podrobněji a používají také více metafor a barvitých spojení. Úroveň 

prací je ale srovnatelně rozmanitá u obou pohlaví. 
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       5. Diskurzivní analýza současných slohových prací  

 

       5.1 Soubory školních slohových prací 

 

Aby bylo možné alespoň do určité míry porovnat současné slohové práce s šedesát let 

starými pracemi z novoměstské školy, zaměřme se rovněž na žáky 7. a 9. ročníku 

středně velké základní školy v malém městě vzdáleném asi 20 kilometrů od Krčína. 

Použité školní slohové práce jsou autentické, nebyly vytvořeny zvlášť pro účely tohoto 

sociologického výzkumu. Témata prací rovněž nebyla upravena. Výběr souborů pro 

analýzu byl veden snahou posuzovat práce odpovídající slohovému útvaru vyprávěcímu 

a popisnému, což se nejvíce přibližuje novoměstským pohádkám, pověstem a popisu 

místních pamětihodností. Pro analýzu byly vybrány tři soubory slohových prací – 

vypravování s možností volby konkrétního příběhu, charakteristika člena rodiny a úvaha 

na vlastní téma, což je sice práce naprosto odlišná od prací napsaných před šedesáti lety, 

ale z jazykového i sociologického hlediska o to více zajímavá. Vypravování a úvaha 

byly napsány žáky dvou tříd 9. ročníku, charakteristika blízké osoby žáky 7. ročníku.  

 

       5.2 Podklady pro analýzu jednotlivých prací  

 

Podobně jako při posuzování slohových prací ze školního roku 1953 – 1954 v předchozí 

kapitole budou pro účely analýzy zaznamenány charakteristické rysy slohové a 

jazykové úrovně každé práce a v případě prací žáků 9. ročníku také stručný obsah. 

V tabulkách, které jsou umístěny v příloze č. 3, je zapsáno pořadové číslo práce, iniciály 

autora, jeho pohlaví (M/Ž) a ročník ZŠ (7/9).  

 

       5.2.1 Charakteristika člena rodiny 

 

Tento soubor obsahuje 20 školních slohových prací žáků jedné třídy 7. ročníku, nejde o 

výběr, jsou posuzovány práce všech žáků, bez ohledu na skutečnost, že jazyková úroveň 

dětí je zde velmi různá. 

       Žáci se před psaním práce podrobně seznámili v hodinách slohu s tím, jak má 

charakteristika vypadat, jak ji komponovat, na jaké jazykové výrazy se zaměřit. 

Dozvěděli se, že v úvodu představí čtenáři charakterizovanou osobu a svůj vztah k ní. 
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V hlavní části uvedou její vnější podobu, temperament, vztah k lidem, přírodě, práci a 

povinnostem, pohovoří o schopnostech, nadání a zájmech. Závěr by měl obsahovat 

shrnutí, kritiku, obdiv nebo jiné hodnocení. Vzhledem k tomu, že charakteristika je 

hodnocením vlastností, bývá žákům doporučeno používat především výstižná hodnotící 

podstatná a přídavná jména, slovesné vazby, příslovečná určení způsobu, 

několikanásobné větné členy, postupně rozvíjející přívlastky shodné a neshodné, 

přirovnání k vystižení vnějších i vnitřních znaků, případně rčení [Sochrová 2004: 89]. 

Kompozice vychází z popisu, který zvolna přechází v charakteristiku, kde jsou různé 

poznatky o povahových vlastnostech člověka, jeho zájmech, rodinném zázemí, prostředí 

a vztazích zasazeny do celkového pohledu. Charakteristika nepostrádá hodnocení, ale 

nemá být soudem. Může být završena zamyšlením, úvahou [Fucimanová 1994: 77-79]. 

       Můžeme říci, že všichni žáci se snažili splnit zadaný úkol, výsledky se liší podle 

individuálních jazykových schopností. Rozsah prací představuje jednu stranu formátu 

A4, sedm prací je kratších, pouze jedna práce je o polovinu delší. Děti charakterizují 

osoby důvěrně známé, což bylo do jisté míry určeno zadáním, využívají vlastní 

zkušenost a pozorování, nikdo nepopisuje příbuzného, kterého zná jen z doslechu.  

       S výjimkou jediné dívky se naprostá většina dětí pohybuje velmi dobře v rovině 

spisovného jazyka, nespisovné výrazy se vyskytují ve více pracích, ale vždy pouze 

ojediněle, přičemž bývají většinou emocionálně zabarveny (brácha) nebo jde o výrazy 

v mluvené podobě jazyka často užívané (můžu). Téměř všichni se snaží vyjadřovat 

pomocí bohatého jazyka, tvoří pěkná souvětí s četnými přívlastky a nápaditými 

slovesnými vazbami, hledají vhodná přirovnání a metafory. Někdy je tato přílišná snaha 

korunována menším úspěchem v podobě poněkud nemotorného obratu (na obličeji se 

tyčí velké oči, povaha obsahuje jak lásku, tak i důslednost). V pracích se nesetkáme 

s germanismem, jak tomu bylo v případě starého popisu novoměstských pamětihodností 

(rathaus), ale občas se vyskytují anglicismy zachycující nové jevy současné doby 

(Facebook, piercing). České neologismy a zkratky pro současné jevy a aktivity je také 

možné najít (má dobré hlášky, promelírované vlasy, je členem SDH, hraje na trubku 

v ZUŠ, chodí na judo…). Poměrně oblíbená (i když často nepřiměřená) jsou silná 

hodnotící a zdůrazňující adjektiva a adverbia (strašně se těším, strašně drzý, máme 

velice skvělý vztah, máme dost dobrý vztah, strašně pronikavý modrozelený oči, vztah 

máme úžasnej…). Žádná práce neobsahuje archaismy, ani přechodníky, pasiva či 
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jmenné tvary adjektiv. Některé práce jsou slohově přirozené a zralé, v jiných se občas 

vyskytne neobratný výraz. Všechny práce (včetně té zcela nespisovné) jsou čtivé. 

 

       5.2.2 Vypravování – volné téma 

 

Soubor obsahuje 18 slohových prací žáků jedné třídy 9. ročníku, opět jsou posuzovány 

všechny napsané práce. Žákům byl zadán pouze slohový útvar, konkrétní vyprávěný 

příběh zvolili pisatelé sami.  

       Jak má vypravování ve školním slohu vypadat? Vypravování událostí, zážitků 

svých i jiných osob patří k častým složkám lidské komunikace. Při vypravování je 

vhodné soustředit se na událost, zápletky, konflikty a jejich řešení. Reprodukovaný děj 

by měl být vystižen tak, aby si ho čtenář dokázal představit. Vypravování by mělo být 

názorné, živé, zajímavé, napínavé, s důrazem na vztahy časové a příčinnostní. Je možné 

pracovat se všemi vrstvami národního jazyka, nespisovné prostředky jsou použity 

s rozvahou a zvláště v přímé řeči. Nemusíme se bránit slovům významově bohatým, 

citově zabarveným, přirovnáním, rčením a obrazným prostředkům [Sochrová 2004: 86]. 

Kompozičně musí být vypravování dobře a přehledně uspořádáno, protože bývá složité, 

kromě zobrazované události zachycuje také prostředí, charaktery osob, motivy jednání a 

řeč. Vypravěč do něj může zakomponovat i jiné slohové postupy, např. popis, výklad 

nebo úvahu. Nejčastěji je dějová linie vyprávěna postupně, tedy v tom sledu, jak šly 

události za sebou. Děj se ale může odehrávat i pozpátku – retrospektivně, v případě, že 

je základní dějová linie přerušována novými vstupy, hovoříme o postupu retardačním. 

Někdy se odvíjejí dva děje souběžně – paralelně, nebo se rozehrává zároveň více 

příběhů, pak se jedná o vyprávění simultánní [Fucimanová 1994: 51n]. 

       Rozsah prací se pohyboval od jedné do dvou stran formátu A4, jen jedna práce byla 

delší. Všichni žáci zcela určitě napsali čtivá, zábavná a zajímavá vyprávění a zdařile 

využili přímé řeči, vtipných přirovnání, metafor, případně zdrobnělin nebo slangu. 

Některé práce upoutaly hezky vystavěným příběhem se zápletkou, gradací a ve dvou 

případech dokonce ironickou nadsázkou. Žáci často zapojili do svých vyprávění 

obecnou češtinu, a to záměrně v přímé řeči, aby podtrhli přirozenost popisované situace, 

a také neuvědoměle, když spontánně použili výraz, na který jsou ve svém jazykovém 

prostředí více zvyklí. Co se ale ukázalo být velkou slabinou této skupiny, je pravopis. 

Dvanáct z osmnácti prací, tzn. celé dvě třetiny, obsahuje velké či menší množství 
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pravopisných chyb, jedna práce pouze chyby v interpunkci. Chyby jsou závažné a 

objevují se v jevech, které jsou ve výuce zdůrazňovány a pravidelně procvičovány 

v hodinách českého jazyka, jako např. shoda podmětu s přísudkem, předložky a 

předpony s a z, zájmena osobní a přivlastňovací (zejména tvary zájmena já), adjektiva 

skloňovaná podle tvrdého vzoru, podmiňovací bychom, tvary skloňování některých 

substantiv… U většiny žáků, kteří se dopouštějí pravopisných chyb, jde o chyby ve 

dvou až třech jevech, tři práce jsou ale dokladem toho, že se autoři mnoho z psané 

podoby mateřského jazyka za dobu povinné školní docházky nenaučili. Bez 

pravopisných chyb, ovšem se specifickými chybami ve slovosledu a odhadu délky 

samohlásky je práce hocha polské národnosti, který navštěvuje českou školu po dobu 

pěti let. 

 

       5.2.3 Úvaha na volné téma 

 

V tomto souboru posuzujeme 15 slohových prací, ani zde nejde o výběr, někteří žáci (3) 

nebyli při psaní práce přítomni. Opět byl zadán pouze slohový útvar, žáci byli předem 

vyzváni, aby si téma úvahy rozmysleli a určili sami, čemu se budou věnovat. 

       Úvaha bývá v učebnicích označována jako nejnáročnější slohový útvar, ve kterém 

se projevuje úroveň myšlení, zralost, pohled na svět, vzdělání a zkušenosti autora, který 

se v ní zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, aby dospěl 

k obecnějšímu závěru. Úvaha pracuje s fakty, hledá příčinné vztahy mezi nimi, posuzuje 

odlišné názory, nabízí různá hlediska a postoje [Sochrová 2004: 92]. Setkáme se 

s úvahou publicistickou, vědeckou nebo uměleckou, svébytným druhem úvahy je esej. 

Na rozdíl od výkladu, úvaha neshromažďuje fakta, nerozebírá je a nepoučuje o nich, ale 

zamýšlí se nad nimi, hodnotí je a vyvozuje závěry. Přivádí k zamyšlení autora i čtenáře. 

Předložený problém úvaha často neřeší, nechává jej otevřený, chce, aby jej čtenář 

dořešil sám. Pro jazyk úvahy jsou charakteristické výrazy širokého významu, označující 

vztahy, cíle, východiska, hodnotící výrazy i výrazy emocionální. Jde o útvar založený 

na přemýšlení, a proto jsou zde kladeny velké nároky na přesnost uvažování. Základem 

je správná volba hodnotících výrazů. Úvaha je útvar subjektivní, a tak bude využívat 

výrazy dokumentující myšlenkový proces. Je vhodné klást otázky a hledat odpovědi, 

používat řečnické otázky, zvolací nebo přací věty. Otázky mohou být položeny v úvodu 

i závěru úvahy a mohou být obsaženy i v názvu [Fucimanová 1994: 142-145]. 
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       Rozsah prací je převážně jedna a půl až dvě strany formátu A4, pouze jedna práce 

zaplňuje téměř tři strany. Žáci v této třídě nemají problémy s pravopisem, jen u dvou 

prací zaznamenáme občasné chyby a dalším dvěma pracím je možné vytknout chyby 

v interpunkci. V jedné práci se pisatelka častěji uchyluje k obecné češtině, ale z práce je 

zřejmé, že to vystihuje její záměr projevovat se takto spontánněji. Při čtení se většinou 

setkáme s přirozeným projevem i bohatým jazykem. Vzhledem k tomu, že zadaným 

slohovým útvarem je úvaha, snažili se žáci používat řečnické otázky, zvolací věty, 

nabídnout pluralitu názorů i návrhy řešení sledovaných problémů a mnohdy se jim to 

dařilo. Některé práce překvapí radikálními postoji, ironickou nadsázkou nebo osobním 

zaujetím pro věc. Na druhé straně je často závažný problém jen nastíněný, povrchně 

podaný nebo poněkud zmateně interpretovaný a cítíme, že tématu by prospělo 

důkladnější dopracování. Přesto si dovolím tvrdit, že projev mnohých prací je vzhledem 

k věku a životní zkušenosti pisatelů vyzrálý, s osobitým pohledem na zmiňované 

skutečnosti. 

       Výběr vlastního tématu k psaní úvahy je sám o sobě velmi zajímavý. Při čtení 

jednotlivých názvů je na první pohled zřejmé, že dospívající vnímají a snaží se řešit ve 

své slohové práci problémy, o kterých se v současné společnosti diskutuje a jsou často 

prezentovány v médiích. Témata, která se dospívajících obzvlášť citlivě dotýkají, 

souvisejí se vzhledem člověka, požadavkem perfektní postavy, nutností speciálních 

redukčních diet a nemocí vzniklých poruchou metabolismu. G. Lipovetsky tvrdí, že 

v důsledku personalizace a individualizace se naše tělo v dnešní masově konzumní 

době  stalo předmětem uctívání. Úzkost ze stáří vede k „narcistickému zaujetí vlastním 

tělem“ a k posedlosti zdravím a štíhlostí, nadměrné lékařské péči a rituálům údržby těla. 

Fyzická sešlost nebo nedokonalost se považuje za něco hanebného [Lipovetsky 2003: 

84]. Výběr tématu dává těmto tvrzením za pravdu. Čtyři z patnácti pisatelů se totiž 

zabývají obezitou, mentální anorexií, bulimií nebo různými dietami. Autoři textů si 

uvědomují závažnost problému zejména pro postižené osoby a jejich uvažování se ve 

většině případů ubírá směrem k účinné pomoci těmto lidem. Kritizují ale i neustálý tlak 

společnosti na každého jedince a především nedostatek tolerance k odlišnosti.  

       Potřebu větší tolerance zdůrazňují autoři prací také v přístupu většinové společnosti 

k homosexuálům nebo imigrantům, či spíše novým členům jakékoli komunity obecně. 

Nízkou míru tolerance vnímají pisatelé tentokrát ne jako problém netolerantních 

jedinců, kteří zastávají mylný názor a je nutné je poučit a přesvědčit, ale jako vážný 
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celospolečenský problém. Mezi témata ryze současná můžeme zařadit nabádání 

k využívání sociálních sítí v rozumné míře nebo nadšení z nových možností videoher a 

snahu o ujištění, že ne vždy musí jít o hloupé využití volného času. Naopak na pasivní 

trávení volného času v současnosti upozorňuje pisatelka, která se mj. přimlouvá za 

aktivnější přístup k provozování hudby. Budoucností motorismu se zabývá pisatel 

s překvapivě neekologickým pohledem na věc a velkou vášní pro rychlá, výkonná a 

hlučná auta. Ve zpracovaných tématech se objevují i generační problémy a nadčasové 

úvahy o hledání smyslu života, pevnosti přátelských vztahů, úloze peněz v životě nebo 

bezmocnosti lidí, kteří se ocitli v ohnisku pozornosti pomlouvačů.  

 

       5.3 Diskurzivní analýza textů 

 

       Společenský kontext diskurzu 

Začněme pro srovnání rovněž stručným popisem současného politického klimatu, který 

samozřejmě v každé době ovlivňuje otevřenost vyjadřování názorů nebo naopak obavy 

a na který reaguje i škola. I když dnešní pluralitní společnost čelí mnohé kritice nejen 

sociologů, není sporu o tom, že dospělí i děti mají možnost se svobodně vyjadřovat ke 

všem oblastem života a že této možnosti také často využívají. Každodenní kritika plyne 

z úst těch, kteří diskutované problematice rozumí, i těch ostatních. Zvykli jsme si číst a 

poslouchat všudypřítomné věcné i velmi ostré výtky a připomínky, sami polemizujeme 

s názory autorit, je dovoleno kriticky se vyslovit téměř ke všemu. Což je mimochodem 

pro školu velmi příznivá situace. U učitelů nepanuje přehnaný strach z nadřízených a 

cenzury, rodiče dětem doma neříkají, jak tomu bylo za totality, aby se o choulostivém 

tématu nikde nezmiňovaly. Mluví se o všem, vzhledem k absenci zábran u některých 

žáků učitel někdy pouze koordinuje jestli, kdy, do jaké hloubky a jakým způsobem bude 

navržené téma diskutováno. 

 

       5.3.1 Diskurz školní slohové práce 

 

Školní slohová práce je jako každý psaný text méně přirozená a spontánní než mluvený 

projev dospívajících. Jde o předem ohlášené ověření jazykové dovednosti, takže pisatel 

měl čas si rozmyslet, o čem bude psát a jak myšlenku vyjádří. Všechny věty nebo úseky 

textu by měly být celkem uspokojivě vystavěny podle nastudovaných a domluvených 
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pravidel [McCarthy 2000: 25]. Školní slohová práce představuje specifický fenomén. Je 

přesně určeno předchozím procvičováním a zadáním, jaké parametry musí žák splnit, 

aby jeho práce byla co nejlépe hodnocena. A tak není divu, že výsledek se od běžného 

každodenního projevu v některých případech opravdu silně liší výběrem slovní zásoby, 

množstvím synonym, neobvyklými přirovnáními nebo citově zabarvenou výpovědí. 

 

       Koherence textu a textové vzorce 

Co se týče analyzovaných slohových prací, většina je napsána jako soudržný 

smysluplný celek s dobrou stavbou a se srozumitelnými vztahy v souvětích i celém 

textu, s použitím adekvátních spojovacích výrazů a vhodným členěním do odstavců. Jen 

malý počet prací působí v některých úsecích chaoticky a vyjádření konkrétní myšlenky 

vyznívá poněkud neobratně. Tato slohová neuspořádanost může být potvrzením 

odlišných schopností v oblasti verbálního vyjadřování dětí, které jsou způsobeny jejich 

sociálním původem a na které upozorňoval Bernstein [Keller 2004: 61]. 

       V pracích nacházíme určité opakující se textové vzorce. V popisném stylu jde často 

o úvodní tvrzení, které je následně doplněno dalšími detaily. Charakteristika blízké 

osoby systematicky postupuje od vnějšího vzhledu k charakterovým vlastnostem a 

v případě popisu místa většinou sleduje určitou konkrétní trasu. Vypravování se 

vyznačuje uvedením do problému, které předchází dalšímu rozvinutí příběhu, zápletce, 

gradaci a rozuzlení, případně poučení nebo hodnocení celé situace. V rámci úvahy se 

setkáme nejčastěji s nastolením otázky a následným hledáním odpovědí, jindy pisatel 

předkládá a posuzuje určitá tvrzení a protitvrzení nebo postupuje od obecného problému 

ke specifickému, případně naopak. Často navrhuje řešení situace nebo konstatuje, že 

z uvedených důvodů není řešení jednoduché nebo možné. 

 

       Slovní zásoba  

Výstižné a pestré výrazy dokládají bohatost jazyka a jsou předpokladem pro dobré 

hodnocení slohové práce. Žáci prokázali, že dovedou pracovat s modalitou, synonymy, 

protikladnými a ustálenými spojeními, správně zařazují význam nesoucí slova. Při 

běžném mluveném projevu jsme ve snaze přesně popsat určitý jev sice zvyklí používat 

rozmanitá substantiva a adjektiva, slovesné vazby však bývají v současné 

racionalizované řeči spíše jednoduché. Kouzlit se slovesy začneme až v rozmyšleném 
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písemném projevu. Třináctiletí žáci se už také snaží při charakteristice členů rodiny 

potvrdit, že vládnou bohatým mateřským jazykem: 

„Obličej zdobí usměvavé rty. Svět pozoruje svýma pěknýma modrýma očima, jež ještě 

více zvýrazňují dlouhé řasy. Obočí má na obou stranách souměrné a líčka působí 

zdravým dojmem.“ 

„O svoje svaly chodí pravidelně pečovat do posilovny a svoji kondici zdokonaluje 

podvečerním během do Čánky, a tak představuje vydatnou posilu pro hokejbalový a 

volejbalový tým.“ 

Děti opouštějí prostor běžné mluvy a neříkají jednoduše, jak jejich bratr nebo bratranec 

vypadá a jaké „jsou“ jeho vlastnosti, ale snaží se nacházet nápaditější synonyma: 

„Filipovy světlé a lesklé vlasy splývají až na ramena a na jeho souměrném obličeji září 

světle modré oči. Nos zdobí několik malých pih, které se na bledé pleti dost vyjímají. 

Svými úzkými rty se usmívá na celý svět.“ 

Někdy působí zvolené výrazy poněkud nuceně, jindy se pisateli podaří vytvořit 

příjemný a přirozený projev: 

„Jeho středně velké uši slyší i to, co nemají. Mluví hlubším hlasem. Chodí rychlejší 

chůzí. Ve společnosti se obléká slušně, a když pracuje, nosí pracovní oděv.“ 

„Kromě své náročné profese, pracuje v nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných, 

pečuje o svou starou maminku, prababičku Boženku, a také hlídá nás, svá vnoučata. 

Není vůbec pohodlná. Stále se snaží dělat radost svým blízkým. Daří se jí to díky 

výjimečnému kuchařskému umění.“ 

Při vypravování patnáctiletých žáků už barvité slovesné vazby předpokládáme, ale 

jejich styl přesto někdy mile překvapí bohatým jazykem, napětím nebo originalitou: 

„Betynka si usmyslela, že chce svět vidět nejen z naší zahrady, ale zažít i trochu 

svobody, a proto se vydala dírou v plotě za dobrodružstvím.“ 

„Znělo to tak hodně zajímavě a podezřele, že nám to nedalo a musely jsme se jít 

podívat. Moc dobře jsme věděly, že to máme zakázané. Ale bylo pro nás tak hrozně 

důležité to vidět, že jsme neodolaly a jako tajné agentky se vydaly na průzkum…“ 

„Po nějaké době jsem s udivením zjistila, že můj nástroj funguje jako oradlo. Udělala 

jsem prstíky několik dírek v písku, nastrkala do nich kvítky sedmikrásek a následně po 

nich přejela svým objevem.“ 
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       Přirovnání, idiomy a metafory 

Při čtení slohových prací si občas uvědomíme, že mimo hodinu českého jazyka by se 

mladý člověk takto nikdy nevyjádřil. Je zřejmé, že při plnění úkolu byl nucen „přepnout 

do složitějšího jazykového kódu“ a místy to vypadá, že je na něm doslova pácháno ono 

diskurzivní násilí, které zmiňuje Foucault ve svém Řádu diskurzu [2006: 33]. Výsledek 

je někdy velmi zdařilý, jindy úsměvný: 

„Po světě se rozhlíží hnědýma očima, které vypadají jako dvě studánky“, píše 

třináctiletý chlapec o svém stejně starém bratranci. 

„Oči má hnědé jako čokoláda“, prozaičtěji vidí pisatelka. 

„Matoušovy tváře jsou jako dvě muchomůrky“, básní chlapec o svém mladším bratrovi. 

„Má velkou štíhlou postavu a svalnaté tělo, kulatější hlavu připomínající fotbalový 

míč“, čteme mírně pobaveně v dalším popisu. 

„Je to veselá kopa…Ona je taková jiskra do života“, lichotivě podotýká pisatel ke své 

sestřenici a v závěru dodává: „Jsem šťastný jako blecha, že ji mám.“ 

Bratrovo výbušné chování komentuje dívka slovy: „někdy se rozzuří jako lev“.  

„Na hlavě si můžete povšimnout velkých zelených očí, malých úzkých rtů, krásného 

malinkatého nosu jako knoflíček a vždy načervenalých tváří“, popisuje dívka sestru. 

„Babička je jako baterie Duracell, plná energie.“ Toto přirovnání nevypadá na první 

pohled příliš básnicky, ale zní upřímně a je jistě originální. 

„Ty jsi horší než Viktorka na splavu“, hodnotí dívčin křik svědek události. 

„Pamatuji si to, jako by to bylo včera“, dodává hoch na důležitosti svému příběhu. 

Závažnost popisované situace podtrhuje dívka, když píše: „Hlava mě pálila, jako bych 

ji měla v plamenech“.  

„Přátelství je jako provaz, když ho přetrhneš, dá se na něm udělat uzel, ovšem ten tam 

už napořád zůstane“, uvažuje moudře děvče. 

„Lidé na ně koukají skrz prsty a ukazují na ně, jako by byli z jiné planety“, zlobí 

pisatelku nedostatek tolerance k odlišnosti. 

Rozvážný úvod najdeme v práci jednoho chlapce: „Tak jistě, jako je v moři voda, já i 

ostatní lidé často uvažujeme o pomluvách“.  

„Motocykly vypálily jako namydlené blesky“, vypráví nadšený fanoušek draksterů.   

V jiných slohových pracích potkáme dech vyrážející skutečnosti, lidi, co jsou chtiví 

peněz, zabíjejí nudu a jindy pro změnu zabíjejí pohledem, vysedávají na Facebooku, 

dokážou si ledacos spočítat na prstech jedné ruky, prožívají ráno, jako každé jiné, 
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můžeme se o ně opřít, někteří jsou na holky, jiní na kluky, občas jim přetečou nervy a 

když zmizí, není po nich vidu ani slechu.    

 

       Několikanásobné větné členy 

Dalším typickým znakem pro diskurz školní slohové práce je hledání co největšího 

počtu vhodných výrazů pro charakterizování jedné skutečnosti, vlastnosti nebo události. 

Toto zřetězení větných členů je častější v případě jednoduššího stylu, pisatelé, jejichž 

sloh je vyzrálý, spíše použijí souvětí s více slovesnými vazbami nebo několik 

jednoduchých vět. Téměř ve všech pracích se setkáme s několikanásobnými přívlastky: 

„Babička je výbušná, ale i hodná a chápavá.“ 

„Pomluva nebo také lidově řečeno ,drb‘, ,fáma‘, ,špek‘ a další, je vlastně jev, kdy někdo 

o někom jiném rozšiřuje hanebné, hanlivé, pomlouvačné a často i povrchní řeči… Jeho 

motem je někomu ublížit, vybít si na něm zlost, ,povozit´ se na jeho štěstí…“ 

Neobvyklý není ve větách ani několikanásobný podmět nebo předmět:  

„Má kulatý obličej, krátké hnědé vlasy a pihovatý malý nos.“ 

„Pravdomluvnost, upřímnost a poctivost jsou také jeho kladné vlastnosti.“ 

Více přísudků ve větě znamená propojení popisovaných činností nebo pokynů: 

„Nechtěla jsem k ní jít, řvala jsem, brečela, kopala…“ 

„Jako malé jsme neustále pobíhaly, hrály si a dělaly různé vylomeniny.“ 

„Denně se tyto seriály vysílají s novými úkoly a novými soutěžícími. Sedněte si do vany 

s pijavicemi a pak jich deset snězte. Snězte, skočte, udělejte…!“ 

„Dostávám se k otázce názorů starších lidí a jejich prohlášení ohledně dnešní mládeže, 

že je líná, nechce sportovat, nic nedělá.“ 

Několikanásobné příslovečné určení, např. způsobu nebo místa vypadá v textu bohatě: 

„Byly jsme dost posedlé všemi různými upíry, čarodějnicemi a jinými nadpřirozenými 

bytostmi…Znělo to zajímavě a podezřele.“ 

 

       5.3.2 Diskurz věcný, popisný 

 

Věcnost se stručným, ale výstižným popisem detailů je určitě běžné mluvě i psanému 

projevu mladé generace bližší než poetičtější čeština slohových prací. O racionalizaci ve 

všech oblastech každodenního života, která výrazně ovlivňuje také jazyk, byla zmínka 

ve třetí části práce. Zdá se, že někteří žáci se ve věcném a strohém diskurzu cítí dobře a 
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příliš často ho neopouštějí ani při psaní charakteristiky nebo vypravování. V některých 

úsecích je tento sloh dokonce velmi vhodný, dodává textu dramatičnost a vtip:  

„Došli jsme na místo, připravili jsme pruty a nahodili. Lovili jsme a po chvilce jsem měl 

záběr, byl to malý kapřík, tak jsem ho pustil zpátky do vody.“ 

„Hroznýš se zamotal kolem mé ruky. Začal utahovat. Ne moc silně, jen se ohříval…“ 

„Samozřejmě myš utekla za skříně. Přesouvat se nám je nechtělo, tak jsme kolem 

zbudovali ohradu. Myš nikde. Pak mě napadlo, že tam dám její domeček, třeba vyleze. 

Ha! Konečně vylezla…“ 

Jinde cítíme, že použité výrazové prostředky jsou příliš jednoduché, že strohost stylu 

nebude záměrná a textu nepřispívá: 

„Je mu 19 let, nižší štíhlé postavy, kratší ruce, ale delší nohy.“ 

„Mezi koníčky patří sport, hlavně fotbal. Dále má rád vybíjenou. Je prostě sportovní 

typ.“ 

„Vylezli na strom a vyčkávali. Po jedné hodině spatřili jelena a laň. Po třech hodinách 

uviděli srnce na druhém kopci v údolí.“ 

V ojedinělých případech je styl zmatený, pisatel vyjadřuje mnoho pocitů v jedné větě: 

„Vždycky bych jí pomohl, i když mě někdy naštve, stejně ji mám rád, prostě je to moje 

babička.“ 

„Abych nezapomněla, je štíhlej a vysokej. Na hlavě nemá vůbec žádný vlasy, ale to je u 

něj normální. V jazyku má pirsing.“ 

       Při čtení prací si uvědomíme, že některé děti pochopily, bez ohledu na to, jak 

bohatý jazyk používají v běžné mluvě, že je nutné se „pravidlům“ neboli diskurzu 

slohové práce alespoň do určité míry přizpůsobit. Zvládají to samozřejmě na rozdílných 

úrovních. Jen výjimečně zaznamenáváme, že někteří pisatelé se „rozvinutému kódu“ 

spisovné školní češtiny přizpůsobit jednoduše nedokážou. 

 

       5.3.3 Sdílený diskurz všeobecných znalostí 

 

Autoři textů pracují se dvěma kategoriemi informací. Jednu kategorii představují 

informace nové, které přinášejí poznatky o lidech, věcech, prostředí, detailech 

vypravovaného příběhu nebo názorech pisatelů a které jsou jádrem každého 

sdělovaného textu. Vedle toho každý autor spoléhá na všeobecné znalosti 

potencionálního čtenáře, které jsou nutné k pochopení a správné interpretaci textu. Jde o 
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jakýsi sdílený diskurz znalostí o světě, který umožňuje soustředit se na nosné informace 

a nezabývat se vysvětlováním všech dílčích tvrzení [Brown, Yule 1988: 236]. 

       Sdílený diskurz všeobecných znalostí je nutný pro pochopení každého přirovnání, 

metafory, ironické poznámky nebo nadsázky, o některých byla již řeč v této části práce. 

Podívejme se na další příklady: 

Věta „snaží se číst knihy v originále“ nám například říká, že chlapcův bratr zvládá cizí 

jazyk na vysoké úrovni a že je ctižádostivý. Uvědomíme si, že chlapec, který „měl po 

chvilce záběr a byl to malý kapřík“, říká, že chytil rybu. Pochopíme, že dívka, která 

píše, že „se jí snad zastavilo srdce“, když se jí ztratil pes, žádné kardiologické problémy 

ve skutečnosti neměla. Čtenář také pozná, že hoši, co „si šli zakopat“, se věnovali 

fotbalu a ne zahradničení, a že „šťouchnutí“ na Facebooku nebude bolestivé. Pisatelka, 

která uvažuje o možnosti „adopce pro homosexuály“, počítá s tím, že víme, kdo jsou 

homosexuálové a co znamená adopce. A chlapec, který píše o „fastfoodech“, 

nepovažuje za nezbytné tento pojem překládat nebo vysvětlovat, protože mu připadá 

dostatečně známý a užívaný. 

       Autoři textů nejen že předpokládají určitý objem všeobecných znalostí u čtenářů, 

ale sami navzdory nedospělému věku prokazují, že mají alespoň částečný přehled o 

rozmanitých oblastech přírodních, technických a společenských věd. Rozepisují se o 

plazech, typech motorů nebo právních normách upravujících podmínky partnerství. 

V pozadí popisovaných událostí tušíme skutečný zájem o určitou problematiku. 

 

       5.3.4 Diskurz společenské kritiky 

 

Jedná se o prostor, kde se alespoň příležitostně pohybujeme všichni. Podle německého 

filozofa a sociologa Jürgena Habermase je pro moderní společnost důležitý nejen 

technický pokrok, ale také schopnost kriticky se vyrovnat s tradicemi a kolektivně 

diskutovat o současných problémech [Kniha filozofie 2013: 306]. 

       Pro dnešní mladou generaci je otevřená kritika přirozenou záležitostí, vyrostla již 

v době veřejných debat. Školní mládež se snaží posuzovat a řešit rozmanité problémy 

v mnoha oblastech, zvažovat pro a proti při odlišném řešení modelových situací:  

„Nemají zájem nabírat nové členy do spolku, protože když se bude oddíl zvětšovat, bude 

nabývat množství lidí a problémů a ,stará garda’ se bude muset dát na ústup…“ 
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„Lidé se zajímají o jiné věci, jak si vydělat co možná nejvíc peněz, jak postavit pěkný 

dům… Na muziku už nemá dnes nikdo čas.“ 

„Hodně lidí říká, že když do této nemoci spadnete, už se nedá vyléčit. Ale to je omyl!“ 

Ještě mnohdy nedokážou odhadnout míru razance, která je pro tvrzení v dané situaci 

nezbytná, a ne vždy je schopni připustit další možnosti, bez zábran ale řeknou, co se jim 

líbí nebo nelíbí a proč. Radikální tvrzení a přímočaré vyjádření názorů najdeme i ve 

školních slohových pracích, zejména v úvahách: 

„C. A. je kouzelník, který si propíchl kůži obrovskými háky, které pak zavěsil na 

vrtulník. Vzlétl do výšky deseti metrů. Podle mě jde o šílence!“ 

„V dnešní době jsou tací lidé, kteří jsou dietami doslova posedlí!“  

„Dieselové motory jsou stále nejlepší motory, které kdy byly vynalezeny. Tato éra ale 

končí a na svět se dostávají hybridy, a to je něco odporného.“ 

Někdy se může zdát vyjádření mladých lidí neobratné, ale je zřejmé, že mají jasno 

v tom, že viníkem negativního jevu je soudobá společnost se svými normami, 

představami a předsudky: 

„Homosexuálové jsou dost omezováni už jen tím, že si nemohou zažádat, u nás v České 

republice, o adopci, či manželství.“ 

„Předpokládám, že k takovému brutálnímu způsobu hubnutí se mladé holky rozhodnou 

kvůli nátlaku dnešní doby, který je někdy obrovský.“ 

 

       5.3.5 Hodnoty a postoje 

 

Slohová práce je činnost školou řízená, nepředstavuje situaci, kdy autor sám cítí 

nutkavou potřebu sdělit své myšlenky širokému okolí. Přesto při zadávání práce je 

žákům nabídnut dostatečně velký prostor pro vytvoření konkrétního obsahu, takže svou 

volbou tématu a výběrem jazykových prostředků dávají najevo, jak se dívají na svět 

kolem sebe. Záměrně i nevědomky o sobě říkají, jestli s popisovanou situací souhlasí 

nebo by ji řešili jinak, jestli lidi v příběhu obdivují nebo je odsuzují, k jaké zvažované 

možnosti by se oni sami přiklonili.  

       Zjistit vyhraněný postoj a uznávané hodnoty jedince je vždy obtížné, ne vždy jsou 

pisatelé a dotazovaní ochotni své postoje přímočaře sdělovat, v některých oblastech 

společenského života se navíc dostatečně neorientují a jsou spokojeni s rolí pouhých 

pozorovatelů. Účastníci (nejen) sociologických výzkumů se ve svých odpovědích snaží 
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přizpůsobit sociálnímu očekávání a místo vyjádření svých skutečných postojů a hodnot 

nabízejí názory, o kterých se domnívají, že budou společensky přijatelné. Stylizují se do 

role, ve které se budou jevit v nejlepším možném světle [Disman 2002: 132]. 

Dospívající mnohdy nemají jasno v tom, jaký postoj k určitému problému vlastně 

zaujímají. Řídí se často svými vzory, přebírají postoje a hodnoty, které jsou deklarovány 

jimi obdivovanými sociálními skupinami. V případě školních prací a projevů, které jsou 

hodnoceny vyučujícími, se žáci a studenti snaží splnit představy konkrétního učitele. 

       Podívejme se, čeho si například všímají třináctiletí chlapci a dívky v charakteristice 

svých blízkých, co u nich hodnotí kladně nebo naopak kritizují. Připomeňme si, že se 

pohybujeme v diskurzu školní slohové práce, kde pisatel přesvědčuje především učitele 

o svém dobrém jazykovém výkonu, správných postojích a snaze postupovat tak, jak se 

od něj očekává. A tak nás nepřekvapí, že většina příbuzných je hodnocena kladně a že 

děti vyzdvihují společensky ceněné vlastnosti. 

 

● Laskavost, přátelské vystupování 

Téměř všichni pisatelé (18 z 20) uvedli, že je charakterizovaná osoba u nich oblíbená 

pro své nekonfliktní jednání. Laskavost je vlastnost ceněná u popisovaných dospělých, 

tedy maminek a babiček: 

„Babičku Miládku mám velmi ráda, protože je přátelská, srdečná a umí výborně vařit.“ 

„Její laskavost a ochota se jí ovšem ne vždy vyplácí.“  

„Vybral jsem si (k popisu) babičku, protože je na mě hodná a mám ji rád.“ 

Přátelskou povahu, klid a vyrovnanost vyzdvihují děti také u svých vrstevníků:  

„Je velmi přátelský a vždy ochotný každému pomoci.“ 

„Honza je veselé, kamarádské povahy…Když ho něco nebo někdo opravdu rozzlobí, 

dlouho mu to nevydrží a za chvíli je to zase veselý kluk.“ 

„Nikdy se nenechá vyprovokovat a je s ním zábava.“ 

„Svého bratra mám rád, protože se navzájem bereme jako kamarádi i jako bratři.“ 

 

● Spolehlivost, ochota pomoci  

Děti vysvětlují, že příbuzný je jim blízký i proto, že je spolehlivý a že jim vždy ochotně 

pomůže, nebo vyjadřují přesvědčení, že v případě nutnosti by tomu tak určitě bylo. Tyto 

oceňované vlastnosti zdůrazňuje 13 pisatelů z 20: 

„Vím, že mu mohu důvěřovat.“ 
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„Maminka je velmi ochotná žena, nikdy neodmítne něčí prosbu o pomoc a vždy 

pomůže.“ 

„Brácha je osoba, o kterou se mohu opřít.“ 

„Maminky si vážím za její lásku a ochotu mi se vším pomoct, je mým velkým vzorem.“ 

 

● Smysl pro humor 

Dospívající si velice cení, když je s bratrancem, babičkou nebo sourozencem zábava:  

„Považujeme ho za milého a vtipného člověka, který nezkazí žádnou legraci.“ 

„Často se směje a neuráží se, to se mi na něm líbí.“ 

„Je to taková veselá kopa.“ 

„Je usměvavá a ráda se baví.“ 

„Jsem rád, že mám takového bratránka, protože vždy, když se potkáme, výborně se 

bavíme, protože jeho smysl pro humor nás rozesměje.“ 

Podobně se ve své práci vyjadřovala více než polovina pisatelů, přesněji 11 dětí. 

 

● Sport, zájem o přírodu a zvířata, ostatní zájmy 

Z prací velmi zřetelně vyplývá, že děti kladně hodnotí, když je člověk v něčem dobrý 

nebo dokonce úspěšný, když se o něco zajímá a projevuje nadšení pro svůj koníček. 

V případě sportu oceňují konkrétní úspěchy, ale také péči o dobrou kondici:  

„Jirka je atletický talent, nejvíce úspěchů dosahuje v basketbalu a v běhu. V zimě rád 

lyžuje v Krkonoších a v Orlických horách. Ve škole ho nejvíce baví tělesná výchova.“ 

„Ve volném čase se věnuje sportu. Nejvíce úspěšný je v atletice, běhá přes překážky a 

pak delší tratě (tři nebo deset kilometrů). Skoro z každého závodu si přiveze nějakou 

medaili. Jde mu ale každý sport, v zimě lyžuje nebo bruslí a v létě rád jezdí na výlety na 

kole. Minulý rok začal pravidelně chodit do posilovny a na box.“ 

„Má docela svalnaté ruce, protože chodí na judo a nyní i do tanečního kroužku, kde má 

hodně pohybu.“ 

Vedle kladně hodnocených sportovních výkonů sem můžeme zařadit i péči o vzhled 

nebo aktivní životní styl. O sportovním zájmu svých příbuzných psalo ve své slohové 

práci deset dětí, snahu pečovat o svůj vzhled nebo dobrou postavu a kondici 

vyzdvihovalo sedm pisatelů.  

„Jejím velkým koníčkem je sport, zvláště volejbal a pilátes. Obléká se vkusně a při chůzi 

drží své tělo vzpříma,“ hodnotí svou matku jedna z pisatelek. 
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„Lyžuje, bruslí, jezdí na kole a kolečkových bruslích a plave. Je členem SDH a účastní 

se různých soutěží,“ oceňuje na bratrovi sestra. 

„Často jezdí na kole a chodí na dlouhé procházky. Také cvičí a celkově se udržuje 

v dobré fyzické kondici,“ chválí babičku vnučka. 

Autoři textů píší v 11 případech o rozmanitých zájmech svých příbuzných:  

„Ve volném čase ráda relaxuje, protože si potřebuje ode všeho odpočinout.“ 

„Styl hudby má divnej, poslouchá Metalicu, takovej divnej styl hudby.“ 

„Mezi jeho záliby patří také čtení knížek a hraní her na počítači.“ 

„Je také členem skautského oddílu, kde se učí novým věcem.“ 

V 5 případech zmiňují lásku k přírodě a ke zvířatům: 

„Ve skutečnosti je hodně citlivý, má nás rád a taky má rád strašně moc zvířata.“ 

„S velkým nadšením chodí do lesa sbírat houby a klidně stráví celé odpoledne jejich 

čištěním a zpracováváním.“ 

 

● Pracovitost, školní úspěchy 

Podobně jako sportovních úspěchů si cení autoři textů také úspěchů školních nebo 

pracovních. O tom, že si jeho příbuzný vede dobře ve škole, psalo pět dětí, někdy věcně, 

jindy obšírněji nebo dokonce s obdivem: 

 „Ve škole patří mezi nejlepší studenty. Baví ho matematika, má výborné logické 

uvažování. Často se účastní matematických olympiád, kde se umisťuje na předních 

místech.“ 

„Ve škole se dobře učí, i když ho to učení moc nebaví.“ 

„…při tom všem zvládá celkem bez obtíží studium na průmyslové škole v Dobrušce.“ 

Pracovitost je vlastnost oceňovaná nejen ve společnosti dospělých. Kladně ji hodnotili i 

mnohé děti, když psaly o svých vrstevnících, rodičích nebo prarodičích: 

„Není vůbec pohodlná. Stále se snaží dělat radost svým blízkým.“ 

„Filip je pilný jako včelička, protože hodně pracuje, a zároveň je spolehlivý a poctivý.“ 

„Rád pracuje na zahrádce nebo něco peče. Vždy má radost, když se mu něco nového 

zadaří.“ 

 

● Ctižádostivost, důslednost, vytrvalost 

Tyto vlastnosti obdivují a přímo pojmenovávají čtyři pisatelé, v několika dalších 

případech tyto povahové rysy nepřímo vyplývají z textu. 
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„Je velmi ctižádostivý, má pevnou vůli, a pokud se pro něco rozhodne, snaží se 

dosáhnout zdárně cíle.“ 

„Mezi ty dobré (vlastnosti) patří skromnost, pečlivost a vytrvalost.“ 

„Vyžaduje ode mne i mojí sestry plnění svých požadavků, pokud máme všechno 

v pořádku, dokáže nás odměnit tím, co se nám líbí, a udělá i velkou radost.“ 

 

● Poctivost, pravdomluvnost, pečlivost 

Tyto typicky kladné charakterové vlastnosti doplněné ještě o skromnost a upřímnost 

byly oceňovány ve čtyřech případech, v některých dalších textech se ovšem prolínají se 

spolehlivostí, důsledností, pracovitostí popisovaných osob a jejich ochotou pomoci nebo 

poradit. 

„Hodně pracuje a zároveň je i spolehlivý a poctivý… Je vychovaný k pravdomluvnosti.“ 

„Pravdomluvnost, upřímnost a poctivost jsou také jeho kladné vlastnosti.“ 

„Musím dodat, že je pravdomluvná a poctivá.“ 

 

● Citově zabarvené kladné hodnocení 

Vyvrcholením kladného hodnocení popisované osoby je v některých charakteristikách 

odhodlání řídit se jeho nebo jejím vzorem a často vyjádření silné citové vazby: 

„Budu charakterizovat svého bratránka Davida, protože bych chtěl být v několika 

směrech jako on,“ sympaticky začíná svou práci třináctiletý hoch a podobně to vidí 

další pisatelé: 

„Budu popisovat staršího bratra Luboše, protože mi je blízký.“ 

„…jsme spolu jen o víkendech. O to víc se na něj těším, je s ním zábava a nikdy se 

nenudíme. Mám ho rád.“ 

Děti se nestydí vyjádřit své city a vytvářejí dojemné texty, zejména pokud jde o 

charakteristiku maminky nebo babičky, a to jak v jednoduchém stylu, tak i v důkladně 

propracovaných textech: 

„Vždycky bych jí pomohl, i když mě někdy naštve, stejně ji mám rád. Prostě je to moje 

babička.“ 

„Svoji maminku mám velice moc rád a nikdy bych ji za nic a nikoho jiného na světě 

nevyměnil, nechtěl bych žádnou jinou, i přestože je občas přísná, tak zůstává pro mě i 

nadále tou nej maminkou…“ 

„Až mi bude šedesát, chtěla bych být jako ona.“ 
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● Negativní hodnocení 

Některé práce se zaměřují jen na kladné charakterové vlastnosti popisovaných osob, což 

je pochopitelné a do jisté míry způsobené zadáním práce. Děti se rozepisují o oblíbené 

osobě a obdivují ji právě pro zmiňované kladné vlastnosti. Jiné práce se snaží 

postupovat systematicky a zabývat se všemi stránkami osobnosti nebo chtějí jen pro 

pořádek a jakousi protiváhu uvést i něco záporného. Nejčastější kritizovanou vlastností 

je výbušnost, případně náladovost příbuzných. Pisatelé našli tyto nedostatky u devíti 

popisovaných osob. Ve čtyřech dalších případech se dětem nelíbila tvrdohlavost a drzé 

chování vrstevníků, v jednom případě byla kritizována nedochvilnost. 

„Filip je strašně drzý… lehce se rozzlobí a hodně rád se pere. Dovoluje si i na starší 

děti. Když není po jeho, tak se naštve…“ vadí pisateli na jeho brantranci. 

„Na rady nebo doporučení ostatních jen velmi málokdy dá. Občas si myslí a zároveň se 

chová tak, jako by on věděl vše nejlépe, a tím rozčiluje hlavně rodiče,“ uvědomuje si 

bratrovy nedostatky autor. 

„Nechá se snadno vyvést z míry kvůli hloupostem. To mi na něm docela vadí.“ 

„Občas je i trochu drzý, ale z toho určitě vyroste,“ doufá vtipně další žák. 

„Není úplně dochvilná, většinou přijede o 10 minut déle,“ kritizuje dívka starší sestru. 

 

       Není primárním cílem této práce posuzovat, jestli vyznávané hodnoty a postoje 

dospívajících vždy odpovídají společenskému očekávání. Je ale určitě zajímavé 

uvažovat, kým a jakým způsobem jsou utvářeny a měněny nebo do jaké míry jsou 

v rámci diskurzu školní slohové práce v hlavách dětí „upraveny“. Mnoho názorů našlo 

jistě inspiraci v televizi, rozhlase nebo časopisech. Vlivem médií a školního 

výchovného diskurzu se bude více zabývat šestá část práce. 

       V této kapitole se zamýšlíme nad jazykovou výbavou současných třináctiletých a 

patnáctiletých žáků základní školy. Zajímá nás, jestli jsou schopni používat mateřský 

jazyk k vyjádření svých citů, pocitů, postojů a obecně uznávaných společenských 

hodnot. Přestože se syntaktická, lexikální i stylistická úroveň jednotlivých prací 

samozřejmě liší, můžeme na základě uvedených příkladů konstatovat, že žáci se s tímto 

úkolem dokážou vypořádat velmi dobře. 
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       5.4 Komparace obou analyzovaných období 

 

Hned v úvodu je nutné zdůraznit, že komparovat budeme moci jen některé aspekty 

používání českého jazyka ve školním prostředí v době před šedesáti lety a dnes. 

V tradiční společnosti odstup šedesáti let příliš významný nebyl, ale v moderní a 

postmoderní společnosti představuje velice dlouhé období přinášející mnohé změny. 

Změnilo se politické klima i zřízení, poněkud odlišná je i role rodiny a školy, ve všech 

oblastech společenského života je rozvíjen a podporován individualismus, jsme neustále 

zahlcováni novými informacemi a zvažujeme nabízené možnosti v oblasti vzdělání, 

uplatnění na pracovním trhu i využití volného času. G. Lipovetsky zdůrazňuje nové 

způsoby socializace a proces personalizace, který zasahuje všechny oblasti postmoderní 

společnosti [2003: 155]. 

       Škola se snaží jít s dobou a hledat nová pojetí výuky, i když je neustále kritizována 

za množství požadovaných encyklopedických znalostí od žáků a za frontální vyučování 

ze strany učitelů [Štefflová 2003]. Pokusme se porovnat výuku češtiny a zejména slohu 

v obou sledovaných obdobích v zjednodušeném kontextovém přehledu a shrnout tak 

výsledky obou analýz slohových prací, z let 1953 – 1954 a ze současnosti: 
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       5.5 Shrnutí 

 

Ve snaze posoudit, případně doložit srovnatelnou úroveň mateřského jazyka u dnešních 

dospívajících a žáků, kteří navštěvovali základní školu před šedesáti lety, byla 

provedena diskurzivní analýza školních slohových prací z obou období. Analyzovány 

byly zejména práce slohového útvaru vyprávěcího a popisného, u současných prací také 

úvahového. Je nutné si uvědomit, že práce vznikaly za naprosto odlišných podmínek a 

že některé faktory jsou nesrovnatelné. Liší se politické klima, atmosféra ve společnosti, 

postavení školy v procesu socializace, role rodiny i učitele. Vedle životního stylu se 

změnil také jazyk ve všech svých podobách a tolerance k jeho variantnosti. 

       Zatímco slohové práce z 50. let se důsledně drží spisovné normy a jsou formálně a 

pravopisně téměř bezchybné, postrádáme u nich často větší rozmanitost a kreativitu. 

Snaha o správnost je prvořadá, některé použité výrazy působí příliš knižním dojmem, a 

to i s přihlédnutím k dobovým jazykovým normám. Oproti tomu současné práce 
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překvapí svou spontánností, živějším jazykem, častějším zařazením obecné češtiny a 

dobrým všeobecným přehledem žáků. Velkým kladem se zdá být rovněž zvažování 

dalších možností a posuzování protinázorů. Nedostatkem některých prací je velké 

množství pravopisných chyb a povrchnost při posuzování problému. 

       Schopnost popsat přiměřeným jazykem jevy každodenního života a vyjádřit svůj 

postoj k nim prokázaly jak práce staré, tak ty současné. Můžeme tedy konstatovat, že 

jazyk dnešních mladých lidí není možné označit jako méně dokonalou verzi jazykového 

vyjadřování mládeže před 60 lety. Dnešní běžná čeština dospívajících se pouze 

pohybuje v jiných jazykových i obsahových rovinách. Podléhá velkému tlaku obecné 

češtiny v médiích a vlivu angličtiny, zasahuje do mnoha odborných oblastí, vyznačuje 

se věcností i detailností, je více přirozená a emocionální a snaží se ve větší míře 

zaujmout svou originalitou.  

       Stejně jako v prvním sledovaném období je i v současnosti jazyk ovlivňován 

jazykovými normami, ale také mnohými formálními i neformálními sociálními 

normami. Existuje poněkud odlišný pohled na to, jak důsledně a v jakém prostředí 

bychom měli používat spisovný jazyk, než tomu bylo v minulosti. Přestože jsme 

tolerantnější k používání obecné češtiny a čistou spisovnou češtinu slýcháme jen zřídka, 

uvědomujeme si, že jazyk stále slouží jako významný indikátor sociálního postavení 

jedince. Jestli si toho jsou vědomi i žáci základní školy, budeme zkoumat v následující 

části. 
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       6. Mluvený projev mládeže a postoj k mateřskému jazyku 

        

V předchozích kapitolách jsme se věnovali písemnému projevu školáků před šedesáti 

lety a nyní, snažili jsme se odhalit, popsat a pochopit odchylky od norem spisovné 

češtiny směrem k variantě hovorové nebo obecné. Pojďme se tedy v této kapitole 

podívat, jak v praxi vypadá ona jazyková diglosie češtiny, prozkoumat, jestli ji mladí 

lidé vnímají a jak se v ní pohybují. Jestli si uvědomují, že mluvený projev se od psaného 

projevu liší, ale i on se řídí jazykovými i společenskými normami. Nezáleží jen na tom, 

aby byl mluvený projev srozumitelný a bez rušivých vlivů, ale je nutné brát ohled i na 

společenské postavení adresáta projevu nebo vzájemný vztah mezi mluvčími [Bolinger 

2008: 71n]. Budeme se rovněž ptát, na jakém místě v hierarchii hodnot mladých lidí se 

pohybuje dobré zvládání mateřského jazyka. Budeme se zabývat vztahem úrovně jazyka 

k přání nebo vůli individua, v tomto případě půjde tedy o zjištění subjektivní hodnoty 

[Tondl 1999: 151]. Pokusíme se zjistit, jestli existuje souvislost mezi sociálním 

původem, profesním očekáváním a důležitostí, kterou mladí přisuzují jazykovým 

kompetencím. Odpovědi budeme hledat v polostrukturovaných rozhovorech s žáky, 

jejichž písemné slohové práce byly posuzovány v předchozí části. 

 

       6.1 Rozhovory o češtině 

 

Polostrukturované rozhovory byly vedeny s patnáctiletými žáky jedné třídy. Rozhovorů 

se nezúčastnili všichni, kdo psali úvahu na volné téma, jedna žákyně byla dlouhodobě 

nepřítomna, jeden žák se rozhovoru nechtěl účastnit, ostatní byli o výzkumu 

informováni a souhlasili s účastí. Skupinku dotazovaných rozšířily dvě žákyně, které 

sice nepsaly slohovou práci, ale účast při rozhovorech je zaujala. Rozhovory se 

odehrávaly v konverzační skupině vedené výzkumníkem vždy se dvěma nebo třemi 

komunikačními partnery. Složení skupiny určovali dospívající sami. Rozhovor 

s každým účastníkem výzkumu trval přibližně 15 minut. Komunikace probíhala téměř 

výlučně verbálně, neverbální prvky byly zastoupeny pouze individuální nevýraznou 

gestikulací a občasným smíchem nebo vyjádřením překvapení a údivu. 

       Vztah mezi výzkumníkem a komunikačními partnery byl do jisté míry určen a 

ovlivněn skutečností, že výzkumník se sice představil v roli sociologa, ale mimo tento 

sociologický výzkum působí jako učitel komunikačních partnerů. Při naprosté většině 
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rozhovorů se proto úvod odehrával podle vzorce vztahu učitel – žák, v následující části 

se v některých případech více, v některých méně podařilo navodit uvolněnější atmosféru 

s prostorem k vyjádření názorů, okamžitých nápadů i humorných poznámek. 

        

       6.2 Diskurzivní analýza rozhovorů 

 

       6.2.1 Jazyk rozhovorů        

 

       Jazyk výzkumníka 

Výzkumník se pohyboval na rozhraní hovorové a obecné češtiny, střídání kódů se dělo 

spíše instinktivně než záměrně, s cílem navodit volnější konverzaci. Obecná čeština se 

často vyskytovala v syntaktické rovině, méně často v oblasti morfologické a  lexikální:   

V (výzkumník): To je dobře. Tak teď se budu ptát podobně. Když píšete slohovou práci, 

tak tam musíš mít ty krásné metafory a přirovnání a tyhle věci. Je to hodně jiné, než 

když mluvíš normálně ve škole nebo doma?“ 

Přechod od spisovné češtiny v úvodu rozhovoru k obecné češtině v další části 

ovlivňoval některé komunikační partnery, kteří se snažili na otázky ve spisovné češtině 

odpovědět rovněž spisovně, ovšem později nebo po otázkách v obecné češtině se 

uvolnili a přešli do obecné češtiny: 

KP (komunikační partner): Spisovně jako nemluvím, určitě ne mezi kamarády, myslím 

si, že ani doma, ale když potom jsem někde u lékaře nebo jdu na úřad, do informačního 

centra, tak se snažím. Myslím si, že moc problém mi to jako nedělá, že se v tom dokážu 

orientovat… 

V: A jak to vůbec je ve škole, mluví učitelé spisovně nebo řekněme takovým jazykem, 

takovým jako hodně dobře přijatelným? 

KP: No, já si myslím, že jo. Tak učitelé třeba, když se podívám na novější učitele, který 

třeba nemaj praxi, tak ti mluvej ještě tak tím školáckým jazykem, jako to mám třeba já a 

kamarádi. A pak ty starší, s tou praxí delší, ty pak mluvěj jinak, že jo, to je vidět ten 

rozdíl mezi tím, třeba. (6/M) 

Přestože se rozhovory odehrávaly střídavě ve spisovné i obecné češtině, nedá se říci, že 

by probíhalo ověřování „techniky spojených masek“ (matched-guise technique), kdy 

(zjednodušeně řečeno) bilingvní mluvčí promlouvají k testovaným osobám ve více 

jazykových mutacích, aby následně zjistili postoj účastníků výzkumu k těmto 
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jazykovým variacím [Chromý 2009: 252-262]. To není ani záměrem výzkumu, ani to 

nebylo vzhledem k situaci, kdy komunikační partneři jsou s výzkumníkem 

v každodenním styku a znají jeho mluvu, dost dobře proveditelné. Na druhé straně nás 

časté přizpůsobení se spisovné a obecné češtině vede k úvaze, že volba mezi 

jazykovými variantami není ovlivněna jen sociálním zařazením mluvčího, ani pouze 

kontextem, který je zde určen rolí žáka a učitele, ale je dána také interakčně. Účastníci 

komunikační situace na sebe navzájem působí, což může vést ke změně stylu řeči. 

        

       Jazyk komunikačních partnerů 

Mluva komunikačních partnerů se velmi odlišovala od jejich písemné práce. 

Nejvýraznější rozdíl byl v použití spisovného jazyka. Zatímco v písemném projevu se 

kromě jedné dívky žáci ve všech třech analyzovaných skupinách velmi dobře vyrovnali 

se spisovnou češtinou a jen výjimečně použili výraz z obecné češtiny, mluvený projev 

se z větší části odvíjel právě v obecné češtině. Pouze jeden chlapec podrobil celý průběh 

rozhovoru přísné sebekontrole a až na ojedinělé morfologické ústupky se od spisovné 

češtiny neodchyloval. Bylo zřejmé, že se ani nespisovnými otázkami, ani překvapivými 

poznámkami spolužáka nepodařilo chlapce odpoutat od školního diskurzu nebo že se 

cítí příliš svázán odpovědností za svoje vystoupení při sociologickém výzkumu: 

V: Takže ty si myslíš, že to bude s češtinou zlé, až ty budeš starý muž? 

KP: Já si myslím, že jo. Že lepší bude třeba odjet do zahraničí a učit se pořádně 

anglicky. 

V: No, a nemyslíš, že třeba ta angličtina nám bude pronikat i do té češtiny? Jak to 

bude? Já sama nevím, že jo. Třeba budeme mít takovou řeč napůl českou, napůl 

anglickou. 

Další účastník:  Čínsky! (smích) 

KP: To asi ne.  

V: No, to mě děsí, jestli nebudeme muset mluvit čínsky… 

KP:  Zmizí český jazyk. (4/M) 

       Zhruba třetina komunikačních partnerů měla snahu držet se zpočátku spisovné 

češtiny, ale jakmile je více zaujal obsah hovoru a začali se na něj soustředit, sklouzli 

velmi přirozeně do obecné češtiny. Zbytek účastníků se pohyboval pouze v obecné 

češtině, to ovšem neznamená, že by jejich projev byl na horší úrovni. Bylo snadné 
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odlišit zde promluvy s dobrou větnou stavbou, zdařilými souvětími a bohatou slovní 

zásobou: 

„Já radím, aby se lidi vůbec prostě nezaobírali těma pomluvama, že pomluva je vlastně 

hrozně jednoduchá. Že pomluvu si může vymyslet úplně každej. Že třeba, podívám se na 

Verču, podívám se na kamarády a třeba jsem na Verču naštvanej a můžu jim říct: ,Hele, 

Verča kouřila na záchodě,´ jo. Třeba to vůbec není pravda, ale je to tak jednoduchý říct, 

protože vlastně mluvíme od mala…“ (6/M) 

A podobně jednoduché bylo určit projevy chaotické, syntakticky neuspořádané, 

s pouhými náznaky další části větného celku a s častým opakováním plevelných slov: 

V: Kdo ve vaší rodině se potřebuje krásně vyjadřovat, kvůli práci? 

KP: No, tak asi hlavně mamka. To je, jak dělá jakože taky s pacientama, s těma 

postiženejma lidma, tak taky jakože taky to. A vono i taťka, jak je zedník a prostě má 

nějaký vždycky ty zakázky, tak jako taky potřebuje trošku. (2/Ž) 

 

       Pro lepší představu, jaké odchylky od spisovné normy se při rozhovorech nejčastěji 

vyskytovaly, připojujeme přehled užívaných prvků obecné češtiny. Objevují se zejména 

morfologické změny, typické pro obecnou češtinu: 

 é → ý – je to důležitý se s někým domluvit (1/Ž); jsou z toho takový i zbytečný 

problémy (2/Ž); podle mě je to zdlouhavý (4/M); muziky, který mladý poslouchaj 

(5/Ž); že by to nemělo být přísný (9/Ž); kdo tam vystupoval jakoby v tý reálný 

době a je to takový poučný (10/M); že to jako není nutný (11/Ž); znám jednoho 

takovýho kamaráda (12/M); není jakoby fér, že to odnesou ty nevinný lidi 

(14/Ž);  tak to je blbý (15/Ž) 

 ý → ej – by museli bejt trošku na úrovni a mluvit spisovně (1/Ž); ne každej je 

jakože stejnej (3/M); třeba na těch vejškách už jako by moh mluvit spisovně, ale 

k těm malejm dětem to jako nemusí, že jo (7/Ž); tak u těch malejch dětí, tak to 

asi tam není moc potřeba jakože používat vyloženě ten spisovnej jazyk (8/Ž); 

když nad tím jako přemejšlím (11/Ž); neměl by to bejt žádnej hulvát (9/Ž) 

 elize koncového –í u sloves ve 3. osobě plurálu – ty se zeptaj jenom jako dobrý 

den, co chcete, co si dáte (1/Ž); lidí, co maj talent, slyšej tu muziku a chtěj do 

hudebky… mladý  poslouchaj, já vím… ty lidi si o něm udělaj dobrej obrázek 

(5/Ž); mě to zajímá, jak to ty lidi cejtěj, když maj tu anorexii (8/Ž)  
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 elize koncového –e u sloves v 1. osobě plurálu - mě baví hodně ta geometrie, 

když prostě rýsujem (14/Ž) 

 -í u sloves 4. třídy ve 3. osobě singuláru i plurálu → -ej/ěj - to je pravda, že se 

lidi měněj (1Ž); moc spisovně nemluvěj, když seděj u tý pokladny (8/Ž); 

minimum je těch, co to tak jako neřešej, co mluvěj tak, jako že jim to je jedno, 

úplně… když  tam za ním choděj ty cizí lidi (1/Ž); víc si dovolej na mě, když 

nejsou rodiče doma (7/Ž); hlavně ty puberťáci hrozně mluvěj (14/Ž)  

 -jí u sloves 3. třídy ve 3. osobě plurálu → -jou – oni sami nehrajou na něco 

(5/Ž); třeba ty, co to jakože v tom studiu jako prezentujou (8/Ž); třeba takoví ve 

vládě, takoví ty lidi, co jako reprezentujou náš stát (11/Ž); jsou na tom úplně 

upjatý a potom právě žijou jenom tím (13/Ž); jak k nám prostě přistupujou ty 

starší lidi (7/Ž); žijou jenom tím (13/Ž); když hodně otravujou (15/Ž) 

 -mi/-emi/-ami → -ma/ema/ama – s holkama ve třídě (1/Ž); když jsem 

s kamarádama, tak nemluvím zrovna spisovně… s pacientama, s těma 

postiženejma lidma (2/Ž); vona vlastně mluví se zákazníkama (6/M); já jsem se o 

tom bavila i s rodičema (7/Ž); mně třeba přijdou zajímavý vztahy mezi jako 

lidma, co jsou věřící a co nejsou (9/Ž); Já radím, aby se lidi vůbec prostě 

nezaobírali těma pomluvama (6/M); já bych chtěla dělat někde na kriminálce 

s vraždama (9/Ž); mluví s těma rodičema (15/Ž) 

 vynechání –l v příčestí minulém - třeba na těch vejškách už jako by moh mluvit 

spisovně (7/Ž); Co bych moh dělat? Moh bych dělat právě finanční poradenství 

s mým otcem (4/M) 

 přidání počátečního v- před samohlásku o -  von ještě má úvazek 

v Pardubicích, na tý fakultě (1/Ž); vono pak i v tý jakoby v tý výslovnosti (5/Ž); 

vona dělá v leasingový firmě (6/M); vždycky všechno vodprdne ten nejstarší 

(7/Ž); vono jim přijde, že je pořád všichni považujou za děti (12/M) 

 -ji na konci adverbiálního komparativa → -jc - vyjde to asi levnějc (12/M)   

 chybný tvar příčestí minulého - důležitý je, aby to ty děti bavilo, aby je něčím 

zaujmul (7/Ž); to téma mě prostě zaujmulo (8/Ž) 

 

       Porušování spisovné normy v oblasti slovní zásoby se vyskytuje také poměrně 

často. Setkáme se s použitím některých lexikálních prostředků obecné češtiny, jako je 
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např. univerbizace, tedy vytváření jednoslovných pojmenování z víceslovných [Slovník 

spisovné češtiny 2001: 470]: takový ty puberťáci (2/Ž); když jde třeba na městský úřad 

nebo pracák (3/M); dechovka, to je strašný (5/Ž); já jsem se nedostala na gympl (5/Ž); 

asi u mamky, protože jak je ta zubařka (7/Ž); chtěla bych jezdit sanitkou… ta stanice 

pro ty náctiletý jako že jo lidi (8/Ž); já bych chtěla dělat někde na kriminálce (9/Ž); to 

maso by rozhodně neleželo celej den ve friťáku (12/M); já jsem chtěla jít na stavebku do 

Náchoda (14/Ž). 

       Občas se v rozhovorech vyskytla i expresiva, tedy slova emocionální, vyjadřující 

citový nebo volní vztah nebo postoj [Slovník spisovné češtiny 2001: 80]: když na něho 

spustí nějakou hatmatilkou (1/Ž); taťka má takovou jakoby malou kapelu… nesmí to být 

prostě zašmodrchaný (5/Ž); mně furt v hlavě vrtá myšlenka související s vesmírem… 

ségra dělá v jedný firmě (6/M); velký rozdíl v tom, jak mluví bráchové, když jsou rodiče 

doma (7/Ž); neměl by to bejt žádnej hulvát (9/Ž); když třeba dělá nějaký ty srandičky 

(10/M);  Ježiš, tak to je ve hvězdách, co budu dělat, to fakt nevím (11/Ž);  je kaskadér a 

dělá různý kraviny… to je hodně dobrý, ty jídla, protože jsou různě upravovaný 

takovými sajrajty (12/M). 

       V řeči se vyskytovaly četné odborné výrazy, mající původ nejčastěji v latině, bylo 

možné je vysledovat téměř v každém rozhovoru: psycholožka nebo logopedka… 

radiologickej fyzik (1/Ž); kvůli tý psychice, ta, ta mentální…ta bulimie (2/Ž); rasismus 

(3/M); degenerace mladých… jdu na gymnázium (4/M); spíš mi dělá problém jako 

gramatika, když jsem dyslektik (5/Ž);  když maj tu anorexii…aby nebyl úplně vulgární 

(8/Ž); buddhismus (9/Ž)); obdivuju lidi, kteří prostě ty videohry vytvářejí… Co lidé 

řeší? Homosexuály, ty adopce dětí (10/M); obézní lidi (12/M); maniaci (13/Ž); tak třeba 

ten pedagog by asi měl (15/Ž).  

       Anglicismy, tedy jazykové prvky přejaté z angličtiny do jiného jazyka (v našem 

případě českého) nebo podle angličtiny v něm vytvořené [Akademický slovník cizích 

slov 2001: 52] najdeme v mnoha pracích. Jejich obliba souvisí se současnou 

internacionalizací jazyka. Užití anglicismu je někdy nezbytné, protože český ekvivalent 

obecného slova nebo pojmenování neexistuje (facebook), někdy je jeho použití pouze 

výrazem pro „modernost“, vzdělanost nebo společenskou prestiž. Respondenti používali 

anglické výrazy přirozeně a poměrně často: technická stránka nebo ten design (3/M); 

skateboard, make-up, software, hard disc… je to in (4/M); prostě lidový písničky, vod 

swingu… (5/Ž); třeba Call of Duty, to je prostě za II. světový války (10/M); ty slova 
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anglický, třeba takový to OK, Sorry (11/Ž); Macdonald, KFC, takový ty restaurace… 

Happy meal…dneska bych je lákal na čipmanky (12/M); jak jsem zvyklá na facebooku, 

že tam nepíšu spisovně… v obchodním managementu (13/Ž); cheeseburger, hamburger, 

hot dog (15/Ž). 

       Kladně je třeba hodnotit použití idiomů a metafor, nutno ale říci, že nebyly příliš 

časté: Jazyk má určitě větší moc než třeba silná pěst…  mě to úplně zase teďka nahodilo 

na jiný koleje (6/M);  prostě tak něco plácne (10/M); když jako jsme si blíž… tak to je ve 

hvězdách (11/Ž); právě žijou jenom tím (13/Ž). 

       Výrazným narušením příjemného pocitu z některých rozhovorů byl výskyt 

plevelných slov, intenzifikačních výrazů a diskurzivních částic. Nejčastěji se objevovala 

slova a spojení: no, no tak, jako že, jako, tak jako, jakoby, třeba, prostě, strašně, určitě, 

a tak, já nevím, takový ty, takhle, tohle, zrovna. Ne všechny práce ale byly zasaženy 

opakováním tak velkého množství nadbytečných, rušivých a nesmyslných slov, jako se 

vyskytuje v následující ukázce:  

KP: No, tak jako říkala jakože Iva, tak když jsem s kamarádama, tak nemluvím jako že 

zrovna spisovně, protože jako to bych jako asi nebyla já. Že mluvím prostě tak 

jako…(závěr repliky) (2/Ž).  

Přes chaotičnost projevu můžeme zaznamenat, že dívka vnímá řečový styl, který 

používá, jako nedílnou součást své identity, jako něco, co k její osobnosti patří. V další 

syntakticky neuspořádané ukázce pro změnu nacházíme intertextuální odkaz na výuku 

české historie v hodinách dějepisu, náznak vlastenectví a obavu z budoucího možného 

ohrožení národního jazyka: 

KP: To vlastně je to jakoby z doby, jakoby z minulosti, a třeba když by tady byla fakt ta 

angličtina třeba, tak by se to stalo jako za Habsburků, že by tady byl jenom ten úřední 

jazyk a ta čeština by úplně vymizela a zůstala by jen na vesnicích, jak byla třeba, 

takže…(závěr repliky) (5/Ž). 

 

       Syntaktická rovina rozhovorů vykazuje nejnápadnější odlišnosti oproti písemným 

slohovým pracím. První dojmy z větné skladby při přepisování rozhovorů byly dokonce 

dosti rozpačité, na druhé straně je možné považovat za úspěch, že se snad podařilo 

vytvořit ukázky autentické mluvy dospívajících, zejména vždy ve druhé polovině 

rozhovoru. Mluvený projev dospívajících vykazuje v mnoha případech nízkou úroveň 

verbálního plánování, podobně často jako plevelná slova se opakují diskurzivní částice 
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s kontaktovým účelem, vyskytuje se nadměrná deixe (tedy přímé poukazování ke 

skutečnosti nebo k jejímu označení v textu např. pomocí osobních, ukazovacích nebo 

vztažných zájmen a příslovcí), dochází k parcelaci výpovědi a četné apoziopezi (tj. 

významová a intonační neukončenost, způsobená přerušením nebo citovým rozrušením) 

[Slovník cizích slov 2001: 65, 147].  

 

       Zde jsou některé typické příklady syntaktických zvláštností a nedokonalostí: 

 Řečnické otázky, tázací dovětky – byly poměrně častým a příjemným 

oživením rozhovorů, dokreslovaly jejich úvahový styl: 

Kdo to nepotřebuje? Tak máma, ona nepracuje vůbec. (3/M) 

O čem bych chtěl uvažovat?... Já si tak prostě uvědomuju, že my jsme lidi, že jo, 

jsme na planetě Zemi, ta planeta Země, ta je ve Sluneční soustavě, Sluneční soustava 

je v Mléčné dráze, Mléčná dráha je ve vesmíru a ten vesmír ten je kde? (6/M) 

Akorát by mě zajímalo, jak se to dítě musí cítit v situaci, když vidí, že támle 

kamarádi mají mámu a tátu a on má dva táty, takový zvláštní, no. (10/M) 

Výhodný? Tak třeba, když je někdo, když bydlí někdo hodně daleko, třeba 

v zahraničí, tak než abych musela zbytečně utrácet několik peněz za telefonování, 

tak můžu normálně rychle napsat a je to zadarmo, že jo. (13/Ž) 

Úvodní otázky v replikách používali zejména chlapci a vypadalo to, že tímto 

způsobem získávají čas na zdařilé verbální naplánování dalšího projevu. Dívky 

častěji připojovaly dovětky na konci vět a udržovaly tak konverzaci v živějším tónu, 

občas však působily, že se o svých závěrech potřebují ujistit. 

 Kontaktové prostředky a diskurzivní částice – se alespoň v menší míře 

vyskytovaly u všech účastníků rozhovorů, u některých respondentů však 

znatelně narušovaly plynulost hovoru:  

V: A co bude důležité? 

KP: No, spíš to chování k nim a tak. (2/Ž) 

 

V: Když budeš u těch techniků, tak jak budete mluvit? 

KP: No, tak jakože hovorově, ne moc spisovně. Tak jakože laicky. (3/M) 

 

V: Máš pocit, že i jinde vás přehlížejí, když jste nedospělí? 
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KP: No, já nevím, jestli jako přehlížejí, ale že taky prostě nás jako si jako řeknou, že 

to je dítě, no, tak jako že si to můžou víc dovolit na to dítě než na ty dospělý. (7/Ž) 

 

V: Já se zeptám, čím budeš jednou? 

KP: No, já bych chtěla pracovat jakože někde v nemocnici, jakože v nějakým 

zařízení,  takhle, a chtěla bych jezdit sanitkou. (8/Ž) 

 

V: Ty sis vybrala zajímavé téma. Proč tohle? 

KP: No, protože já nevím, já si myslím, že to je jakoby docela ne problém, ale prostě 

takový jako že téma, který se v poslední době docela jako objevuje na veřejnosti a 

docela se to řeší, bych řekla. (11/Ž) 

Přestože tato často užívaná slova vypadají z hlediska obsahu jako nadbytečná, 

mohou vyjadřovat snahu mluvčích navodit dojem plynulé řeči a spontánnosti. U 

některých komunikačních partnerů sloužila patrně jako odrazová slova pro další 

úsek projevu nebo jako slova „rituální“ zdůrazňující sounáležitost konverzační 

skupiny a neformální rovinu rozhovoru. 

 Deixe – představuje častý nešvar v mluvené řeči, mluvčí má ovšem pocit, že 

výrok zjemňuje nebo posouvá do důvěrnější roviny, když mluví „jakože“ o 

„tomhle“ problému: 

V: …Váhala jsi třeba, jestli psát o těch dietách nebo ještě o něčem? 

KP: No, jak jste říkala, třeba o té anorexii a takovýhle ty, ta bulimie a tohle. 

V: Hm. No a tebe to netrápí, tenhle problém. Takže máš kolem sebe lidi, kteří 

opravdu jako mají problém s dietami a s nadváhou a s anorexií? 

KP: Ani ne, jenom jsem měla sestřenku, co měla tu anorexii, ale takovou tu jako…  

V: Bulimii? 

KP: Ne, to byla ta jakože kvůli tý psychice a ta ta… 

V: Mentální, asi se říká. (2/Ž) 

Velmi často vede zdánlivě nadbytečné používání ukazovacích zájmen k potvrzení 

skutečnosti, že se oba mluvčí pohybují ve stejném diskurzu všeobecných znalostí a 

že není potřeba podrobnějšího popisu. Např. sdělení třeba mamka na poště u 

přepážky, jak je tam to sklo… (8/Ž) velmi pravděpodobně vyvolá u konverzačního 

partnera souhlasnou reakci v podobě přikývnutí hlavou, které znamená „ano, vím, o 

jakém místě nebo o jakém detailu mluvíš“. 
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 Parcelace a apoziopeze – v některých místech rozhovoru působí jen mírně 

roztržitě, dokonce evokují jemný náznak dalšího směru uvažování a sdílení 

nevyslovené myšlenky. V mnoha případech ale vyznívá sdělení velmi chaoticky: 

V: Byla bys divná pro ně (kdybys mluvila spisovně)? 

KP: Ani ne divná, ale asi bych… jako že takový jakože přetvářka… než jako, že fakt 

jako nemám potřebu mluvit spisovně. Že mě znaj jako že takhle… (2/Ž) 

 

V: Proč jsi psala zrovna o tenisovém klubu? Je to pro tebe pořád ožehavé téma? 

KP: Tak proto, že to mám ráda, že jo, ten tenis, a no tak já nevím, já sem se o tom 

bavila i s rodičema. Jde o to, jak k nám prostě přistupujou ty starší lidi, jako když 

tam nemám ty tenisty, tak jsem… a když nám to řekla paní učitelka, že o tom máme 

napsat… tak jsem to jako… napadlo, tak nějak na to… (7/Ž) 

 

KP: No, to jo, ale tak když kdybychom si prostě tak to, tak blízcí, já nevím, jak to 

mám říct, tak prostě… (10/Ž) 

Zdá se, že podobně zbrklý projev je typický pro dnešní uspěchanou dobu, a to nejen 

v komunikaci dospívajících. Ve sdělovacím stylu upřednostňujeme pohotovost na 

úkor přesnějšího vyjádření. Chceme zareagovat okamžitě a nedopřejeme si čas na 

utřídění myšlenek, a tak jen naznačíme, co jsme měli na mysli. Racionalizace 

pronikla i do oblasti jazyka, jak je více zmiňováno ve 3. kapitole. 

 

       6.2.2 Styl rozhovorů 

 

Rozhovory probíhaly ze strany komunikačních partnerů zcela spontánně, bez předchozí 

přípravy, snad proto je jejich styl převážně prostý a uvolněný. Dialogický průběh 

rozmluvy se střídá se subjektivním stylem při souvislejším vyjadřování názorů. Užívání 

nespisovnosti, jednoduchého verbálního plánování, častých kontaktových prostředků, 

plevelných slov, deixe a parcelace se mohou posluchači, který své hodnocení jazykové 

vyspělosti zakládá na srovnání se spisovnou normou, jevit jako závažné nedokonalosti 

mluveného projevu, mohli bychom je ale docela dobře označit za typické pro „sociolekt 

teenagerů“. Některé z nich jsou však dobře přijatelné pro dnešní běžnou neformální 

komunikaci odehrávající se v každé věkové skupině. 
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       Bez ohledu na to, jestli výhradně souhlasíme s teorií jazykových kódů Basila 

Bernsteina či nikoli, musíme připustit, že některé rozhovory setrvaly na úrovni 

„omezeného jazykového kódu“ (restricted code) a vyznačovaly se chudší slovní 

zásobou, krátkými a gramaticky jednoduchými větami, často neukončenými. Typická 

byla primitivní větná stavba a nápadné opakování některých spojek, plevelných slov a 

kontextuálních výrazů, na úkor výrazů explicitních, srozumitelných i mimo kontext 

rozhovoru. Poněkud více rozhovorů bylo s bohatší slovní zásobou, propracovanějšími 

souvětími, konverzační logikou a sebevědomým používáním zájmena já při vyjadřování 

vlastního názoru. 

       Je vhodné připomenout, že styl písemných slohových prací byl celkově vyzrálejší, 

téměř ve všech případech se vyznačoval promyšlenější větnou vazbou, bohatou slovní 

zásobou, použitím idiomů a metafor, gramatickou i pravopisnou správností. Jen zhruba 

ve třech případech v této skupině dospívajících bylo nutné označit psaný styl za 

rozvláčný nebo nemotorný (viz příloha 3). Z našeho jednoduchého srovnání vyplývá, že 

v případě ohlášeného a nacvičeného výkonu, kterým je písemná slohová práce, jsou 

téměř všichni žáci schopni používat propracovanou variantu jazyka v jeho spisovné 

podobě. Pokud po dospívajících vyžadujeme spontánní mluvený projev, jsou někteří 

žáci schopni pohybovat se v rozvinutější jazykové oblasti, jiní setrvávají v jednodušší 

variantě jazyka, která je pro ně více přirozená nebo pohodlná. Toto zjištění odpovídá 

Bernsteinově teorii o častějším používání rozvinutého jazykového kódu těmi jedinci, 

kteří prošli jazykovou socializací v prostředí, kde byl rozvinutý kód běžně užíván. 

       

       6.2.3 Kontext a intertextualita 

 

Rozhovory se v úvodu vždy vracely k tématu školní slohové práce, kterou byla úvaha 

na volné téma, a následovalo vysvětlení, proč byla zvolena konkrétní tematická oblast. 

Jak písemné práce, tak i rozhovory ukazují, že dospívající mají o zvoleném tématu 

alespoň základní přehled a že svou práci zasazují do širšího společenského kontextu. 

Témata písemných prací je možné rozdělit do čtyř kontextuálních oblastí. První čtvrtina 

prací se zabývá poruchami příjmu potravy, dietami a častými následnými problémy, řeší 

otázku důležitosti vzhledu a péče o postavu. Práce zdůrazňují, že v mnoha případech jde 

spíše o pseudoproblém jedinců, a hlavního viníka vidí ve společnosti, která je málo 

tolerantní k jinakosti a na každého odlišujícího se jedince vyvíjí silný persvazivní tlak. 
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Další kategorie prací se zamýšlí nad vztahem společnosti a její tolerancí k některým 

sociálním skupinám, konkrétně k homosexuálům, imigrantům nebo mladší generaci, 

můžeme sem zařadit i jednu práci vyjadřující pocity frustrace nad vztahy okolí 

k pisateli. V jiné skupině prací se autoři zabývají vztahy mezi lidmi a uvažují, jaké 

postavení na individuálním žebříčku hodnot zaujímají zdraví, přátelství, peníze nebo 

smysluplné trávení volného času. Poslední skupinka pisatelů se nechala inspirovat 

všudypřítomnou technikou a rozvíjí úvahy o budoucnosti automobilismu, videoher nebo 

sociálních sítí na internetu (více o tématech v části 5.2.3 nebo v příloze č. 3). 

       Na dotaz, k jakému jinému diskutovanému společenskému problému nebo podnětu 

by se chtěli vyjádřit, reagovali někteří dospívající váháním, někdy ujištěním, že zvolené 

téma je pro ně důležité, a tak by je ještě více rozvedli, případně se nechali inspirovat 

náměty spolužáků. Mnozí přiznali, že společenských problémů, o kterých přemýšlejí, je 

více, např. rasismus v jejich bezprostředním okolí, zoufalá chudoba v některých 

afrických zemích a povýšenost západní civilizace ve vztahu k těmto zemím, současná 

vysoká nezaměstnanost mladých lidí nebo vztahy mezi věřícími a nevěřícími.  

       Vedle zasazení diskutovaného tématu do společenského kontextu se u mnoha 

mluvčích objevovalo zdůraznění kontextu, ve kterém se používá spisovná, hovorová 

nebo obecná čeština. Každá varianta jazyka má dle komunikačních partnerů nejen svůj 

kontext, ale i svůj určený okruh mluvčích, pro každé prostředí a pro každou situaci se 

nehodí spisovný jazyk a naopak ne vždy a všude je vhodná obecná čeština: 

V: Trval bys ve škole na spisovné češtině? 

KP: No, jakoby asi úplně ne. Nebo když vím, že nějakej učitel prostě je v pohodě, tak 

vždycky jako řekne něco srandovního a prostě tak něco plácne, tak to nevadí. 

V: Co to znamená, když je učitel v pohodě? Vysvětli mně to, prosím. 

KP: No jakože, když třeba dělá nějaký srandičky, nějak vtipkuje, a tak. 

V: K tomu se ta spisovná čeština nehodí. 

KP: No. (10/M) 

       Intertextualita v původním významu se objevila jen ve velmi omezené míře, 

komunikační partneři zmiňovali nejčastěji pouze text vlastní písemné práce, případně 

zkušenost s jinými školními slohovými pracemi, někdy se objevil odkaz na školní 

učebnicové znalosti a ojediněle na odbornou literaturu. Žádné citace nebo odkazy na 

známá literární díla dospívající nepoužívali. Často však ve svých rozhovorech uváděli 

jiná, většinou nová netištěná média, zpravodajská i volnočasová, a na podnět 
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výzkumníka srovnávali jednotlivá média ve vztahu k užívané úrovni českého jazyka. 

Následující ukázka obsahuje rozšířený názor, že rozhlasové stanice pro mladé 

posluchače by neměly používat spisovný jazyk, ale raději „řeč jejich věku“, tedy jakýsi 

sociolekt teenagerů: 

V: Kdo by měl mluvit spisovnou češtinou? 

KP: Třeba ty redaktoři nebo ty, jak prostě uváděj televizní noviny nebo něco takovýho. 

V rádiu, v televizi.  

V: Rozumíme. A oni ne vždycky mluví spisovně, že jo? 

KP: No, tak ty reportéři třeba moc ne, ale pak třeba ty, co to jakože v tom studiu jako 

prezentujou to, co se dělo nebo tak… 

V: V rádiu je hodně velký rozdíl. Když je třeba nějaká stanice, která vysílá hlavně pro 

mládež, tak tam moc spisovní nejsou. Myslíš, že to je v pořádku? Nebo proč tak mluví? 

Co je k tomu vede? 

KP: No, tak když ta stanice jakoby pro ty náctiletý jakože jo lidi, tak to si myslí, že by je 

to jako ani nijak nezaujmulo, kdyby tam mluvili jakože vyloženě spisovně, jakože takhle, 

to je jakoby řeč toho jejich prostě věku, takhle to je asi normální nebo takhle si to 

myslím. (8/Ž) 

Videohry jsou nahlíženy nejen jako zdroj zábavy, ale jako způsob, jak se zdokonalit 

v práci s počítačem a jak získat nové vědomosti z různých oblastí: 

V: A co říkáš názoru, že ten, kdo hraje videohry, musí být primitiv, protože všechny jsou 

úplně hloupé, pořád se tam střílí a k ničemu to není dobrý. 

KP: To určitě tak není. Hry prostě jsou pro zábavu a někdy se i něco přiučíte. 

V: Například? 

KP: Třeba ,Call of duty´, to je prostě za II. světový války, máte tam přesně, kdo tam 

vystupoval jakoby v tý reálný době, a je to takový poučný, docela. (10/M) 

Velmi kritický byl postoj této dívky k jazyku, který je používán na sociálních sítích a 

který může mladé lidi při používání jazyka silně ovlivňovat nebo být přinejmenším 

matoucí: 

KP: Protože na facebooku se píšou, vždycky se začínaly psát takový zkratky, třeba 

slova, nebo prostě nespisovný slova… A když právě píšu slohovou práci, tak jak jsem 

zvyklá na facebooku, že tam nepíšu spisovně, narychlo, když na to nemám čas, tak 

mnohdy taky zaloudím na nějaký nespisovný slovo, tak to musím potom škrtat… (13/Ž) 
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Někteří komunikační partneři přímo uváděli nebo z jejich řeči vyplývalo, že autoritu, 

která je se závažným společenským problémem seznámí a následně jej s nimi 

prodiskutuje, představují často jejich rodiče nebo starší sourozenci. To, o čem se mezi 

mládeží hodně mluví, určují zejména vrstevníci. Z mnoha rozhovorů je ale patrné, že 

důležitost společenských témat nastolují především média. 

 

       6.2.4 Mediální diskurz versus školní výchovný diskurz 

 

Komunikační partneři během rozhovorů i při psaní školní slohové práce překvapovali 

výběrem závažného společenského fenoménu nebo problému, ke kterému se rozhodli 

vyjádřit, předestřít protichůdné názory a podpořit je promyšlenými argumenty. Je 

zřejmé, že mnoho popisovaných jevů se jich v tomto věku ani okrajově nedotýká, přesto 

je prezentovali jako témata, o kterých hodně přemýšlejí a která je nenechávají 

lhostejnými. Pravděpodobně se zde setkáváme se silným tlakem médií, která na děti a 

mládež působí od útlého věku jednak záměrným vyvoláním zájmu, ale ovlivňují je také 

podprahově a postupně tak formují jejich diskurz sdílených všeobecných znalostí a 

velmi pravděpodobně i hodnotový systém. Ukázkou takové interdiskurzivity je sdělení 

dívky, která vysvětluje, proč psala úvahu zrovna o homosexuálech: 

„No, protože já nevím, já si myslím, že to je jakoby docela ne problém, ale prostě takový 

jako že téma, který se v poslední době docela jako objevuje na veřejnosti a docela se to 

řeší, bych řekla.“ (11/Ž) 

       Hypotézy o tom, že masová média předem určují, které otázky budou v dané době 

pokládány za důležité, jsou zkoumány již od 60. let minulého století. Nastolení mediální 

agendy (agenda-setting) rozhoduje o tom, co bude na pořadu dne ve zpravodajských 

médiích i na veřejnosti. Média neovlivňují všechny recipienty stejně, ale platí zde 

jednoduché pravidlo – „čím menší je prvotní zkušenost recipienta, tím větší je potenciál 

vlivu média“ [Kunczik 1995: 198n]. V případě dospívajících, kteří teprve životní 

zkušenosti začínají sbírat, je vytváření povědomí o tom, co je a není ve společnosti 

důležité, poměrně snadnou záležitostí. 

       Mediální diskurz se v písemných pracích i v rozhovorech setkává se školním 

výchovným diskurzem, který hlásá do okolí, že „tady ve škole děláme všechno tak, jak 

se má“ a který vytrvale působí na každého žáka po celou dobu školní docházky, 

přičemž tato snaha bude alespoň do určité míry patrná v každém výchovném zařízení. Je 
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to pochopitelné, když si spolu s Arnoštem Gellnerem uvědomíme, že centralizovaná 

exo-výchova je v dnešní společnosti povinnou normou, doplňuje místní kulturní 

přizpůsobení a je věcí prvořadé důležitosti moderního společenského pořádku. 

„Monopol na zákonnou výchovu je dnes daleko důležitější než monopol na zákonné 

násilí“ [Gellner 1993: 45]. O metodách a výsledcích vzdělávání můžeme vést diskuze a 

spory, ale všichni laici i odborníci nemohou upřít dnešní škole snahu zaujmout v každé 

situaci „správný“ postoj, tj. ten, který je dnešní společností akceptovatelný. A tak žáci 

vědí, že sice mohou svobodně vyjádřit svůj názor, ale že pokud není společensky zcela 

přijatelný, bude během výuky učiněn alespoň pokus tento názor usměrnit, zpochybnit 

jinými argumenty, upozornit na jeho potencionální nebezpečí nebo neznalost všech 

okolností, zasadit ho do širšího a přijatelnějšího rámce. Toto jistě dobře míněné 

výchovné působení nutně vede ke konkrétní žákovské představě, co bude v očích školy 

představovat upřednostňovaný názor na věc. Následující krátká ukázka demonstruje, jak 

jsou dospívající ovlivněni aktuálními mediálními zpravodajskými informacemi, že je ve 

školním prostředí předkládají spíše opatrně a nakonec i to, že učitel (v tomto případě 

výzkumník) od potencionálně choulostivého tématu raději okamžitě odvádí řeč: 

V: No, a teď mně ještě řekni, jsou profese, vyloženě profese, kde by měli lidi mluvit 

opravdu na úrovni, spisovně? 

KP: No, to určitě. 

V: Jaké? 

KP: Prezident. (smích) 

V: Prezident. Možná by měl mluvit i slušně, že jo. 

KP: No, to jo. A neměl by tolik pít, třeba, že jo. 

V: Ano, ale my mluvíme o jazyce, to je úplně jiné téma teď. (smích) Takže, prezident. 

Kdo ještě by měl mluvit celkem kultivovaně? (1/Ž) 

Připusťme ale, že určitou snahu vyhnout se konfliktu nebo citlivému tématu a udržet 

rozhovor uvnitř tematických mantinelů nepotkáme jen ve škole, ale že se může 

vyskytovat v každém komunikačním prostředí. 

 

       6.2.5 Gender a jazyk 

 

Americká sociolingvistka Robin Lakoffová se od 70. let minulého století zabývá 

studiem rozdílů v jazyce žen a mužů. Tvrdí, že přetrvávající vnímání odlišných 
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sociálních rolí žen a mužů vede k rozdílům v užívání jazyka a v důsledku toho i 

v lingvistické socializaci obou pohlaví. Rozdíly se projevují např. ve slovní zásobě, 

protože dívkám se od malička více vytýká, když se pokusí promluvit hrubě nebo 

vulgárně, většinou s vysvětlením, že „holčičky takhle nemluví“ (z čehož nepřímo plyne, 

že chlapečkové ano), ale poněkud jiná je i syntaktická a intonační stránka projevu. Dle 

Lakoffové dívky a ženy podvědomě používají jazyk způsobem, který odráží, ale také 

podporuje jejich podřízené postavení ve společnosti. Kromě toho, že jsou zpravidla 

zdvořilejší a respektují jazykové normy, používají více než muži zdánlivě 

„bezvýznamné“ výrazy, a ve větší míře i tázací dovětky a kontaktní částice, kterými 

vyjadřují svou nejistotu [Lakoff 1973: 49-56]. 

       Náš výzkum není pro potvrzení těchto zjištění nejvhodnější, a to hlavně ze dvou 

důvodů: (1) Pohybujeme se ve školním prostředí, mluvíme o napsané školní práci a také 

o výuce českého jazyka, takže jazyk respondentů nemusí být zcela přirozený a velmi 

pravděpodobně je ovlivněn školním diskurzem. (2) Vzorek sestávající se z žáků jedné 

třídy není dostatečně rozsáhlý na to, abychom na jeho základě činili obecné závěry. 

Nicméně musíme připustit, že určité rozdíly v projevu obou pohlaví se při rozhovorech 

vyskytly. Chlapci byli častěji struční a věcní. I když vytvářeli dojem, že přesně vědí, co 

chtějí vyjádřit, někdy mluvili pouze v heslech a dalo práci přimět je k souvislejšímu 

hovoru: 

V: Pamatuješ si, o čem jsi psal? 

KP: Tak trošku. 

V: O čem? 

KP: No, tak psal jsem o tom, v čem asi budeme jezdit za 10 let, jakože v autech. 

V: Takže to byla taková technická úvaha, vlastně. 

KP: Jak to bude vypadat, jestli budou lítat nebo jestli budou mít kola a tak. 

V: Hm. A tohle tě asi zajímá. 

KP: Jo. 

V: Chtěl bys třeba i pracovat v tomhle oboru? 

KP: No, v cizině bych se chtěl podílet na nějaké výrobě aut nebo tak. 

V: Hm. A ty bys rozuměl spíš té technické stránce nebo by tě lákal ten design? 

KP: No, spíš ta technická stránka. (3/M) 

Dívky byly hovornější, používaly mnoho z hlediska obsahu sdělení nadbytečných, 

opakujících se slov, jejich projev byl chvílemi chaotický, jednotlivé myšlenky byly 
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někdy jen naznačeny, přerušeny nebo nedokončeny, jindy se na jedinou větu nabalovaly 

další postřehy a doplňující informace. Šlo vlastně o projev plynulejší, ovšem vyplněný 

z velké části „konverzační vatou“:  

„Já jsem psala na téma Muzika umírá, protože mi přijde, že všechny ty muziky, který 

mladý poslouchaj, já vím, že se jim to líbí, že jim to přijde takový moderní, jako sama to 

poslouchám, ale třeba moji rodiče, tak třeba taťka má takovou jakoby malou kapelu a 

jezděj různě po oslavách a to, různejch akcích a hrajou prostě lidový písničky vod 

swingu prostě český takový hezký písničky a taky jako to není tak strašný. On si každej 

myslí, že když dechovka, to je strašný, to nemůžu poslouchat, to poslouchaj moje 

babičky a dědové, ale ono to není pravda, prostě některým, třeba mně se to líbí.“ (5/Ž) 

Mnoho výrazů v projevu dívek vyjadřovalo nejistotu a potřebu udržovat neustálý 

kontakt nebo získat přitakání konverzačního partnera: 

V: Proč anorexie? Mluvíte hodně o tom problému s holkama? 

KP: No, jako nemluvíme, ale já nevím, to téma mě prostě zaujmulo, já nevím, prostě mě 

to zajímá, jak to ty lidi jako cejtěj, když maj tu anorexii. A prostě zajímalo mě to, jak se 

cítěj jako v tom těle a no takhle. (8/Ž) 

Je nutné zdůraznit, že podle těchto vzorců se nechovali všichni komunikační partneři a 

že nelze označit, jestli byly kvalitnější projevy dívek nebo chlapců. U zástupců obou 

pohlaví najdeme projevy spontánní i kontrolované, s velmi jednoduchou i promyšlenou 

stavbou, chaotické i uspořádané, myšlenkově ne příliš zajímavé i velmi bohaté. 

        Není možné přímo z rozhovorů vyvodit, jestli náš výzkum potvrzuje rovněž závěr 

Lakoffové o zdvořilejším vyjadřování dívek, protože během rozhovorů se všichni 

zúčastnění obešli bez použití jakýchkoli hrubých výrazů nebo dokonce vulgarismů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vulgarismus byl použit v jedné písemné slohové práci (což 

mimochodem není obvyklé), bylo užívání vulgarismů a jejich tolerování v určitém 

sociálním a emocionálním prostředí předmětem části rozhovoru. Z výpovědi jedné 

dívky vyplývá, že dnešní děvčata se musí chlapcům v používání „drsnějších“ výrazů ve 

školním prostředí alespoň do určité míry přizpůsobit. Otázkou zůstává, co přesně ona 

dívka považuje za vulgární vyjadřování. 

V: Mluvíš třeba vulgárně? 

KP: Občas, když je tu nutný. 

V: A kdy je to nutný? Nebo v jakých situacích chápeš, že někdo mluví vulgárně? 

KP: Třeba když, já nevím, to je těžký. Třeba když mě hodně moc naštve ségra. 
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V: A ve třídě? Dokážete klukům třeba odpovědět hodně rázně? 

KP: Jo, když hodně otravujou. 

V: A je to nutnost? 

KP: Někdy jo. 

V: A je ve třídě někdo, kdo vůbec nezvládá mluvit sprostě? 

KP: Ne. 

V: Já se přiznám, já jsem opravdu nemluvila ve škole sprostě. Tak to už bych dneska 

nepřežila v takovém třídním kolektivu, myslíte? 

KP: No, to asi ne. 

A rovněž větší náklonnost dívek ke spisovné variantě jazyka není výsledkem analýzy, 

můžeme ji pouze doložit z přímé výpovědi:  

V: Ale když mluvíš s kamarádkami, tak asi úplně jako ve slohové práci nemluvíte, že jo? 

KP: No, to ne, no. Jako třeba mně vadí, když někdo říká BYSME, takže to většinou 

jakoby  opravuju. Ale teďka už tolik ne, ale na začátku jsem hodně jakoby říkala, jsem 

chtěla, aby říkali BYCHOM. Mně to jakoby, že mně vadí, když někdo říká BYSME nebo 

BY JSME. 

V rozhovorech se sice chlapci jevili poněkud zdrženlivěji, ale nedá se tvrdit, že by jejich 

jazyk byl méně kultivovaný nebo méně spisovný. Při přísném posuzování zejména 

syntaktické roviny jazyka se spisovné normě naopak mluva chlapců přibližovala více. 

   

       6.2.6 Sociální stratifikace v jazyce 

 

Vraťme se ještě naposledy k jazykovým kódům Basila Bernsteina a jeho důrazu na 

sociokulturní prostředí, ze kterého dítě pochází a které ovlivňuje jeho ovládnutí jazyka a 

tím určuje jeho vzdělávací šance. Pokud ovšem chceme posuzovat sociokulturní 

prostředí současných dospívajících, nemůžeme postupovat stejným způsobem jako před 

několika desetiletími. Z mnoha důvodů není dnes možné rozdělit žáky jednoduše na ty, 

kteří pocházejí z dělnických a středních vrstev. Sociální vrstvy jsou málo čitelné a velmi 

prostupné. Nemůžeme použít jako měřítko vzdělání a pracovní zařazení rodičů. Existují 

velmi kvalifikované dělnické profese, které vyžadují vyšší vzdělání, a naopak lidé 

s univerzitním vzděláním zastávají kvůli nedostatku pracovních příležitostí pracovní 

místa, která žádné speciální vzdělání nevyžadují. Výjimkou dnes nejsou rodiny, kdy 

jeden z rodičů má základní vzdělání a druhý vysokoškolské, přičemž důležitým rodičem 
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při „předávání jazykového kódu“ může být jak „na plný úvazek“ pečující matka, tak i 

otec, případně prarodič. Z pohledu výchovy dítěte a jeho jazykové socializace se 

můžeme setkat také s paradoxem rodiny se vzdělanými rodiči, budujícími si kariéru ve 

velmi podnětném pracovním prostředí, a dítětem, které je často ponecháno samo sobě. 

       Patnáctiletí účastníci našeho výzkumu už mají velkou část socializace, včetně té 

jazykové, za sebou a téměř devět let jsou ovlivňováni nejen rodinným, ale také školním 

prostředím. Mnohé rozdíly se podařilo během školní docházky smazat, ale je také 

možné, že odlišná jazyková socializace v různých rodinách naopak způsobila nestejnou 

úroveň jazykových dovedností a všeobecných znalostí. Zkusme se podívat, jestli 

existuje nějaký vztah mezi profesí rodičů, kterou komunikační partneři zmiňovali jako 

společensky prestižní, a jazykovou úrovní jednotlivých účastníků výzkumu. 

       Na otázku, jestli je v rodině někdo, kdo musí kvůli své práci ovládat kultivovaný 

jazyk a vystupování, zmínili chlapci a dívky čtyři rodiče a jednoho prarodiče, jejichž 

profese vyžaduje vysokoškolské vzdělání a zcela určitě ji nezařadíme mezi dělnické. 

V rozhovorech se mezi rodiči objevil radiologický fyzik vyučující rovněž na univerzitě, 

finanční poradce, učitelka matematiky, zubní lékařka a dědeček architekt. Pouze dva 

komunikační partneři uvažují o tom, že by v budoucnu po vzoru svého příbuzného 

vykonávali toto prestižní povolání. Dalších šest dospívajících uvedlo zaměstnání rodičů 

s vysokou kvalifikací a odpovědností, kde lze také předpokládat vysokoškolské nebo 

odborné středoškolské vzdělání, a sice dvě zdravotní sestry, dispečera krajské železniční 

stanice, pracovnici pošty, úřednici ve veřejné správě a majitele farmy. V této skupině 

nechce kráčet ve šlépějích svého rodiče nikdo. V poslední skupině čtyř komunikačních 

partnerů je zmíněna dělnická profese jednoho z rodičů, ale nevíme nic o práci druhého 

rodiče. Po zmiňovaném zaměstnání netouží rovněž žádný z účastníků výzkumu. Je 

pravda, že projev těch, kteří mají v rodině vysokoškolsky vzdělaného rodiče (nebo 

prarodiče) byl ve čtyřech případech z pěti na dobré jazykové úrovni, se správnými 

gramatickými vazbami, bohatou slovní zásobou a složitějšími větnými konstrukcemi. 

Co se týče obsahu sdělení, byl jejich rozhovor smysluplný:  

V: Já se vrátím k tomu jazyku. Už jsi říkal, že doma nemluvíte nutně spisovně, ale že by 

určitě nechtěli, abys mluvil vulgárně, přesto ty vulgarismy k jazyku patří, že jo. 

KP: Ano. 

V: A kdy si myslíš, že je vulgarismus pro tebe přijatelný? 
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KP: Kdy je pro mě přijatelný? Když jsem naštvaný a když jsem sám. Když to třeba 

nepoužívám na jiný osoby. Když si to říkám třeba pro sebe, akorát. Jakože chci nějak si 

sám sobě zanadávat, když třeba se mi něco nepovede nebo když… 

V: Když si potřebuješ ulevit?  

KP: Přesně tak. Beru to jako takovou úlevu, no. (6/M) 

Pět komunikačních partnerů je ale nedostatečný počet pro jakékoli reprezentativní 

závěry a navíc v dalších dvou skupinách výsledek tak jednoznačný není, takže nezbývá 

než se pokusit hledat možný vztah mezi podporou vzdělání v rodině a dobrou jazykovou 

výbavou poněkud jinou cestou. 

       Pokud vycházíme z profesního očekávání dospívajících, srovnání se zdá být 

zajímavější. Zhruba polovina z nich uvažuje o profesi, která bude vyžadovat při 

přípravě delší (vysokoškolské) studium. Jejich rozhovory byly ve všech případech na 

dobré jazykové úrovni. Spíše než na čekatele usilující o více či méně prestižní profese 

ale můžeme komunikační partnery rozdělit na ty, kteří ačkoli si uvědomují, že jde zatím 

o plány na počátku jejich realizace, mají konkrétní představu o tom, co by se jim líbilo 

v budoucnu dělat a co pro to musí podniknout. Této skupině chlapců a dívek nechybí 

kromě zdravého sebevědomí a příjemného vystupování ani jazykové dovednosti, 

sledujeme u nich dobrou úroveň verbálního plánování, použití zdařilých souvětí, to vše 

obohaceno o nápaditý a vtipný projev a pohotové reakce na kladené otázky: 

V: Jazyk tě baví. A proč zrovna psycholog by měl mluvit na úrovni? 

KP: No, já nevím, když přijde k němu nějakej člověk, kterej má problém nebo tak, tak  

potřebuje, aby ten člověk, psycholog, na něj mluvil prostě pěkně, aby mu věřil. A ne 

když na něho spustí nějakou hatmatilkou. (smích) (1/Ž) 

Zbývající komunikační partneři se o svém profesním očekávání vyjadřují nejasně, 

zdůrazňují několikrát během odpovědi, že ještě nebo vůbec nevědí, co by chtěli dělat. 

Jejich projev je v případě jednoho chlapce velmi strohý, u ostatních (dívek) z této 

skupiny je patrné horší verbální plánování, projev je často zmatený, myšlenky 

nedokončené, jednotlivé části věty na sebe někdy nenavazují, opakují se bezobsažná 

slova. Mluví hodně, ale přitom téměř nic nesdělují. Následující ukázka opět dokládá, že 

se pohybujeme ve školním diskurzu, který je navíc umocněn diskurzem výzkumným, 

pro účastníky zcela novým. Na otázku, co by se dívce líbilo v budoucnu dělat, odpověď 

nedostaneme, dozvídáme se ale, že by děvče zcela určitě chtělo mít dobrou slovní 
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zásobu, což se při výzkumu zaměřeném na jazyk určitě jeví jako velmi chvályhodná 

snaha. 

V: Teď bych se ještě ráda zeptala, čím ty jednou budeš? Co si myslíš, že bys mohla 

dělat, a jestli pro tvoji práci bude důležité zvládat ten jazyk? 

KP: No, to právě vůbec nevím, co bych chtěla dělat. 

V: Co třeba by se ti líbilo? 

KP: To právě že vůbec nevím. Ale tak asi bych chtěla mít nějakou dobrou slovní zásobu, 

abych furt něco neopakovala. 

V: Tak, a budeš pracovat spíše s lidmi nebo se zvířaty? Tam je to jedno, možná. 

KP: No, se zvířatama určitě ne, ale to, asi s lidma. (7/Ž) 

       Bez ohledu na vzdělání rodičů, které se ve více případech alespoň u jednoho rodiče 

pohybuje na středoškolské, případně vyšší úrovni, jsou někteří komunikační partneři 

vybaveni jazykově lépe než jiní. V této skupině dospívajících existuje vztah mezi 

konkrétní motivací k budoucí profesi a dobrou jazykovou výbavou. Je pravděpodobné, 

že právě tito motivovaní chlapci a dívky mají možnost se nejen o své profesní 

budoucnosti doma poradit, že mají přehled, protože jim jsou věci vhodně vysvětleny a 

že je jim poskytnut dostatečně velký prostor pro vyjádření svých myšlenek, obav i 

očekávání. 

        

       6.2.7 Jazyk jako hodnota 

 

Co si představit pod pojmem hodnota? Něco, co hodnotíme kladně, čeho si vážíme, 

čeho bychom se neradi vzdali nebo co je pro nás potřebným nástrojem k dosažení 

určitého cíle? Ať už odpovíme jakkoli, určitě připustíme, že uznávané hodnoty nás 

motivují, utvářejí naše chování a vztahy s druhými jedinci, ovlivňují strukturu celé 

společnosti. Jsou jedním ze zdrojů kultury a mohou charakterizovat dobu, generaci nebo 

určitou sociální skupinu [Prudký 2009: 11]. 

       Předat společností uznávaný systém hodnot mladší generaci je jedním 

z nejdůležitějších úkolů generace starší a děje se tak od nepaměti, jen to, co je ve 

společnosti respektováno a při socializaci předáváno jedinci, je v každé komunitě a v 

každé době jiné. Přitom hodnotou mohou být věci hmotné i nehmotné povahy, např. 

lovecké dovednosti, morální kodex, svébytná kultura, národní hrdost, důraz na vzdělání 

nebo rodinné sídlo. Funkce hodnot jsou rozmanité. Hodnoty mohou být nedílnou 
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součástí určité kultury a spolupodílet se na obsahu sociálních fenoménů a vztahů. 

Bývají zdrojem sociální a kulturní soudržnosti, nositelem hierarchizace ve společnosti 

nebo identifikátorem sociální skupiny. Zahrnují často atribut morálky, jsou zdrojem 

motivace chování nebo pomáhají identifikovat osobnost jedince [Prudký 2009: 45]. 

       Není pochyb o tom, že jazyk jako uznávaná hodnota splňuje mnohé zmíněné 

funkce. Je jistě nedílnou součástí kultury a přímo formuluje obsah sociálních jevů. 

Udržuje sociální a kulturní soudržnost, ovšem různá úroveň jeho zvládání může být 

rovněž zdrojem společenské hierarchie nebo identifikace jedinců. Na druhé straně může 

být jazyková vyspělost i výsledkem společenské hierarchie. Cílem tohoto výzkumu 

ovšem není pátrat po všech společenských funkcích jazyka, chceme zjistit, jestli jej za 

určitou respektovanou hodnotu považují současní dospívající. Nebudeme zkoumat celý 

hodnotový systém patnáctiletých chlapců a dívek, také proto, že někteří komunikační 

partneři jsou teprve na počátku jeho utváření. A nebudeme ani zjišťovat, na jakém místě 

v jejich žebříčku hodnot se mateřský jazyk nachází. Zajímá nás především, jestli je 

národní jazyk v dnešním globalizovaném a často anglicky mluvícím světě vnímán jako 

důležitá tradiční hodnota a pokud ano, jakou funkci dle názoru dospívajících zastává. 

Ptáme se, jestli mladí lidé považují spisovnou variantu jazyka za nutnou a jaké profese 

mají spojeny s dobrým zvládáním jazyka. Chceme získat názory na budoucnost českého 

jazyka a zjistit, jestli se podle komunikačních partnerů bude čeština výrazně měnit nebo 

snad dokonce zanikne a bude nahrazena angličtinou, případně jiným jazykem. 

 

       Jazyk jako tradice 

K otázce existující jazykové diglosie se všichni účastníci výzkumu postavili 

jednoznačně kladně. Uvědomují si dvě roviny českého jazyka, podle svých vyjádření se 

v nich pohybují bez větších problémů a v žádném případě by tuto situaci neměnili. 

Každý dospívající vysvětluje, proč mu přijde přirozenější používat v rodině a mezi 

vrstevníky obecnou češtinu, ale zároveň se přimlouvá za zachování spisovné varianty 

jazyka v určitém společenském prostředí a v určitých situacích a přesvědčivě podporuje 

svá tvrzení. Pouze jeden chlapec s jistou mírou nadsázky varuje před užíváním obecné 

češtiny, která podle něj vede k degeneraci jazyka a následně k degeneraci chování, 

zejména u menších dětí: 

V: Jak si myslíš, že se bude mluvit tady u nás, až budeš starý pán? Bude tam velká 

změna v té češtině? 
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KP: No, bude, podle mě jo. 

V: A jak se bude ten jazyk měnit? 

KP: No, už je teď velká změna. Degenerace mladých.  

V: Degenerace? V jazyce myslíš, samozřejmě. 

KP: Samozřejmě. A i v chování. Je to vidět u těch menších dětí, už třeba v první třídě, 

jak už mluvěj sprostě. (4/M) 

V tomto rozhovoru můžeme zachytit představu o vzájemném propojení a působení 

kultivovaného jazyka a „správného“ společenského chování. Ukázka nás ale vede 

k úvaze, jestli mluvčí rozlišuje mezi nespisovnou češtinou a nezdvořilým vyjadřováním. 

Nemůžeme zcela vyloučit, že někteří komunikační partneři si přesně nevybavují, co 

znamená termín spisovná a obecná čeština, a chybně považují spisovnou variantu jazyka 

za zdvořilou mluvu a nespisovnou za hrubou nebo dokonce vulgární. Z tohoto důvodu 

byly tyto termíny používány jen v omezené míře a vždy s dalšími doprovodnými 

vysvětleními. 

       Zde je přehled vyjádření pro zachování obecné i spisovné varianty českého jazyka:  

 

Názory na český jazyk – dvě roviny 

 

čeština spisovná – úřední 

- je důstojnější 

- dodává člověku prestiž, úroveň 

- dokládá vyšší postavení 

- svědčí o kultivovanosti člověka 

- představuje tradiční hodnotu 

- vzbuzuje důvěru při jednání 

- je známkou dobrého vystupování 

- je slušnost mluvit spisovně 

- je to projev vzdělání 

- dobře reprezentuje člověka i firmu 

- svědčí o profesionalitě 

- je přesvědčivější 

- je vzorem pro děti (ve škole) 

čeština obecná – doma, s kamarády 

- je přirozenější 

- je spontánní 

- jsme si blíž 

- je osobnější  

- je příjemnější 

- je to lidový jazyk 

- není tak přísná 

- není zdlouhavá 

- nemusíme o ní přemýšlet 

- vhodnější k vyjádření emocí 

- mluva „náctiletých“ 

- jsme v pohodě 
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      Někteří mluvčí si uvědomují, že se jejich mateřský jazyk bude měnit a připouštějí, 

že v budoucnosti budeme používat více anglicismů. Upozorňují na skutečnost, že už se 

tak často děje: 

V: Myslíš si, že to čeština bude mít do budoucna jednoduché nebo že ji budou ovlivňovat 

ty světové jazyky? 

KP: Já si myslím, že to bude asi trošku těžší s tou češtinou, protože když už teďka, třeba 

ty kámoši mezi sebou mluvěj, tak už používaj takový ty slova anglický, třeba takový to 

OK, SORRY a tak. 

V: Takže máš strach, že si zaneseme češtinu nějakými anglickými výrazy? 

KP: No, možná trošku. 

V: No, a budeš vůbec se svými vnoučaty jednou mluvit hezky česky? 

KP:  No, to doufám, že jo. (11/Ž) 

V předchozí ukázce je opět patrné, že pokud se chlapci a dívky vyjadřují k některým 

komunikačním situacím nebo nedostatkům v užívání jazyka kriticky, stavějí se často do 

pozice těch, kteří jsou přesvědčeni, že se negativními jevy nenechají ovlivnit, a kteří na 

rozdíl od „těch druhých“ dokážou špatným vlivům odolat. 

 

       Jazyk jako pracovní nástroj 

Podle názoru dospívajících existují prestižní profese, kde je vhodné a někdy výhodné 

používat spisovnou variantu jazyka. Jedná se o představitele státu, nejen prezidenta, ale 

i politiky včetně lokálních, psychology, logopedy, ředitele a zástupce firem, architekty, 

právníky, finanční a firemní poradce, mediální pracovníky, lidi pracující v oblasti 

služeb, učitele. Téměř všichni komunikační partneři vyjadřovali přesvědčení, že 

kultivovaná mluva je nezbytná pro výkon každé profese, protože i soukromý zedník 

nebo truhlář se nevěnují jen řemeslu, ale musí si sjednávat zakázky a potřebují 

zapůsobit na zákazníka. Z rozhovorů vyplývá, že k dobrému vystupování patří i 

kultivovaná řeč. Objevuje se také konstatování, odpovídající současné (někdy 

vynucené) flexibilitě profesí, že nikdo si nemůže být jist, jakou práci bude vykonávat 

v budoucnosti:  

V: Je podle tebe vůbec důležité, aby se všichni trápili ve škole se zvládnutím všech těch 

jazykových norem, když potom vlastně ne každý ten spisovný jazyk používá? 

KP: Asi jo, protože tak jako může se v životě stát cokoli a budou to třeba potřebovat, že 

jo. (15/Ž) 
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Názor na spisovnou mluvu učitelů nebyl jednotný, češtinář by zcela určitě měl ovládat 

spisovný jazyk, většina komunikačních partnerů ale netrvala na spisovné variantě 

jazyka u ostatních vyučujících. Někdo upřednostňoval pouhé nekonfliktní vystupování 

učitelů, jiný byl se situací celkem spokojen: 

V: Kolik učitelů mluví tak, že to je pro tebe asi správné, takhle by se mělo ve škole 

mluvit, a kolik učitelů spíše ne? 

KP: No tak, já nevím, tak víc je rozhodně těch, co mluví spisovně, a minimum je těch, co 

to tak jako neřešej. Co mluvěj tak, jako že jim to je jedno úplně. (1/Ž)               

Někteří dospívající by „vyšší“ úroveň jazyka vyžadovali až na vysoké škole, na nižších 

stupních vzdělání by byli tolerantní jak k učitelům, tak k žákům: 

V: A který učitel teda by měl mluvit spisovně a který nemusí? Rozděluješ to? 

KP: Tak u těch malejch dětí, tak to asi tam není moc potřeba jakože používat vyloženě 

ten spisovnej jazyk, no. (8/Ž) 

Jiní naopak zdůrazňovali potřebu vzoru pro rozvoj jazyka zejména u malých dětí a 

přikláněli se proto ke spisovné variantě češtiny: 

KP: No tak, já si myslím, že by to (spisovný jazyk) měli právě slyšet v tý škole, že by tak 

měli mluvit ty učitelé. (9/Ž) 

Účastníci výzkumu reagují odlišně na otázku týkající se navýšení odborných 

technických výrazů v běžné každodenní mluvě. Zatímco některým tento jev přijde jako 

přirozený vývoj ve světě plném techniky, jiní vyjadřují mírné obavy: 

V: Jak budeš mluvit s vnoučaty, co myslíš? 

KP: Tak asi, já nevím, možná tak napůl anglicky a napůl česky, ale doufám, že česky.  

V: A nebojíš se, že třeba bude řeč plná technických výrazů? 

KP: No, trošku jako jo, protože už teď jako jsou tam nějaký takový ty výrazy. 

V: A máš nějaký nápad, kdy tě teď někdo vyděsil, že jsi nerozuměla, přemýšlela jsi, co 

tím vlastně myslí? 

KP: Možná pan učitel na informatice. (15/Ž) 

Výjimečně se v rozhovoru objeví i náznak „evropanství“ nebo „světoobčanství“, což 

znamená, že jazyk není mladými lidmi vnímán jako nepřekonatelná bariéra: 

V: Budeš vůbec mluvit na vnoučata česky? 

KP: Tak, jestli budu žít v Česku, tak jo. Jestli budu žít někde v Americe nebo Anglii, tak 

asi jako snažila bych se třeba mluvit jakoby i svým původním jazykem a třeba je něco 

naučit… (14/Ž)        
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       Jazyk jako brána poznání 

Z hovoru dospívajících zaznívá někdy přímo, jindy mezi řádky, že si uvědomují, že 

prostřednictvím zejména mateřského jazyka získávají nové vědomosti z mnoha oborů, 

na základě kterých si mohou utvořit svůj vlastní názor. Jazyk jim rovněž umožňuje 

vnímat krásnou literaturu a přináší jim rozmanité emocionální zážitky. Během 

rozhovorů někteří s potěšením využívají toho, že jim jazyk umožňuje vyjadřovat se 

v různých kontextech neutrálně, vážně, humorně nebo třeba s ironií: 

V: Máte v rodině někoho, kdo si taky musí dát pozor, aby mluvil krásně, kultivovaně, 

třeba i spisovně? 

KP: Ano, moje mamka. Ona pracuje na úřadě práce, kde taky musí mluvit jen spisovně. 

V: Hlídá to někdo, jestli mluví spisovně? Protože tam přijdou různé skupiny lidí a 

někteří asi neocení, že mluví spisovně. 

KP: Já myslím, že to nikdo nehlídá. (šepot) I když maj odposlech za skříní, prej. (12/M) 

 

       Jazyk jako vstupenka do společnosti dospělých 

Naprostá většina komunikačních partnerů považuje zvládnutí jazyka za účinný nástroj 

pro dosažení dobrého vzdělání a další uplatnění ve zvoleném oboru. Jak už bylo řečeno, 

u některých profesí uvádějí výhody nebo nutnost dobrého zvládání jazyka, ale určitou 

jazykovou úroveň považují za užitečnou pro všechny jedince, přisuzují tedy jazyku 

velkou společenskou důležitost. Už nyní před přijetím na střední školu zažívají situace, 

které pro ně mají společenskou vážnost a ve kterých se snaží vystupovat co možná 

nejlépe: 

V: No, a mluvíš spisovně? Kde mluvíš spisovně? Nebo kde se hodně snažíš? 

KP: Na nějakým pohovoru (smích).  

V: Na jakém pohovoru? 

KP: Jako když jsme byli třeba na té střední, tak tam, jinak jako moc ne. (7/Ž) 

Z rozhovorů je zjevné, že mladí lidé jednak dokážou rozlišit různé úrovně zvládání 

jazyka a s nimi často související společenské postavení jednotlivce, jednak si 

uvědomují, že způsob, kterým se vyjadřují oni sami, slouží jiným lidem k identifikaci a 

společenskému zařazení jejich osoby. Snaží se proto vystupovat co nejlépe zejména ve 

formálních situacích, kde předpokládají, že kultivovaný jazyk je v aktuálním 

společenském kontextu vyžadován nebo preferován:  
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KP: Spisovně jako nemluvím, určitě ne mezi kamarády, myslím si, že ani doma, ale když  

potom jsem někde u lékaře nebo jdu na úřad, do informačního centra, tak se snažím. 

(6/M) 

Jsou obezřetní, co se týče mluveného projevu, také v kontaktu s neznámými lidmi: 

V: Kde, kromě školy, mluvíš spisovně? 

KP: No, když mluvím s někým dospělým. 

V: Hm. Se všemi dospělými? 

KP: No, se všemi ne, tak jako s těmi, který neznám nebo je znám jen tak okrajově. (1/Ž) 

Můžeme tedy konstatovat, že mladí lidé v rozhovorech prokazují, že vnímají jazyk jako 

nezanedbatelný nástroj společenské stratifikace. 

 

       Jazyk jako zbraň 

V několika rozhovorech komunikační partneři zdůrazňují, že dobré zvládání jazyka 

může sloužit jako účinný prostředek, jak někoho přesvědčit prostřednictvím výmluvné 

argumentace nebo mu vysvětlit složité a důležité okolnosti. Tento chlapec si dobře 

uvědomuje, že jazyk představuje silnou zbraň prospěšnou a často i zlomyslnou: 

V: Takže ty si uvědomuješ vlastně moc toho mluvení. 

KP: Přesně tak. 

V: Dobře, takže vlastně můžeš jazykem hodně pomoct, ale na druhé straně i hodně 

ublížit.  

KP: Přesně tak. Jazyk má určitě větší moc než třeba silná pěst. (6/M) 

Jak říká Dwight Bolinger: „Naše slovní zásoba je skutečně obrovská a její vyjadřovací 

síla je nesmírná… Některé vady a nevhodné používání i toho nejlepšího, co máme 

k dispozici, mohou být dosti nebezpečné“ [Bolinger 2008: 53]. 

 

       6.3 Shrnutí 

 

Přesvědčili jsme se, že mluva dospívajících se značně odlišuje od jejich předem 

promyšleného písemného projevu, a to zejména na ose spisovnost – nespisovnost. Mladí 

lidé si tento rozdíl velice dobře uvědomují a používání obecné češtiny v rozhovoru, 

který nepovažují za formální, jim připadá přirozené. Dokládají, že rozlišují situace a 

společenské kontexty, kdy je vhodné užití spisovného jazyka, a vyžadují jeho užívání u 

jimi označených prestižních profesí a v určitých kontextech. 
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       Z rozhovorů je patrný vliv médií, což respondenti někdy sami zmiňují. Obsah 

hovoru svědčí o tom, že považují za společensky významná témata právě ta, o kterých 

se často mluví v televizi nebo v rozhlase. V rámci některých konverzačních témat 

můžeme dokonce zachytit ostrou kritiku mediálního tlaku vyvíjeného na jedince. 

Během rozhovoru můžeme u některých účastníků výzkumu pozorovat vliv školního 

prostředí nebo snahu ukázat se při sociologickém výzkumu v co nejlepším světle. Jde 

ovšem o obecný problém sociologického výzkumu, při kterém dochází k interakci 

výzkumníka se zkoumanými jedinci [Disman 2002: 132]. 

       Zaznamenali jsme ne příliš významné rozdíly v projevu chlapců a dívek, a to 

zejména v syntaktické rovině jazyka a v oblasti stylu. Stejně tak je možné najít v jazyce 

jednotlivých členů sledované skupiny efekty či spíše stopy sociální stratifikace, ovšem 

s méně výraznou vazbou na profesní zařazení rodičů a zřetelnější vazbou na jejich 

vlastní profesní očekávání, což představuje dobrý základ pro možnou sociální mobilitu 

těchto jedinců. 

       Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že zvládání spisovné varianty mateřského jazyka 

je účastníky velmi kladně hodnoceno, dokonce považováno za společensky prestižní a 

že by sami rádi dosáhli vysoké jazykové úrovně. Uvědomují si historickou, kulturní, 

poznávací i společenskou hodnotu mateřského jazyka. 
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      7. Závěr 

 

Tato práce si kladla dva nesnadné cíle, a sice zjistit, jestli je úroveň současné češtiny 

mládeže srovnatelná s úrovní mateřského jazyka před šedesáti lety, a prozkoumat, jaké 

postavení má český jazyk ve světě dnešních dospívajících.  

       K naplnění prvního cíle vedla komparace školních slohových prací z let 1953 a 

1954 se současnými školními slohovými pracemi, provedená metodou diskurzivní 

analýzy těchto prací. Bylo zjištěno, že práce v obou sledovaných obdobích do jisté míry 

reflektují společenský kontext doby, což se ovšem projevuje pokaždé odlišným 

způsobem. V 50. letech vznikaly v námi zkoumaném školním prostředí texty důsledně 

apolitické a tematicky jednotné, s důrazem na formální stránku práce a dodržování 

spisovné normy. Práce se dnešnímu čtenáři mohou jevit jako málo kreativní a originální, 

což pravděpodobně způsobila tehdejší obecně panující obava z možného nevhodného 

vyjadřování dětí k dobovým skutečnostem a z toho plynoucí omezení prostoru pro 

kreativitu. Na druhé straně musíme ocenit bohatý spisovný jazyk a pravopisnou 

správnost. Soudobá škola také usiluje o zvládnutí formální stránky slohových prací a 

snaží se usilovně naučit žáky zvládat pravopisná pravidla, tato snaha však není vždy 

korunována úspěchem. Žáci se zaměřují spíše na obsah prací, který je překvapivě 

různorodý, a prokazují dobré všeobecné znalosti v oblasti přírodních, technických a 

společenských věd. I když si zvláště při čtení úvah uvědomujeme povrchní zpracování 

některých témat, oceňujeme skutečný zájem a někdy překvapivě hluboké znalosti žáků. 

Velmi výrazný rozdíl proti 50. letům představuje aktuálnost témat jednotlivých prací, 

vliv nastolení mediální agendy a bezprostřednost, s jakou se dospívající vyjadřují ke 

všem současným veřejně diskutovaným tématům.  

       Druhý z cílů sledovala odlišná komparativní rovina. Tentokrát byl porovnáván 

promyšlený písemný projev žáků ve slohových pracích s jejich mluveným projevem, 

zachyceným během polostrukturovaných rozhovorů. Rozdíly potvrdily závěry jiných 

výzkumů, které konstatují, že při běžné mluvě přechází mluvčí často od spisovné roviny 

jazyka k hovorové a obecné češtině. Rozhovory vnímaly mluvenou podobu jazyka, ale 

zaměřovaly se zejména na zjištění postoje k mateřskému jazyku. Otázky se týkaly 

názorů na variantnost češtiny a na preferenci užívání její spisovné varianty v různých 

pracovních a společenských prostředích. Dospívající prozrazovali svá profesní 

očekávání a nepřímo odhalovali, jakou hodnotu pro ně jejich mateřský jazyk má. 
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       Z výzkumu je patrné, že si mladí lidé spojují dobré zvládání jazyka s prestižními 

profesemi a že si uvědomují značnou výhodu kultivovaného vyjadřování pro jejich 

budoucí profesní i soukromý život, jinými slovy, že jazyk je jedním z důležitých 

nástrojů společenské stratifikace. Kromě této profesní a společenské hodnoty vidí 

v jazyce i hodnotu tradiční, kulturní, poznávací a persvazivní.  

       Tato diplomová práce představuje svým rozsahem pouze nepatrný díl skládačky 

zobrazující úroveň zvládání českého jazyka u školní mládeže a postoj dnešních mladých 

lidí k mateřskému jazyku. Přínos práce můžeme vidět ve skutečnosti, že pro záměry 

výzkumu byla vybrána běžná středně velká základní škola, kterou je možné v mnoha 

ohledech považovat za typickou. Část jejích žáků (zhruba 15 - 20%) odchází každým 

rokem po ukončení 5. ročníku na víceletá gymnázia nebo školy pro nadané žáky, na 

druhé straně se škola nenachází v sociálně vyloučené lokalitě. Dá se tedy říci, že škola 

pracuje s průměrně nadanými žáky. Můžeme se domnívat, že při vedení výzkumu v jiné 

škole podobného typu bychom došli ke srovnatelným závěrům. Pokud bychom se 

rozhodli výzkum rozšířit, bylo by jistě podnětné ověřit a porovnat jeho závěry právě 

s výběrovým prostředím víceletého gymnázia a se školou umístěnou v sociálně 

znevýhodněné lokalitě. 
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Příloha č. 2 – Podklady pro analýzu slohových prací z roku 1954 

 

Pohádky  

Tento oddíl obsahuje 18 pohádek, autory 9 textů jsou žáci 7. ročníku, dalších 9 pohádek 

napsali posluchači jednoročního kurzu. 

 

Poř. č. 

/str. 
Název práce 

 Autor/ 

pohlaví/ 

ročník 

Obsah Jazykové a slohové prostředky 

1/1-2 Špaček 

Neposeda 

JV/M/JK Jak Vašík zachránil 

neposlušného špačka 

Četné přívlastky, přirovnání  

(jako když spí), emoc. výrazy (běda), 

archaismy (pranic), přímá řeč, 

zdrobněliny 

2/3 Pohádka jara OU/Ž/JK 

 

Líčení - první jarní 

kvítky sněženka a 

bledulka  

Personifikace (sluníčko probouzí 

přírodu), přívlastky, přirovnání, 

dramatičnost, emoc. výrazy, 

zdrobněliny, archaismy (šumný) 

3/5-6 O ušmudlaném 

Péťovi 

ER/Ž/JK Péťa byl pomocí 

děsivého zážitku 

donucen k hygieně 

Tradiční úvod (byl jednou jeden), 

přímá řeč, náhlý zvrat, nadsázka, vtip, 

archaismy (bude si myslit) 

4/7-8 Tužka a pero KL/Ž/JK Výchovný příběh o 

Danušce, která se 

nestarala o své věci 

Archaismy (mošinka), jmenné tvary 

(pohozeny), napětí, gradace, rázný 

zásah, úkony, které již neděláme 

5/9-

10 

Honzíčkův sen JS/Ž/JK O chlapci, který se 

nestaral dobře o 

knihy, ve snu se mu 

chtěly pomstít 

Starší slovosled, dramatičnost, přímá 

řeč, vyhrocení situace, úleva, náprava, 

poučení, personifikace (knihy křičí, 

soudí) 

6/11 Police a 

mošnička 

JM/Ž/JK O Věrušce, která si 

neuklízela věci a 

ničila je, ve snu ji pak 

věci děsily 

Kratší práce, starší slovosled, četná 

pasiva, řečnická otázka, starší 

předložky (s boku na bok), 

dramatičnost, archaismy (ba, ba) 

7/ 

13-14 

Pohádka o 

třídě 

EŠ/Ž/JK Věci ve třídě si 

stěžují na špatné 

zacházení od dětí 

Synonyma, přímá řeč, emoce (ach, já 

ubohá!), dobové politické výrazy 

(soudruh školník, soudruh učitel), 

morální poučení 

8/15 Pohádka - 

hádanka 

JK/M/JK Co je užitečnější – 

lopata nebo motyka? 

Stručné, jednoduché věty a děj, 

výrazy typické pro pohádku, bez 

zápletky, neukončené, jen závěrečná 

otázka pro čtenáře 

9/17 Míč VŠ/M/JK Obal i duše míče jsou 

stejně užitečné 

Velmi krátké, věcné, popisné, přímá 

řeč (kdyby nebylo mne…), 

s poučením, snaha o moudrý, ale 

uspěchaný závěr  

10/ 

19-20 

O 

neposlušném 

kozlátku 

JK/Ž/7 Pohádka o tom, jak 

kůzlátko neposlechlo, 

bálo se a napravilo se 

Všechny prvky pohádky, bohatá 

slovní zásoba, hezká souvětí, slovesné 

vazby, knižní výrazy (i chtělo se 

vrátit), důraz na poučení 

11/21 O lakomé 

Pipce 

ZS/M/7 Pipka se nechtěla 

dělit se sourozenci, ti 

jí v nouzi pomohli  

Krátké, typický úvod (byla jedna 

kvočna a ta měla devět kuřátek), 

přímá řeč, emoce (škoda, že… dobře, 

že…), poučné 

12/ 

23-24 

Čert a sedlák MM/M/7 Boha chválíme, čertu 

vždy spíláme 

Přímá řeč, jmenné tvary (vesel), 

bohatá slovní zásoba, protiklady 

(dobro a zlo, bůh a čert, zásluhy a 

nadávání), dějové zvraty 
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13/25 Hastrman JK/Ž/7 Vodník se odměnil 

pracovitému 

dědečkovi 

Krátký příběh, dobrá stavba, typický 

úvod, poučný – chci, jen kolik 

potřebuji, metafora (peníze se mu jen 

hrnuly) 

14/ 

27-28 

Potůček JF/Ž/7 Líčení o koloběhu 

vody v přírodě 

Bohatá slovní zásoba, slovesné vazby, 

personifikace, synonyma, přívlastky a 

přívl. věty, poučné, starší slovosled 

(zvířátka nemohla jí pomoci) 

15/ 

29-32 

Přátelská 

pomoc nad 

zlato 

JK/Ž/7 Pohádka o hodné 

Lidušce, která se 

zastávala zvířátek 

Větší rozsah, motiv pomoci, obrat 

z neřešitelné situace, zralý projev, 

trad. závěr (tak žili všichni šťastně až 

do smrti) 

16/ 

33-34 

O hloupém 

Honzovi 

VR/M/7 Hloupý a důvěřivý 

Honza uvěřil i 

domnělé vlastní smrti 

Typický úvod, přímá řeč, dobrá větná 

stavba, vtipný závěr (kdybych já byl 

živý, já bych vám dal!) 

17/ 

35-36 

O líném 

Ivánkovi 

JE/M/7 Ivánek se nestaral o 

zvířátka, unesl ho 

drak, otec ho 

zachránil 

Dobrá větná stavba, bohatá slovní 

zásoba, trad. úvod (za devíti horami a 

sedmi řekami), výchovné zaměření 

18/37 Pohádka o 

hrachu 

JU/M/7 Jeník a Mařenka 

pěstovali uvážlivě 

hrášek, nakrmili jím 

celou školu 

Přímá řeč, převážně krátké věty, 

zvolací věta (To bude hrachu!), 

jednodušší větná stavba, poučné, 

výchovné zaměření 

 

 

Pověsti 

Tento oddíl je z celého sborníku nejrozsáhlejší, obsahuje 19 prací žáků 7. ročníku a 14 

prací posluchačů jednoročního kurzu. Pověsti pocházejí z Krčína, Nového Města nad 

Metují a z nedalekých obcí – Černčic, Bohulavic, Václavic, Nahořan, Lhotky, Nového 

Hrádku, Police nad Metují, z horského Kounova, Sedloňova a Deštného v Orlických 

horách, ze vzdálenějšího Broumova, Litomyšle a jedna pověst pochází až ze Slezska. 

 

Poř. č. 

/str. 
Název práce Autor/ 

pohlaví/ 

ročník 

Obsah Jazykové a slohové prostředky 

1/ 

39-40 

O původu 

Metuje I. 

JK/M/JK Břevnovští mniši vymýtili 

a osídlili kraj kolem Police 

a pojmenovali řeku 

Dobrá slovní zásoba a větná 

stavba, věcný popisný styl, 

mnoho podrobností, přímá řeč 

2/41 O původu 

Metuje II. 

JG/M/7 Výprava pojmenovala řeku 

podle nálezu medu 

v nedalekém lese 

Stručné, s dobrou stavbou vět, 

četné přívlastky a přísl. určení, 

přímá řeč 

3/43 O původu 

Metuje III. 

JE/M/7 Mnich pojmenoval řeku 

podle nálezu medu 

Stručné, stylisticky trochu 

neobratné, archaismy (myslit), 

starší předmětné vazby (neměl 

jména) 

4/45 Gertrudin vír JP/M/JK Pověst o dceři rytíře 

z hradu Frymburk a její 

smrti ve víru Metuje 

Dobrá slovní zásoba, slovesné 

vazby, archaismy (slula 

neobyčejnou krásou), podán 

stručný historický přehled 

5/ 

47-48 

Gertrudin vír 

II. 

ER/Ž/JK Zlá paní na Frymburku 

škodí sousedům, skončí v 

Metuji 

Dobrá větná stavba, inverze, 

archaismy (zúmyslně, pustošit),  

starší spojení sloves s 2. pádem 

(činila škody) 
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6/ 

49-50 

První pověst o 

Vojnarově 

lípě 

MR/Ž/JK Hejtman Červenohorský 

plení v kostele i v Krčíně, 

je zabit u velké lípy 

Složité větné konstrukce, mnohé 

archaismy a metafory (bíti, 

vražditi), inverze (chrám tento 

nyní znovu zřízený) 

7/ 

51-52 

Druhá pověst 

o Vojnarově 

lípě 

JK/Ž/7 Lípu zasadili na památku 

velitele místního vojska, 

které se postavilo Švédům 

Dobrá slovní zásoba, metafory 

(neztrácel hlavu), archaismy 

(pod jhem války, skonal), 

přechodník (jsouce zbabělí) 

8/53 Třetí pověst o 

Vojnarově 

lípě 

JF/Ž/7 Hynek Červenohorský 

potupí kalich, zabije se 

v místním písníku 

Kratší práce, náboženské výrazy 

(pomsta za urážku ke kalichu), 

archaismy (napíti), souvětí, 

dobrá interpunkce 

9/ 

55-56 

Čtvrtá pověst 

o Vojnarově 

lípě 

EL/Ž/7 Švédský důstojník chtěl 

zastřelit starého kněze, 

skončil i s koněm v rokli 

Velmi dobrá větná stavba, 

dramatičnost (tu vzepjal se), 

inverze (ruka Páně dotkla se 

nepřátel našich), přechodníky 

10/57 Pověst o 

Krčíně 

ZS/M/7 Pověst o silákovi, který na 

území dnešní obce vymýtil 

pařezy - krče 

Velmi krátké, věcné, stručné, 

archaismy (tam zůstával), 

vysvětlena slova, která dnes 

nepoužíváme 

11/59 Jak housle 

zachránily 

mému 

pradědu život 

JK/Ž/7 Houslista spadl do jámy 

s vlkem, zachránilo ho 

hraní na housle 

Kratší rozsah, dobrá větná 

stavba, archaismy (jíti, počal, 

neboť, nalíčit jámu), přístavek, 

prvky napětí (tu se pod ním zem 

probořila) 

12/ 

61-62 

Kolem 

černčické 

tvrze 

MM/M/7 Strašidelný příběh 

z Černčic, černý pes děsí 

obyvatele 

Dobře vystavěný příběh, složitá 

souvětí, správná interpunkce, 

napínavé, čtivé 

13/63 Tajná chodba 

v Černčicích 

EK/Ž/7 Pověst o tajné podzemní 

chodbě z hradu do města 

Neobratný styl, ale dobrá slovní 

zásoba, poměrně stručné, četná 

pasiva (byl zbořen, byla 

zasypána) 

14/65 Černčický 

hajný 

VR/Ž/7 Jak zlý mladý hajný dostal 

za vyučenou od starého, 

hodného 

Složitá souvětí, pěkné výrazy 

(nebylo po nich ani památky), 

dobrá interpunkce, starý pravopis 

(pense) 

15/67 Pověst o 

vzniku 

Bohuslavic 

MŠ/Ž/7 Bohuslav i jeho děti si 

oblíbili místo později 

nazývané Bohuslavice 

Velmi krátké, jednoduché, ale 

docela hezké 

16/ 

69-70 

Pověst o 

silném 

sedlákovi 

BK/Ž/7 Sedlák byl hodný 

k babičce ve svém lese, byl 

odměněn velkou silou 

Hezká souvětí, přímá řeč, 

archaismy (neboť, bude ji 

hubovat,) dějové zvraty 

17/ 

71-72 

Pověst o 

Zbytkách 

JD/M/7 Jak si Janek poradil se 

záludným vodníkem 

Bohatá slovní zásoba, pěkná 

souvětí, dobře vystavěný příběh, 

přímá řeč 

18/ 

73-74 

O vodníkovi BH/M/JK Rybář chytil štiku, byl to 

ale vodník, vysvobodil se 

Bohatá slovní zásoba, vztažné 

věty, přívlastky volné i těsné, 

inverze (po velikých lukách 

rozložené), archaismy 

19/75 O „žavácích“ BH/Ž/JK O chudém rolníkovi, 

ohnivé kouli a smůle 

Hezká souvětí, bohatá slovní 

zásoba, archaismy (jedenkráte, 

neměli co dát do úst), stručný 

závěr, smutný příběh 

20/ 

77-78 

Z Bohuslavic 

Ze Lhotky 

JK/Ž/7 Dvě krátké místní 

neuvěřitelné pověsti 

Velmi stručné, jednoduchý styl, 

pěkné věty, ale místy neobratné, 

ukvapený závěr 
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Pamětihodnosti 

Poslední oddíl sborníku obsahuje pouze 11 prací, převládají texty starších žáků, mladší 

děti psaly jen 3 texty. Práce opět popisují zajímavá místa v kraji kolem Nového Města 

nad Metují, města a obce, jejich historické i současné zajímavosti. 

21/ 

79-80 

Pověst o 

Řemínku 

JU/M/7 Pověst o rybníku a 

vodníku, který dělal 

naschvály a byl zkrocen 

Dobrá stavba souvětí i příběhu, 

inverze, přirovnání (tahal jako 

lev), přechodník (jdoucí), 

archaismy (řičeti, provazec),  

22/81 První pověst o 

Šmádlovi 

JH/M/7 Pověst o rytíři Šmádlovi Velmi krátké, kusé, zmateně 

vyprávěné, velmi jednoduchý 

styl a slovní zásoba, chybná 

interpunkce 

23/ 

83-84 

Druhá pověst 

o Šmádlovi 

MH/Ž/7 Pověst o sedláku 

Šmádlovi, který uzavíral 

obchody i po smrti 

Dobrá větná stavba, bohatý 

jazyk, dramatičnost (tu se 

objevil), archaismy (ubírali se, 

na oji) 

24/85 Maryla ZJ/M/JK O znepřátelených rodech 

Buchovců a Rozvodů 

Dobrá stavba vět i příběhu, 

bohatá slovní zásoba, archaismy 

(rozvadění), historický kontext 

25/ 

87-88 

Tvrz 

Václavice 

JS/Ž/7 O hraniční tvrzi, bandě 

loupežníků a tajné chodbě 

Jednoduchý styl, místy 

neobratný, opakování výrazů, 

souvětí, dobrá slovní zásoba, 

pasiva (byla nazvána) 

26/ 

89-90 

Pověst o 

vzniku 

Václavic 

KJ/Ž/JK O sv. Václavu na bělouši, 

jak ochraňuje Václavice 

Dobrá stavba vět i příběhu, 

dramatické prvky, idiomy (vzali 

do zaječích), archaismy (byl 

všechen připraven) 

27/ 

91-92 

Sněženský 

mlýn 

JK/M/JK O okolí mlýna, hospodě, 

poli a zlodějích 

Starší předložky (s pole) a 

výrazy (pohrabovat, připlašit), 

neobratný styl 

28/ 

93-94 

Louka 

Kručovina 

JM/M/JK O rychle rostoucím praseti 

a zabíjačce pro ves 

Dobrá větná stavba, dramatické  

vyprávění, spojovací výrazy, 

četné přívlastky, nářečí (s toliká 

masem), přímá řeč 

29/95 Jak vznikl 

Sedloňov 

HF/M/JK Dvě pověsti o vzniku 

názvu obce 

Stručné, mírně zmatené, 

jednoduchý styl, opakování  

30/97 Pověst o 

Špičáku 

EŠ/Ž/JK Pověst o krutém rytíři, 

který si postavil hrad na 

činné sopce 

Kratší rozsah, dobrá větná stavba 

a slovní zásoba, prvky 

dramatičnosti (běda tomu) 

31/ 

99-

100 

Sekyra ve 

věži 

OU/Ž/JK Pověst o smělém tesaři, 

který se více napil a zřítil 

z věže v Bílém Újezdě 

Bohatá slovní zásoba, četné 

přívlastky, pasiva a archaismy 

(bylo nutno vypíti, ochutnalo se 

jej), inverze (slunce do kopule 

vežní se tvrdě opíralo paprsky) 

32/ 

101-

102 

Růžový 

palouček 

JS/Ž/JK Pověst z Oujezdce u 

Litomyšle o Českých 

bratrech 

Složitá a místy neobratná 

souvětí, inverze (místu tomu), 

superlativy (takových se v celé 

zemi nenajde), četné archaismy 

měl v uctivosti), moudrý závěr 

33/ 

103 

Pověst o 

Ondrášovi 

MG/M/7 O statečném moravském 

národním hrdinovi 

Kratší rozsah, jednoduché věty, 

neuspořádané, přímá řeč, 

archaismy (zatlucte, udělati) 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř. č. 

/str. 

Název práce Autor/ 

pohlaví/ 

ročník 

Obsah Jazykové a slohové prostředky 

1/105-

106 

Krčín – Nové 

Město 

MR/Ž/JK Historie a současnost 

obou míst 

Hezká souvětí, inverze (za 

slavnějších dob minulých), 

personifikace (škola se krčí), 

patriotismus ( je nám nejcennější) 

2/107- 

108 

Krčín JV/M/JK 

 

Prohlídka současného 

Krčína 

Forma proslovu k návštěvníkům, 

dobrá větná stavba, hezká souvětí, 

starší předl. vazby (přicházíme 

v místo), místní patriotismus 

3/109- 

110 

Krčín před sto 

lety 

MŽ/Ž/JK Popis dřívějšího 

Krčína 

Navázání kontaktu s čtenáři, dobrá 

větná stavba, opakování sloves 

(být),  četné přívlastky, čtivé, snaha 

o historický řehled 

4/111- 

112 

Nové Město nad 

Metují 

KL/Ž/JK Rozsáhlá historie 

města, zámku, 

náměstí a školy 

Souvětí, inverze, přechodníky, 

přívlastky, germanismy (hledě od 

rathause), st. předl. vazby (na 

ostrohu, s obou stran obtékaným), 

archaismy (spatřuje, jest) 

5/113- 

114 

Černčice MM/M/7 Popis místa jako 

pozvánka pro 

ostravské děti 

Spíše věcný styl, popisná souvětí  

s detaily, opakování výrazů, dobové 

výrazy (kampelička) 

6/115- 

116 

Bohuslavice BK/Ž/7 Historické i současné 

zajímavosti obce, 

pozvání pro 

slovenské děti 

Popisná souvětí, osobní zaujetí 

(slyšela jsem, má zvláštní půvab), 

místní patriotismus, obecná čeština 

(asfaltka), dobové výrazy (s. učitel) 

7/117- 

118 

Paměti obce 

Bohuslavic 

JS/Ž/JK Historie a zajímavé 

osobnosti obce 

Dobrá větná stavba, inverze 

(nadmořská její výška), archaismy 

(dal přestavěti, jest), špatně čitelný 

(vypsaný) rukopis 

8/119- 

120 

Nahořany JH/M/7 Historie a současnost 

obce (pozvánka pro 

slovenské děti) 

Dobrá větná stavba, chaotické, 

patriotismus, dobové skutečnosti 

(JZD, park padlých za svobodu) 

9/121- 

122 

Deštné 

v Orlických 

horách 

EŠ/Ž/JK Pozvánka do horské 

obce, její popis 

Spíše věcný popisný styl, hezká 

souvětí, st. předl. vazby (lemována 

s obou stran stráněmi, s kterých je 

krásný rozhled), dobové instituce 

(stanice SNB, konsum) 

10/123 Opočno – Skalka 

- Dobruška 

OU/Ž/JK Popis současných 

krás a zajímavostí 

výletní trasy 

Věcný popisný styl, přívlastky,  

jmenné tvary (pln), jednoduchý styl 

i archaismy (ubírali jsme se),  

11/125

-126 

Nové Město nad 

Metují 

KJ/Ž/JK Popis města a celého 

kraje jako pozvánka 

pro návštěvníky 

Dobrá slovní zásoba, metafory (jako 

na dlani), souvětí, inverze, silný 

patriotismus (pokládám si za 

velikou čest, že jsem rodačkou), 

staré zkratky (t. zv.) 
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Příloha č. 3 – Podklady pro analýzu současných slohových prací 

 

Charakteristika člena rodiny 

Tento soubor obsahuje 20 školních slohových prací všech žáků jedné třídy 7. ročníku. 

Obsah práce není uveden, protože je dán zadáním, z názvu je patrné, o kom žáci psali. 

 

Poř.č. Autor/ 

pohl./roč. 

 

Název práce Jazykové a slohové prostředky 

1. LH/M/7 Můj bratránek David Bohatá slovní zásoba, přirovnání (oči jako studánky), 

četné přívlastky, slovesné vazby, občas nemotorné 

obraty (když, tak), chyby v interpunkci 

2. EŘ/M/7 Můj bratranec Hezké slovesné vazby, souvětí, přirovnání (chodí jako 

šnek, spí jako na vodě), přívlastky, hovorová čeština 

(věčně nosí, zastaví se), velmi krátké 

3. JP/M/7 Můj bratr Kuba Dobrý popis, přívlastky, slovesné vazby (zpytuje 

svědomí), někdy neobratné výrazy (tyčí se velké oči), 

obecná čeština (naštve), krátké 

4. DH/M/7 Můj bratranec Přijatelný popis, neobratné vyjadřování (když, tak), 

vynechávání slov, nespisovné výrazy (veme), hovorová 

čeština (strašně se těším), krátké 

5. PL/M/7 Moje babička Celkem dobrý popis, trochu neuspořádaný, souvětí, 

opakování výrazů (také), nedokončená věta, četné 

pravopisné chyby, krátké 

6. JL/M/7 Můj bratr Slohově pěkné, pestré slovesné vazby, 

několikanásobné přívlastky, přejatá slova (póza), 

neologismy (promelírované vlasy), opakování, občas 

pravopisné chyby 

7. VM/M/7 Moje máma Pěkný sloh, bohatá slovní zásoba, nápadité slovesné 

vazby, přívlastky, synonyma, zdrobněliny (krásně 

kulaťoučký obličej), citově zabarveno (za nikoho na 

světě bych ji nevyměnil), bezchybné 

8. MH/M/7 Můj bratranec Filip Dobrý popis, přirovnání (pilný jako včelička), 

několikanásobné přívlastky, opakování výrazů, 

hovorová čeština (můžu), občas chyby v interpunkci 

9. ŠB/M/7 Můj bratr Dobrý popis, trochu neuspořádaný, barvité slovesné 

vazby, souvětí, synonyma, obecná čeština (brácha, 

naštve, můžu, mochomůrky) 

10. TF/M/7 Můj bratr Celkem dobrý popis, přirovnání (oči zelené jako tráva), 

opakování výrazů (být), hov. neologismus (hláška), 

obecná čeština, krátké 

11. DCH/M/7 Můj bratránek Pěkný sloh, slovesné vazby, přirovnání (připomínající 

fotbalový míč), neologismus (tráví na Facebooku), 

opakování (mít), obec. čeština (s kamarádama) 

12. JS/M/7 Můj bratranec Pěkný sloh, bohatý jazyk, barvité slovesné vazby, 

nápaditá souvětí, občas pravopisné chyby, zbytečná 

přivl. zájmena 

13. MŠ/M/7 Moje sestřenice Stručný popis, slovesné vazby, hezká přirovnání, 

opakování ukaz. zájmen, občas chyby v pravopise i 

interpunkci, svérázně vtipné (jsem šťastný jako bleška, 

že ji mám) 

14. LV/Ž/7 Můj starší bratr Bohatá slovní zásoba, přirovnání (rozzuří se jako lev), 

přívlastky, slovesné vazby, souvětí, obecná čeština 

(dělá sporty), vtipné (slyší i to, co nemá)  
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15. NV/Ž/7 Moje sedmiletá 

sestřenka 

Pěkný sloh, přirovnání (vlasy jako koňská hříva), 

slovesné vazby, souvětí, bohatý jazyk, 

několikanásobné větné členy, trochu krátké 

16. AL/Ž/7 Moje starší sestra Pěkný sloh, bohatý jazyk, přirovnání (nos jako 

knoflíček), metafora (přetečou jí nervy), slovesné 

vazby, přívlastky, souvětí, občas chyby v interpunkci 

17. ŠD/Ž/7 Babička Miládka Pěkný přirozený sloh, citově zabarveno (až mi bude 

šedesát, chtěla bych být jako ona), bohatý jazyk, orig. 

přirovnání (plná energie jako baterie Duracell), barvitá 

souvětí, přístavek, bezchybné 

18. TM/Ž/7 Můj bratranec Honza Pěkný přirozený sloh, bohatý jazyk, slovesné vazby, 

četné přívlastky, nápaditá souvětí, vyjádření vlastního 

názoru, bezchybné 

19. KF/Ž/7 Moje maminka Dobrý sloh, cit. zabarveno (je mým velkým vzorem), 

slovesné vazby, přívlastky, místy neobratné (povaha 

obsahuje), občas chyby v interpunkci, krátké 

20. AT/Ž/7 Můj brácha Jirka Velmi neuspořádané, POUZE obecná čeština (hrozně 

srostlý obočí, vypadá to fakt božsky, styl hudby má 

divnej, takovej drsnej, bráchoj teďka bude 18 let), 

neobratná spojení, chybný slovosled, neologismus 

(„pirsing“), opakování výrazů, četné  pravopis. chyby  

 

Vypravování – volné téma 

Soubor obsahuje 18 slohových prací žáků jedné třídy 9. ročníku, opět jsou posuzovány 

všechny napsané práce. Vzhledem k tomu, že z názvu není vždy zřejmé, o čem příběh 

vypráví, je do tabulky stručně zaznamenán i obsah. 

 

Poř.č. Autor/ 

pohl./r

oč. 

Název práce Obsah Jazykové a slohové prostředky 

1. MG/M

/9 

Moje zvíře Dobrodružství 

s fenkou Britou 

Jednoduchý styl, někdy špatně formulované 

věty a souvětí, opakování výrazů, obecná 

čeština (furt, bejt, zcvokla), chybný slovosled, 

pravopis a interpunkce 

2. MZ/M/

9 

Ryba nebo 

had? 

O tom, jak chlapci 

chytili úhoře 

Jednoduchý styl, přímá řeč, opakování 

ukazovacích zájmen, rybářský slang (záběr), 

občas chybný pravopis a interpunkce 

3. JK/M/

9 

Můj pes O psu, který dokáže 

upozornit na oheň 

Jednodušší styl, dobrá zápletka, přímá řeč, 

opakování neobratných větných konstrukcí 

(když, tak), obecná čeština (barák), občas 

chybný pravopis, vtipné 

4. SŠ/Ž/9 První den v 

MŠ 

Jak dívka nechtěla 

být ve školce, ale 

pak se jí tam 

zalíbilo 

Hezký příběh s dobrou stavbou a se 

zápletkou, synonyma, přirovnání (horší než 

Viktorka na splavu), opakování výrazů, 

obecná čeština (dělá srandu), občas chybný 

pravopis a interpunkce 

5. AZ/Ž/

9 

Naše uličnice 

Betynka 

O fence, která se 

ztratila, ale naštěstí 

zase našla 

Slohově zdařilé, barvitá spojení (vidět svět 

nejen z naší zahrady), přímá řeč, emocionálně 

zabarveno, četné přívlastky, občas chyby v 

interpunkci 

6. DN/M/

9 

Dvojitý 

problém 

O klukovské 

rošťárně s následky 

Slohově zdařilé, napětí, přímá řeč, přirovnání 

(jako by to bylo včera), barvitá spojení, 

bohatá slovní zásoba, poučení, obecná čeština 

(odkať), občas chyby v pravopisu 



105 

 

7. JČ/M/

9 

Jak jsem byl 

na závodě 

draksterů 

Celý tým se snažil 

odstranit poruchu, 

následovalo 

vítězství 

Slohově zdařilé, napětí, přímá řeč, dobrá 

zápletka, gradace příběhu, přirovnání (jako 

namydlené blesky), motor. slang (tůrovaly), 

občas pravopisné chyby 

8. DK/M/

9 

Jak táta a strýc 

potkali rodinu 

medvědů  

Jak se medvědice 

usadila pod 

stromem s posedem 

Hezký příběh se zápletkou, přímá řeč, bohatá 

slovní zásoba (rosa se třpytila), občas 

pravopisné chyby, krátké 

9. PM/Ž/

9 

Krmení 

holubů 

Krmili holuby ve 

městě a dostali 

pokutu 

Dobrá stavba příběhu, hezká souvětí, přímá 

řeč, bohatá slovní zásoba, volné přívlastky 

(hledající potravu), občas chyby v zájmenech 

10. EB/Ž/9 Fotbalová 

branka 

O nehodě, která 

dobře skončila 

Pěkný zralý sloh, dobrá stavba příběhu, 

zápletka, přímá řeč, četné přívlastky, lidové 

výrazy (na půl kozu), synonyma, přirovnání, 

občasné chyby 

11. PL/M/

9 

Jak jsem si 

pochoval hada 

Návštěva u 

chovatele hadů 

Pěkný sloh, střídání popisných souvětí 

s krátkými dramatickými větami, přímá řeč, 

bohatý jazyk, přirovnání (jako nějaký slepec), 

obecná čeština (bytovka) 

12. ML/Ž/

9 

Když jsem 

porušila zákaz 

U schodů na školní 

půdu možná číhají 

upíři 

Slohově vyzrálé, přímá řeč, napětí, četné 

přívlastky, bohatá slovní zásoba, ironická 

nadsázka, hov. čeština (sakra, naštvané), 

bezchybné, vtipné 

13. DG/Ž/

9 

Porcinkule Zážitky z kolotočů, 

ztráta mobilu, 

šťastný konec 

Slohově vyzrálé, přímá řeč, zápletka, 

vyvrcholení, řečn. otázka, zvolací věty (já ho 

ztratila!), dobrá stavba vět a souvětí, 

bezchybné 

14. JT/M/9 Ztracená myš Myš utekla z terária 

a děsila maminku 

Krátký pěkný příběh, napětí (Ha!), přímá řeč, 

opakování výrazů, místy chaotické, hov. 

čeština (kouknout), občasné pravopisné chyby 

15. HS/Ž/9 Můj nový 

vynález 

Holčička vynalezla 

zahradnickou 

pomůcku 

Hezký vtipný příběh, četné přívlastky, 

zdrobněliny (prstíky), dobrá stavba vět a 

souvětí, obecná čeština (utahují si), dětský 

slang (lokomotika), bezchybné 

16. MN/M

/9 

Jak jsem šel se 

setrou a 

kamarádem 

ven 

Nehoda s míčem a 

šťastným koncem 

Jednoduchý sloh, nemotorná spojení, přímá 

řeč, metafora (puknout smíchy), opakování, 

obecná čeština (sprdne nás), dětský slang, 

velké množství pravopisných chyb 

17. JB/M/

9 

Apríl! Nehoda v parku se 

šťastným koncem 

Hezký příběh s humornou nadsázkou, přímá 

řeč, dobrá větná stavba, slovosled místy 

ovlivněn polštinou (chlapcův 1. jazyk), 

obecná čeština (pomož mně) 

18. SM/M/

9 

Kráva Dědečkův příběh 

z mládí 

Krátký příběh se zápletkou, opakování 

výrazů, spíše jednoduchý styl, obecná čeština 

(dělal klukoviny), četné chyby v pravopise a 

interpunkci  
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Úvaha na volné téma 

V tomto souboru posuzujeme 15 slohových prací, ani zde nejde o výběr, někteří žáci (3) 

nebyli při psaní práce přítomni. 

 

Poř

.č. 

Autor/ 

pohl./ 

roč. 

Název práce Obsah Jazykové a slohové prostředky 

1. AR/Ž/9 Homosexuálové Diskriminace, 

tolerance, možnost 

adopce dětí 

Živý styl – otázky, zdůr. výrazy, zvolací 

věty, přirovnání, metafory (koukat skrz 

prsty), hezká souvětí, občas hov. jazyk 

(někdo je na holky, někdo zase na kluky), 

zamyšlení, bez pravopisných chyb 

2. DM/M/9 Život a peníze Co všechno jsou 

někteří lidé schopni 

udělat pro peníze 

Otázky, hledání odpovědí, pluralita názorů, 

zdůr. výrazy, hezká souvětí, poučení (za 

peníze si život nekoupíme), nápadité 

příměry, občas pravopis. chyby, hov. jazyk 

3. BD/Ž/9 Facebook Výhody a nevýhody 

sociální sítě 

Vlastní názor a zkušenost, synonyma, zdůr. 

a spoj. výrazy, zdařilá souvětí, anglicismy 

(„Facebook je in“), občas  obecná čeština 

(můžou), bez pravopisných chyb 

4. ŠH/M/9 Pomluva aneb 

tvrdá realita 

Jak se raději vůbec 

nezabývat 

pomluvami a závistí 

Přirozený sloh, bohatý jazyk, idiomy, citát, 

rada, vlastní názor, četná synonyma, složitá 

souvětí, metafory (tak jistě, jako je v moři 

voda), obecná čeština v uvozovkách (drb, 

špek), bez pravopisných chyb 

5. JP/M/9 Obezita Žít zdravě, ale 

občas si i v jídle 

zahřešit 

Konfrontace názorů, pohled autority můj 

otec říká), přímá řeč, trpný rod (je 

způsobeno), četné přívlastky, pěkná 

souvětí, závěr, hov. čeština (můžu), bez 

pravopisných chyb 

6. VJ/Ž/9 Muzika umírá Hudba ve volném 

čase v minulosti a 

nyní 

Vyzrálý sloh, komparace s minulostí, 

hledání řešení, rada na závěr, četné 

přívlastky, několikanásobné větné členy, 

pěkná souvětí, občas chyby v pravopise a 

interpunkci 

7. PK/M/9 Stěhování - 

migrace 

Proč se lidé stěhují, 

výhody a nevýhody 

Nemotorný sloh, opakování myšlenky i 

výrazů, nezdařilá souvětí, naivní tvrzení, 

chaotické, chybná interpunkce 

8. MŠ/Ž/9 Bulímie Přeceňování 

vzhledu a silný tlak 

současné 

společnosti 

Vyzrálý sloh, názorová pozice, možná 

řešení, hodnocení, silná adjektiva (brutální 

způsob),  četná přísl. určení, hezká souvětí, 

bez pravopisných chyb 

9. IS/Ž/9 Lidé se mění Z přátel se stávají 

nepřátelé a naopak 

Ustálená spojení (jak čas plyne), přirovnání 

(přáteltví je jako provaz), souvětí, přísl. 

určení, archaismy i obecná čeština (vzalo ji 

to), občas chyby v interpunkci 

10. GF/Ž/9 Diety Dieta jako 

nesmyslná móda a 

vděčné téma hovoru 

Myšlenkově zralé, nadsázka (mají 30 kg i 

s postelí), ironie (co by pro krásu 

neudělaly!), přirovnání, názory, rady, silné 

přívlastky (dech vyrážející), souvětí, občas 

hov. čeština (koukat), bez pravopisn. chyb 

11. LH/M/9 Jak to bude dál? Úvaha o 

budoucnosti 

motorismu 

Radikální tvrzení (hybridy jsou něco 

odporného), naivní názory, nevhodný 

„vtip“ vyjádřený vulgarismem, odb. 

znalosti a terminologie, složitá souvětí, bez 

pravopisných chyb 
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12. AH/Ž/9 Můj život Postesknutí si nad 

svým dosavadním 

životem 

Rozvláčné, opakování myšlenky a výrazů, 

plevelná slova (prostě, tak nějak), nejistota 

(vlastně ani nevím, o čem psát), rozporné, 

chaotické, jednoduchá obecná čeština 

(nemám to moc jednoduchý), bez dalších 

chyb 

13. MK/M/9 Videohry Je hraní videoher 

opravdu škodlivé? 

Zdařilý úvod, bohatá slovní zásoba, hezká 

souvětí, několikanás. větné členy, odb. 

zkratky a anglicismy (joystick), radikální 

hodnocení, slohově trochu krkolomné, bez 

chyb 

14. AF/Ž/9 Tenis v Opočně Generační a jiné 

problémy ve 

sportovním klubu 

Ostrá kritika, popis problému a zobecnění, 

ironická nadsázka (zabíjí pohledem), trochu 

chaotické, bohatý jazyk, sport. slang, 

anglicismy („kouč“), závěr, bez pravopis. 

chyb 

15. KN/Ž/9 Anorexie aneb 

mozek trochu 

jinak 

Příliš mnoho 

podléháme vlivu 

okolí 

Nemotorný sloh, radikální názory, ironie 

(aby se „nepřejedli“), rozpor, naděje, 

opakování výrazů, zbytečná ukaz. zájmena, 

hov. čeština (někdo jim to „nakukal“), 

chyby v interpunkci 
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Příloha č. 4 – přepis rozhovoru (respondent č. 6) 

 

V: Ty si psal o pomluvách, krásně, takovou klasickou úvahu, taky tam byly souvětí a ty 

krásné vazby a idiomy, takže to vypadá, že ti čeština, spisovná čeština nedělá problém. 

KP: Tak zhruba. Spisovně jako nemluvím, určitě ne mezi kamarády, myslím si, že ani 

doma, ale když potom jsem někde u lékaře nebo jdu na úřad, do informačního centra, 

tak se snažím. Myslím si, že moc problém mi to jako nedělá, že se v tom dokážu 

orientovat.  

V: Takže vlastně přepínáš mezi dvěma různými jazyky, i když pořád je to čeština. 

KP: Přesně tak. Lepší to je potom napsat, že jo. 

V: Jak to, že doma nemluvíš spisovně, když jsi z učitelské rodiny? 

KP: Tak mamka neučí češtinu, že jo, učí matiku, takže ta si toho moc nevšímá. Stačí, 

když nebudu mluvit sprostě. 

V: A jak to vůbec je ve škole, mluví učitelé spisovně nebo řekněme takovým jazykem, 

takovým jako hodně dobře přijatelným? 

KP: No, já si myslím, že jo. Tak učitelé třeba, když se podívám na novější učitelé, který 

třeba nemaj praxi, tak ti mluvej ještě tak tím školáckým jazykem, jako to mám třeba já a 

kamarádi. A pak ty starší, s tou praxí delší, ty pak mluvěj jinak, že jo, to je vidět ten 

rozdíl mezi tím, třeba. 

V: A myslíš, že ti mladší, že budou časem mluvit taky spisovněji nebo to už je takový 

rozdíl generací? 

KP: Já bych řekl, že nebudou, že to bude takhle stejně. 

V: Takže je to změna, že ta škola je taková osobnější, příjemnější a netrvá na té 

spisovnosti. 

KP: Určitě. 

V: Dobře, a já se vrátím ještě k tomu tvému tématu, to bylo hodně zajímavé. Řekni, o 

čem jsi psal. 

KP: No, tak já jsem psal o pomluvě, o pomluvách. Téma jsem si vybral z důvodu, že v té 

době, kdy jsem to psal, jsem se s tím hodně setkával, a mám o tom takovej vlastní 

osobitej názor, kterej moc lidí nechápe. A já si myslím, že ten můj názor mi jakoby 

umožňuje řešit tady ten problém, když mě někdo pomlouvá, víc s klidem. A tak jsem o 

tom chtěl napsat, aby si to víc lidí zkusilo uvědomit a zkusilo to. A řídit se tímhle mým 

názorem. A já si myslím, že by to mohlo pomoct, protože určitě každej už se setkal 

s nějakou pomluvou. Je to v týhle době určitě dost běžný, a tak jsem jim chtěl jakoby 

pomoct. 

V: A co vlastně radíš? 

KP: Já radím, aby se lidi vůbec prostě nezaobírali těma pomluvama, že pomluva je 

vlastně hrozně jednoduchá. Že pomluvu si může vymyslet úplně každej. Že třeba, 

podívám se na Verču, podívám se na kamarády a třeba jsem na Verču naštvanej a můžu 

jim říct: „Hele, Verča kouřila na záchodě,“ jo. Třeba to vůbec není pravda, ale je to tak 

jednoduchý říct, protože vlastně mluvíme od mala, takže vymyslet si to je strašně 

jednoduchý. 

V: A to mě zaujalo. Ty tam totiž říkáš, že ten jazyk, že to mluvení je úplně 

nejpřirozenější činností všech lidí, takže ty si uvědomuješ vlastně moc toho  mluvení. 

KP: Přesně tak. 

V: Dobře, takže vlastně můžeš jazykem hodně pomoct, ale na druhé straně i hodně 

ublížit.  

KP: Přesně tak. Jazyk má určitě větší moc než třeba silná pěst. 

V:Kdybys nepsal o pomluvách, co by tě trápilo ještě? O čem bys ještě chtěl uvažovat? 
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KP: O čem bych chtěl uvažovat?  

V: Nebo to třeba podiskutovat s někým? 

KP: Určitě toho je hodně, ale mně furt v hlavě vrtá myšlenka související s vesmírem. Já 

si tak prostě uvědomuju, že my jsme lidi, že jo, jsme na planetě Zemi, ta planeta Země, 

ta je ve Sluneční soustavě, Sluneční soustava je v Mléčné dráze, Mléčná dráha je ve 

vesmíru a ten vesmír, ten je kde? 

V: Všude. 

KP: No, právě že všude, jenže kde je všude? (smích) Mě to úplně zase teďka nahodilo na 

jiný koleje, úplně. 

V: No, to máš takové filozofické uvažování. 

KP: Přesně tak. Já si prostě to všechno neumím představit. Tady na Zemi, všecko 

jednou končí, jo jakoby, že všechno má svůj konec, snad kromě čísel. Ale ten vesmír, 

když je nekonečný, tak holt mně to vrtá hlavou, jako… 

V: A to tě jako děsí, že my jsme tady na chvíli nebo…? 

KP: No, na chvíli to asi… 

V: No, jako když to vezmeš z pohledu toho vesmíru, tak my jsme tady vopravdu na 

takové návštěvě, že jo? Na chviličku, a není snadné se s tímhle vyrovnat. Já si myslím, 

že nikdo to nezvládá úplně dobře. Není to pravda, že ti starší lidé to už nějak berou. 

Určitě bys chtěl ještě něco ovlivnit a zůstat tady. 

KP: Určitě. 

V: Já se vrátím k tomu jazyku. Už jsi říkal, že doma nemluvíte nutně spisovně, ale že by 

určitě nechtěli, abys mluvil vulgárně, přesto ty vulgarismy k jazyku patří, že jo. 

KP: Ano. 

V: A kdy si myslíš, že je vulgarismus přijatelný pro tebe? 

KP: Kdy je pro mě přijatelný? Když jsem naštvaný a když jsem sám. Když to třeba 

nepoužívám na jiný osoby. Když si to říkám třeba pro sebe akorát. Jakože chci nějak si 

sám sobě zanadávat, když třeba se mi něco nepovede nebo když… 

V: Když si potřebuješ ulevit? 

KP: Přesně tak. Beru to jako takovou úlevu, no. 

V: Takže vyjadřuješ nějaké emoce svoje. 

KP: Hm. 

V: Kdo u vás v rodině potřebuje mluvit krásně, krásně česky? 

KP: Krásně česky? Ségra. 

V: A co dělá? 

KP: Ségra dělá v jedný firmě. 

V: Jakou práci dělá? 

KP: Vona dělá v leasingový firmě. Dělá nějakou poradkyni nebo asistentku šéfa a vona 

vlastně mluví se zákazníkama, kteří třeba mají problém s tím produktem, který jim ta 

firma prodala, nebo si ho právě chtějí objednat. Tak ona určitě musí mít ten jazyk na 

takový úrovni, aby se těm i třeba starším zákazníkům, že jo, zalíbila a našli v ní jakoby 

důvěru a tudíž i důvěru v té firmě. 

V: Tak, to je důležité. Co budeš jednou dělat ty? 

KP: Já bych chtěl dělat architekta. 

V: Potřebuje architekt vůbec mluvit na nějaké slušné úrovni? 

KP: Určitě. 

V: Proč? 

KP:Určitě se musí nějak domluvit s těma zákazníkama, co vlastně chtějí vod něj si 

nechat navrhnout, dům, a vědět přesně, co oni po něm chtějí, a tak se s nimi domluvit. 

V: Děkuji za rozhovor. 
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Příloha č. 5 – přepis rozhovoru (respondent č. 9) 

 
V: Co ty si myslíš o tom vysílání rozhlasovém a televizním? Jsou hlasy, které říkají: 

„Kde ti mladí lidé mají tu spisovnou češtinu pochytit, když ve školách se důsledně 

nemluví spisovně, v rádiu slyší samý takový patvary, v televizi se snaží v těch pořadech 

po mladé se jim přiblížit a taky nemluví spisovně.“ Co si o tom myslíš? 

KP: No tak, já si myslím, že by to měli právě slyšet v tý škole, že by tak měli mluvit ty 

učitelé. 

V: Takže ty si myslíš, že škola je prostředí, kde bychom měli mluvit spisovně? 

KP: Jo.         

V: Měli bychom vůbec trvat tolik na té spisovné češtině? Je to vůbec důležité? 

KP: Myslím, že tolik ne. Že by to nemělo být přísný. 

V: Co bys zjednodušila? Co bys změnila, kdybys mohla? 

KP: To nevím. 

V: Představ si, že se staneš ředitelkou Ústavu pro jazyk český a budeš mít obrovskou 

pravomoc změnit pravidla a změnit vůbec pohled na tu spisovnou a nespisovnou 

češtinu. Co bys změnila? 

KP: Já nevím, co bych změnila. Já bych jako tu češtinu nijak neměnila, ale že bych tak 

netrvala na tom, aby tak lidi museli mluvit. 

V: Ale ve škole bys přece jenom nechala tu spisovnou češtinu, aby měli možnost se jí 

naučit. 

KP: Jo. 

V: Kde ještě by dospělý člověk měl mluvit kultivovaně, spisovně, snažit se o to dobré 

vystupování, kromě školy? 

KP: No, někde na úřadech, asi. 

V: Proč? To by mu rozuměli, kdyby mluvil nespisovně.                                                                                                  

KP: Protože se to tak dělá, že jo. 

V: Proč se to tak dělá?  

KP: Je to taková slušnost, mluvit s někým spisovně. 

V: No, anebo možná ty lidi chtějí zapůsobit dobře, jakože mají tu znalost, že ovládají ten 

jazyk. 

KP: No, je to taky projev vzdělání. 

V: O čem bys třeba psala jinou slohovou práci? 

KP: No, mně třeba přijdou zajímavý vztahy mezi jako lidma, co jsou věřící a co nejsou. 

Jakože by se měli víc tolerovat ty lidi mezi sebou. 

V: A setkáváš se s tím, že se lidé netolerujou nebo tolerujou málo? 

KP: Moc ne, ale třeba jsem slyšela nějaký vtipy na lidi, co jsou věřící, nebo takhle. 

V: Jestli ti to není nepříjemný, můžu se zeptat, ty jsi z věřící rodiny? 

KP: Ne, nejsem, ale moje mamka pracuje u někoho, kdo je, a ona taky neměla moc ráda 

věřící, a takhle změnila úplně názor, když tam pracuje. 

V: Kolik tak asi procent lidí u nás se hlásí k těm věřícím, co myslíš? 

KP: To nevím, ale vím, že se to prej zmenšuje, jako ten počet u nás věřících. 

V: No, říkají to, ale ono je strašně těžké určit, kdo je věřící a kdo není, že jo, protože 

někdo je aktivní věřící, patří do nějaké církve a těch lidí ubývá. A spousta lidí zase 

přiznává, že nějaký morální kodex mají a že by se to dalo nazvat vírou… Takže, ty s tím 

problém nemáš, ty kdybys měla kamarády, kteří budou věřící, tak se s nimi srovnáš? 

KP: Tak, mi to nevadí. 
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V: Co si třeba myslíš o jiných náboženstvích, než je to většinové křesťanské náboženství 

u nás? Teď třeba i české dívky přestupují na tu muslimskou víru kvůli partnerovi. Co si 

o tom myslíš? 

KP: Tak třeba zrovna ta muslimská, ta se mi moc nelíbí, protože mně přijde, že to 

utlačuje ženy, ale jako ty náboženství, kde si jsou rovni ty muži a ženy, tak to je dobrý. 

Jo, jako mně to nevadí, ale sama bych na to nikdy nepřistoupila. 

V: A víš něco o jiných náboženstvích? 

KP: Moc ne. 

V: Jaký jsou ještě náboženství? 

KP: Buddhismus, třeba. 

V: Abych neodbíhala od těch důležitých otázek o jazyku. Máš v rodině někoho, kde je 

vyloženě vidět, jak v některých profesích je nutné mluvit spisovně? Jako dobrou 

češtinou. Vystupovat s dobrým jazykem.  

KP: Možná trochu mamka, protože dělá u zubaře, vždycky když musí s někým zařizovat, 

na kdy ho objedná a takhle, tak musí do telefonu mluvit spisovně, aby jí rozuměli. 

V: A co bys jednou chtěla dělat ty? 

KP: Já bych chtěla dělat u policie. 

V: To jsem netušila. A kde budeš dělat u policie? Budeš spíše taková policejní drsňačka, 

která toho moc nenamluví, anebo spíše budeš třeba hezká mluvčí policie? 

KP:  Já bych chtěla dělat někde na kriminálce s vraždama. Třeba, to je takový zajímavý. 

V: Musí takový člověk mít nějaký dobrý postoj k jazyku? Nebo je jedno, jak takový 

člověk mluví?  

KP: Tak středně. Neměl by to bejt žádnej hulvát, ale jinak myslím, že může mluvit klidně 

nespisovně. 

V: Pro tu práci to vlastně není důležité, to je pravda… Dobře, takže ty budeš jednou 

kriminalistka? 

KP: Snad. 

V: Tak ti přeju, ať se to povede, a děkuji za rozhovor. 

 

 


