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I. Abstrakt  

Práce se věnuje pojmu čas a jeho konceptualizaci v češtině. Vychází z teorie metafory, která 

se na poli kognitivní lingvistiky uplatňuje při určování zdrojových domén metafor sloužících 

jazykovému vyjadřování cílových oblastí, a z teorie jazykového obrazu světa.  

V první části se práce zabývá reflexí fenoménu času a jeho širším konceptem. Pozornost 

věnuje i rozdílu mezi cyklickým a lineárním pojetím času. 

 Ve druhé části se práce snaží určit, které metafory užívá čeština při vyjadřování časových 

vztahů a při vyjadřování o fenoménu času. Tyto metafory hledá na jazykové rovině, zabývá se 

tedy sémantickým a etymologickým rozborem slov, která se při vyjadřování času a časových 

vztahů používají, a to ze slovnědruhových kategorií podstatných a přídavných jmen, sloves, 

předložek a příslovcí.  

Klíčová slova: konceptualizace abstraktních pojmů, metafora, jazykový obraz světa, čas, 

cyklický čas, prostor, pohyb  

 

I. Abstract 

The thesis deals with the concept of time and its conceptualisation in the Czech language. It is 

based on the theory of conceptual metaphor and the theory of linguistic worldview. Within 

the field of cognitive linguistics, the theory of conceptual metaphor is mainly applied in the 

identification of the source domains of metaphors used for language expression of the target 

domains.  

The first part of the thesis deals with the reflection of the “time” phenomenon, with its non-

linguistic concept. Attention is paid to the concept of the cyclical and linear time. 

The second part aims to identify metaphors used in Czech for the expression of time relations 

and for the expression of the time phenomenon. The paper analyses the language plane in 

order to find such metaphors. It employs semantic and etymological analysis of words used 

when expressing the notion of time, i.e. nouns, adjectives, verbs, prepositions, and 

interjections.  

Key words: conceptualization of abstract terms, metaphor, linguistic worldview, time, cyclic 

time, space, movement  
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1. Úvod 

Cílem předkládané práce je ukázat, jaké zdrojové oblasti se uplatňují při vyjadřování času 

v češtině. Postupovat přitom budeme v souladu s přístupy kognitivní lingvistiky, zejména 

s teorií metafory a jazykového obrazu světa, které popíšeme v první kapitole práce.  

Dále se pokusíme popsat hlediska, která hrála roli při konstrukci pojmu času a popíšeme 

rozdíl mezi cyklickým a lineárním vnímáním času.  

 V poslední části práce se na základě analýzy významu lexému čas a na základě spojení, která 

tvoří s dalšími lexémy a která vzhledem k metodologickým východiskům práce považujeme 

za metaforická, budeme snažit stanovit pojmové metafory, uplatňující se při jazykové 

konceptualizaci času v češtině. Materiál, který budeme čerpat z českých jazykových slovníků, 

rozdělíme do kategorií podle slovních druhů. Začneme rozborem lexému čas a jeho 

sémantického pole, pokračovat budeme přídavnými jmény, slovesy a nakonec se budeme 

věnovat předložkám a příslovcím, které vyjadřují časové vztahy. Průběžně budeme sledovat, 

jaké obrazy (metafory) spojením lexému čas (či jeho synonym) s dalšími lexémy vznikají a 

také jak se uplatňují pojmové metafory navržené v jiných kognitivnělingvistických pracích: 

především metafory ČAS JE POHYBUJÍCÍ SE OBJEKT, ČAS JE PROSTOR, ČAS JE 

ZÁSOBA, ČAS JE LÁTKA a ČAS JSOU PENÍZE.
1
 

  

                                                           
1 Všechny tyto metafory zmiňují ve své práci Metafory, kterými žijeme, Lakoff a Johnson (LAKOFF, George a JOHNSON, 

Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002). O pojetí času jako prostoru se zmiňuje i Cassirer (CASSIRER, Ernst. 

Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk. Praha: OIKOYMENH, 1996, str. 174 – 187) a na lingvistické úrovni se jím pak 

zabývá práce Martina Haspelmatha From Space to Time. Temporal Adverbials in the World´s Languages. München – 

Newcastle: Lincom Europa, 1997 
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2. Jazyková metafora a jazykový obraz světa 

Jedním z problémů, kterými se zabývají kognitivní vědy a v jejich rámci i kognitivní 

lingvistika, je otázka, jak je strukturován náš (lidský) pojmový aparát. Na základě teorie, 

kterou v 80. letech představili američtí kognitivní vědci George Lakoff a Mark Johnson se 

soudí, že jeho povaha je metaforická: „ …metafora prostupuje celý náš každodenní život, a to 

nejenom v jazyce, nýbrž i v myšlení a činnosti“
2
. Metafora se jeví nikoli jako zvláštní 

prostředek uměleckého vyjádření, jak byla pojímána do té doby, ale jako princip, na kterém 

obecně funguje lidská mysl. Díky ní chápeme některé pojmy jako jiné pojmy a znamená to, že 

s nimi také tak zacházíme.
3
  Na jazykové rovině se metaforická povaha pojmového systému 

projevuje tak, že o cílovém pojmu mluvíme jako o pojmu zdrojovém, tedy že ve spojení s ním 

používáme slova, která se původně spojují se zdrojovým pojmem. 

Podstatnou vlastností metaforického systému je, že cílová doména metafory je většinou jevem 

abstraktním a doména zdrojová souvisí např. s jiným, konkrétnějším pojmem, s tělesností 

člověka, s jeho fyzickou zkušeností apod. Ve všech typech metafor, které Lakoff a Johnson 

zmiňují, totiž strukturní, orientační i ontologické,
4
 se uplatňuje jako zdrojová oblast běžná 

lidská zkušenost, někdy kulturně vázaná, jindy spíše fyzického charakteru. V tomto smyslu je 

tedy celý náš pojmový systém antropocentrický – a za takový označujeme i jazykový obraz 

světa, který můžeme rekonstruovat na základě jazykového vyjádření pojmových metafor. 

 

Jazyk má v procesech označovaných jako kognitivní zcela výlučnou funkci. Běžně se 

považuje za prostředek komunikační, z pohledu kognitivní lingvistiky ale zejména jazyk 

mateřský představuje výlučný vztah, jaký si vytváříme k okolnímu světu: „… z mateřského 

jazyka vyrůstají naše prožitkové struktury“.
5
 V mateřském jazyce si vytváříme pojmový 

systém a ten je z hlediska svého fungování založený na principu metafory popsaném výše. 

                                                           
2 Základním dílem, které popisuje princip metaforického fungování pojmového systému, je dílo Metafory, kterými žijeme 

(Metaphors We Live By, 1980, česky 2002), společně pak vydali ještě dílo, které souvisí s tělesností člověka jako zdrojovou 

oblastí metafor Philosophy In The Flesh: the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, 1999; Johnson je 

autorem podobně zaměřené práce The Body in the Mind (1987). V českém překladu vyšlo také Lakoffovo dílo  Ženy, oheň a 

nebezpečné věci (2006. původní anglické vydání Women, Fire and Dangerous Things, 1987. Uvedená citace pochází z 

Lakoffa a Johnsona 2002, str. 15. 
3 Vaňková v článku Obraz světa v mateřském jazyce (in VAŇKOVÁ, Irena, ed. Obraz světa v jazyce: sborník příspěvků, 

které zazněly v jazykovědné sekci XXVII. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet 

Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001.str. 

19) uvádí příklad dětského obrázku, na kterém je Smůla a Štěstí. Právě obrazové (imaginativní) ztvárnění určitého pojmu bez 

jazykového doprovodu (čili obrázek bez připojeného popisu) je příkladem nejazykového projevu strukturace/porozumění 

určitému pojmu uloženého v naší mysli, můžeme říci povrchovým odrazem hloubkové struktury.  
4 Lakoff a Johnson 2002, str. 15 – 46. 
5 Vaňková 2001, str. 23. 
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Jak jsme uvedli, zdrojová oblast metafory se nachází zejména v lidské zkušenosti 

s konkrétním, tedy s reálným světem obklopujícím člověka. Člověk se však rodí do světa
6
 a 

tomuto světu musí nejprve porozumět. Nástrojem, který mu toto porozumění zprostředkuje, je 

právě jeho mateřský jazyk (a jeho pojmový systém). Mateřský jazyk se učíme od dětství, 

v tomto smyslu jsme jím utvářeni. V jazyce jsou uloženy zkušenosti a hodnocení generací 

předchozích mluvčí, tedy určitá interpretace světa, jak uvádějí především polští autoři 

zabývající se koncepcí jazykového obrazu světa.
7
 

Zkušenosti a vědomosti nabýváme díky jazyku rychleji, než bychom je nabyli v reálném světě 

samotném.
8
 Zejména se to týká abstraktních jevů, které známe z jazyka většinou dříve než ze 

skutečnosti, a jež chápeme, jak jsme uvedli výše, metaforicky. Vytváříme si tak o nich (ale 

nejen o nich, nýbrž o celém světě) určitý obraz, který označujeme jako jazykový, který je ale 

z druhé strany ovlivněn také způsobem fungování naší mysli jako struktury hlubší než je 

jazyk sám. 

 

Jazykový obraz konkrétního jevu můžeme charakterizovat jako souhrn metafor, pomocí 

kterých se vyjadřujeme o této určité cílové oblasti. Je to odraz hlubšího porozumění daným 

pojmům, souhrn jejich možných konceptualizací, který rekonstruujeme na základě toho, 

v jakých slovních spojeních či konotacích se výraz cílové domény uplatňuje. Materiálem při 

rekonstrukci jazykového obrazu bývá běžná řeč, lidová slovesnost, umělecké texty.
9
 Můžeme 

tak zkoumat, v jaké šíři metafory fungují – běžné jazykové metafory totiž bývají 

v uměleckých textech nápaditě rozvinuty a aktualizovány, což je základem jejich umělecké 

působivosti (tak je například můžeme navrhnout konceptualizaci času jako vody a s ní 

spojené obrazy řeky, potoka či moře v umělecké literatuře). 

 

O komplexnosti jazykového obrazu světa svědčí pojmy subjektivně-emocionální a 

pragmaticko-objektivní perspektiva zavedené polským lingvistou Jerzym Bartmińskim.
10

 Jde 

o typy vztahů, které člověk zaujímá k jevům okolního světa a které se odrážejí i v jazykové 

rovině. První z obou perspektiv, subjektivně-emocionální, vyjadřuje individuální prožitek 

                                                           
6 Viz Vaňková 2001, str. 20 
7 Teorii jazykového obrazu světa, která je rozvíjena především v prostředí polské kognitivní lingvistiky, popisuje ve své 

diplomové práci Hana Prokšová: PROKŠOVÁ, Hana. Pes v českém jazykovém obrazu světa. Praha 2011. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace; str. 11. 
8 Tak například dítě varujeme, že se spálí o horký předmět a ono tuto bolestnou zkušeností na základě našeho slovního 

varování (našeho jazykového vyjádření) nemusí v reálném světě vůbec projít. Stejně tak se např. se smrtí setkáme 

pravděpodobně dříve v jazykovém vyjádření než v realitě. 
9 Vaňková 2001, str. 24. 
10 Při definici těchto termínů vycházíme z článku polských autorek Burzyńske a Libury Obraz czasu v jȩzyce potocznymi 

naukowym, in Jȩzykowy obraz świata i kultura. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, viz str. 138. 
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daného jevu – pokud se z této perspektivy vyjadřujeme o čase, nechceme popsat objektivní 

trvání událostí, ale vyjádřit emoce svázané s jejich průběhem.  Druhá perspektiva, 

pragmaticko-objektivní, pak vyjadřuje pragmatický, možno říci i utilitární vztah k danému 

jevu, odráží se v něm praktické potřeby s daným jevem spojené. V souvislosti s časem je 

výrazem tohoto vztahu např. fakt, že čas měříme. 

K určitému jevu většinou zaujímáme oba typy vztahu, ale při vyjadřování každého z nich se 

mohou uplatňovat odlišné způsoby konceptualizace. V naší práci se pokusíme určit, k jaké 

perspektivě patří metaforická pojetí času, která definujeme na jazykové rovině, a zda existuje 

mezi způsobem, jakým konceptualizujeme čas v rámci těchto perspektiv, nějaký rozdíl.  
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3. Teoretická reflexe pojmu čas  

3.1. Co vlastně měříme, když měříme čas 

Vnějším projevem působení skryté síly, kterou jsme si zvykli nazývat časem, je proměnlivost 

a pomíjivost věcí pozemských. Právě a pouze to jsou jevy, které pozorujeme v reálném světě, 

a díky tomu, že jsme vybaveni specificky lidskou schopností pamatovat si, jsme také schopni 

jevy a stavy identifikovat jako totožné, i když procházejí proměnami.
11

 Pojem čas je 

abstraktní pojem, lidský konstrukt (obraz objektivního trvání, rychlosti a sledů jevů 

skutečnosti
12

), který vznikl na základě lidské schopnosti zobecnit získané zkušenosti, které 

uchováváme ve své paměti. Konkrétní podoba tohoto konstruktu je vázaná kulturně – liší se 

v moderní ekonomické společnosti a ve společnosti tradiční, v kultuře západní (dejme tomu 

euroamerické) a v kulturách východních. V každé z těchto kultur je pojem času podroben 

specifické reflexi z hlediska náboženského, filosofického či z hlediska různých vědeckých 

disciplín.
13

 

Existuje však i pragmatičtější pojetí času než jeho teoretická reflexe. Je to vztah, který si 

k němu vytváří běžný, obyčejný člověk. Ten je samozřejmě jednak ovlivněný pojetím času ve 

své vlastní kultuře, ale kromě pojetí kulturně zakotveného existuje napříč civilizacemi, 

kulturami a časem i potřeba čas měřit. Měření času je výrazem lidského nutkání poznat a 

popsat jevy kolem sebe a v jeho základě stojí porovnání dvou typů změn, které se v okolním 

světě odehrávají: změn nevratných a změn cyklických. Na základě toho, že se některé jevy 

přirozeného světa opakují, si každá kultura vytvořila vlastní systém pro měření času,
14

 pro 

posuzování délky trvání jevů a předmětů nenávratně zanikajících.  

Ty jevy přirozeného světa, které se pravidelně opakují a dobu mezi jejich výskytem tak 

můžeme považovat za určitou časovou jednotku, jsou jevy přírodními, nezávislými na 

člověku. Souvisí s pohybem nebeských těles pozorovatelným ze Země pouhým okem, 

zejména se zdánlivým pohybem Slunce po obloze a fázemi měsíčního cyklu. Na základě 

takového pozorování vznikají přirozeně vnímané časové jednotky den, měsíc a rok. Podle 

toho, který cyklus – zda solární či lunární – je považován v dané kultuře považován za 

                                                           
11 Z filozofického hlediska mluvíme o sebeidentitě v pobytu. 
12 HARTL, Pavel a HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009; str. 91 – heslo čas 
13 O pojetí času v různých vědních disciplínách pojednává Jan Sokol ve své monografii Rytmus a čas (SOKOL, Jan. Rytmus a 

čas. Praha: OIKOYMENH, 1996, oddíl Čas ve vědách, str. 170 -226). V naší práci budeme vycházet zejména z úvodní části 

této monografie, která se věnuje pojetí času u antických myslitelů a náboženskému pojetí židovskému a křesťanskému. V této 

práci pak budeme dále pracovat s konstruktem pojmu času, který stojí na pomezí filozofického, teologického, 

psychologického a částečně i fyzikálního pojetí daného fenoménu. 
14 Podstatné jsou pro nás v tuto chvíli „přirozené“ systémy, které k měření času používají tradiční kultury, nikoli pojetí 

moderní vědy. 
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primární, pak vznikají různé typy kalendářů, tedy systémů řazení a počítání těchto 

přirozených jednotek.
15

 

Gregoriánský kalendář, v současnosti nejrozšířenější kalendář na světě, je kalendářem 

solárním. Jeho základní jednotka, rok, je jednotkou odvozenou od pohybu Země kolem 

Slunce a je to doba, za kterou se Slunce ocitne ve stejném postavení na obloze. Délka 

jednotlivých měsíců je vypočítaná tak, aby se součet jejich celkové délky rovnal délce 

slunečního roku. 

Oproti tomu se např. islámský kalendář řídí právě měsíčními fázemi: jeden měsíc je doba, za 

kterou se fáze vystřídají od novu k novu (tato doba se nazývá synodický měsíc).
16

 V takovém 

kalendáři je rok jednotkou, která nemá přesně stanovenou délkou. 

V lunisolárním kalendáři, který používali např. staří Egypťané, Baybloňané či jej dodnes 

používají Židé, je základní jednotkou také synodický měsíc, ale délka roku je upravena tak, 

aby začátek roku připadal na stejné roční období. Rok je v tomto kalendáři stejně dlouhý jako 

v solárním kalendáři a dny, které chybí, jsou součástí přestupného měsíce, který se vkládal 

v různých kulturách podle různých pravidel.   

Pohyb nebeských těles není zcela pravidelný, ale odchylky, které lze mezi délkou 

jednotlivých cyklů pozorovat, nejsou přístupné běžné lidské zkušenosti, k jejich pozorování je 

třeba dalšího vybavení a přístrojů, případně také sledování postavení hvězd na obloze a 

dalších astronomických jevů. Takové pozorování a zejména sladění délky lunárního a 

solárního roku, o kterém jsme se zmínili v předchozím odstavci, jsou záležitosti, které 

v minulosti spadaly do oblasti náboženství a kultu, později se osamostatnily jako vědecký 

obor. Praktické důsledky však takové pozorování mělo právě v podobě přestupných měsíců a 

let. 

                                                           
15 Sokol uvádí, že v zemědělských kulturách, které se řídily solárním kalendářem, byl takto měřený čas jakýmsi časem 

základním, podle kterého se řídily zejména zemědělské práce, náboženský a společenský život, zatímco lunární fáze a jejich 

cyklus byly kalendářem pro různé pověry – taková spojitost fungovala ještě v zemědělských kulturách předmoderní Evropy 

(dejme tomu ještě v 19. století) . Ze studia lidových zvyklostí víme, že např. setí či sázení různých druhů plodin (obilnin a 

okopanin) se mělo dít právě v různých fázích měsíce, lidové kalendáře také doporučovaly, kdy si stříhat vlasy nebo uzavírat 

obchody. Sokol 1996, str. 36. 
16 Bláhová v Historické chronologii uvádí, že lunární kalendář je vůbec nejstarším typem kalendáře. Používal se ve většině 

archaických kultur v době, kdy nebylo rozvinuté zemědělství do té míry, aby bylo nutné požívat kalendář, který respektuje 

střídání ročních dob – což zohledňuje právě kalendář solární, ke kterému postupně přešla většina kultur. V islámské kultuře 

bylo však převládajícím způsobem obživy pastevectví, pro které není vegetační cyklus tak důležitý jako pro zemědělce, a 

proto se v ní udržel kalendář lunární. BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. Praha: Libri, 2001, str. 78. 
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Různé byly i pomůcky, které se k měření času používaly. Existovaly hodiny sluneční, 

přesýpací, vodní. Z tohoto hlediska by bylo zajímavé zjišťovat, jak se různé způsoby měření 

času odrážely v konceptualizaci pojmu času v daných kulturách. 

3.2. Čas, který nejen měříme 

Kalendář je tedy odrazem našeho pragmatického a bezprostředního vztahu k času. Podle něj 

řídíme své každodenní životy už po tisícovky generací. Kromě této praktické a všelidské 

potřeby organizovat svůj život podle určitého řádu, pro který jsme si vytvořili koncept času 

zkroceného v kalendáři, se však stále musíme vyrovnávat i s proměnlivostí a pomíjivostí jevů, 

o kterých jsme se zmínili dříve. Vrátíme se tedy nyní k určitým konstruktům pojmu čas, které 

vznikly díky náboženské a filozofické reflexi a jsou tedy kulturně vázané. Pokusíme se pouze 

o zběžný výklad, omezený samozřejmě nazíráním fenoménu času vlastním moderní evropské 

kultuře, ale domníváme se, že takový náčrt je nutný, abychom odhalili faktory, které mohly 

hrát roli i při vzniku jazykového obrazu času v češtině. 

3.2.1. Čas cyklický 

Dvojí povaha změn, které probíhají v okolním světě – cyklická pravidelnost a nezvratná 

pomíjivost – vedla ke dvěma způsobům reflexe a k vytvoření dvou základních způsobů, 

jakým se člověk vztahuje k času a potažmo k okolnímu světu vůbec. 

První z těchto způsobů, můžeme říci, že primární, protože se zřejmě objevil ve všech 

světových kulturách, je přístup, který ve své monografii Mýtus o věčném návratu
17

 popsal 

Mircea Eliade. Jde o přístup přirozený v tom smyslu, že jeho základem je souznění 

s přírodními jevy, s přírodními cykly. Stejně jako se opakuje vegetační cyklus a reprodukční 

cyklus živočichů, opakuje se v určitém časovém období i sám svět – a to i ve svém časovém 

rozměru. Vše, co se děje, je opakováním archetypálních skutků, událostí, které se staly in illo 

tempore, a smyslem života každého člověka je napodobovat tento vzor fixovaný v mýtech 

dané kultury.  

Tento čas je časem historického nevědomí, ba můžeme s Eliadem říci, že je přímo výrazem 

hrůzy z dějin.
18

 Historické změny (změny oproti archetypálnímu stavu) představují 

potenciální nebezpečí, které by mohlo vést až k záhubě, a proto je třeba je eliminovat, 

vymazat.
19

 K tomu se v různých kulturách používají různé typy jednoho rituálu – očistného 

                                                           
17 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu: (archetypy a opakování).  Praha: ISE, 1993 
18 Eliade 1993, oddíl Hrůza z dějin, str. 91. 
19 Jan Sokol k tomu poznamenává, že fenoménu cyklického času je třeba rozumět jako periodickým pokusům odstraňovat 

žádoucí následky nevratných změna událostí. Sokol 1996, str. 64. 
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rituálu nového roku, kdy se pohřbívá, ničí starý čas a rodí se čas nový, zdravý, silný. Svět 

cyklického času je tak světem o mnoho bezpečnějším, než je svět, který se řídí časem 

lineárním, jak uvidíme později.
20

 

Představa minulosti a budoucnosti je v tomto pojetí nepodstatná, protože obojí je určeno 

právě daným archetypem, který se neustále opakuje, neustále děje – v přítomnosti. Čas se zde 

točí v kruhu, neustále sleduje své vlastní stopy. Mýtus, který popisuje archetypální stav, 

pokrývá celý průběh lidského života, týká se jeho podstatných detailů, všech činností a 

vztahů. Představy a pravidla, která platí na tomto světě, pak platí analogicky i na onom světě 

(o tom svědčí mimo jiné pohřební výbava, kterou na svou dalekou cestu dostávali egyptští 

faraonové i neolitičtí zemědělci). Smrt, zanikání jedinečného, je v tomto pojetí opravdu 

přirozenou, nevyhnutelnou součástí života, představuje pouze přechod z jednoho způsobu 

existence do druhého.  

Uvedli jsme, že cyklické vnímání času je přirozené, protože se odvozuje od přirozeného 

koloběhu dění v přírodě. Jako takové tedy není typické jen pro archaické či primitivní kultury, 

o kterých píše ve svých studiích Eliade, ale můžeme ho odhalit ve všech kulturách, které jsou 

závislé na zemědělství, na obdělávání půdy, setí a sklízení plodin. V kulturách, které se živí 

sběračstvím plodin nebo chovem dobytka, je pojem cyklického času strukturován poněkud 

odlišně, v závislosti na průběhu těchto cyklů. My bychom se dále měli zabývat právě 

cyklickým pojetím času typickým pro zemědělské kultury, protože naše současná moderní 

(nebo chceme-li postmoderní) česká kultura má právě takové kořeny.  

Navzdory tomu, že v současné moderní společnosti se vytrácí smysl pro přirozené cyklické 

plynutí času, protože se oslabuje přímá vazba na půdu a na vegetační cyklus, není tak daleko 

doba, ve které byla tato závislost naprostá. Ještě před padesáti lety i v Evropě existovaly 

společnosti, které fungovaly převážně na principech tradiční zemědělské společnosti a jako 

takové strukturovaly i svůj čas. Představou času, která je typická právě pro takovou 

společnost – dodejme, že pro společnost nikoli sekularizovanou, ale náboženskou – bychom 

se chtěli zabývat v jedné z dalších kapitol naší práce. Té ale musí předcházet výklad o čase 

lineárním, protože evropským zemědělským společnostem není vlastní čistě cyklický koncept 

času, ale koncept smíšený, který můžeme nejlépe schematizovat jako následnost kružnic na 

směrované přímce.  

                                                           
20 Podle Sokola je hlavním účelem cyklického času zajištění dlouhodobé stability nutné pro úspěšný rozvoj zemědělské 

produkce, viz Sokol 1996, str. 65.  
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3.2.2. Čas lineární 

Moderní představa času je mnohem vrstevnatější a složitější než ta, která byla typická pro 

příslušníky tradičních kultur. Značnou měrou se na tom podílí vědecké bádání, ale popravdě 

řečeno složité vědecké teorie běžnou představu času nejsou s tou ovlivnit do takové míry, do 

jaké ji ovlivnil koncept dějin, který je původu židovského. 

Čas židovský 

Židovská kultura nebyla vázaná na průběh přírodních cyklů do té míry jako ostatní archaické 

zemědělské kultury a proto mohla zrodit koncept lineárního času, který se později rozšířil po 

celém světě. Židé ruší pojetí archetypu jako vzoru nejlepšího možného světa určeného 

k věčnému napodobování a místo něj staví příslib slavné budoucnosti.
21

 Národu, který neměl 

ani vlastní domov, vlastní půdu, nezbývalo než věřit ve vlastní výlučnost a jedinečnost, kterou 

odvozoval od svého zvláštního vztahu se Stvořitelem celého světa. 

Zatímco stvoření je v čase cyklickém skutek neustále probíhající, v čase dějinném proběhlo 

jednou provždy, je neopakovatelné a jedinečné – stejně jako všechny další události – a hlavně 

má svůj účel v budoucnosti. Všechny události, všechny útrapy, které musejí Židé snášet, i 

všechna jejich vítězství se dějí božím úradkem a směřují k cíli, k získání zaslíbené země. 

Kruh bezpečně se opakujícího času se tak rozpíná v přímku, v cestu, na níž číhají mnohé 

nástrahy a nebezpečenství. Čas plyne od svého začátku ke svému konci a událost stejně jako 

lidé uplývají v něm. 

Čas řecký: čas filozofů a čas historický 

Koncept historického času a vůbec koncept historie, který však není předmětem náboženské 

reflexe, ale vznikl také ve starověkém Řecku. V této kultuře, která se původně řídila časem 

cyklickým, tzn. snažila se zahlazovat nastalé změny tak, aby udržela zdání života 

v archetypálním rajském stavu, se vedle náboženského způsobu přemýšlení rozvíjel i způsob 

myšlení nezávislý na panujících náboženských představách, spojený s pozorováním a 

racionálním hodnocením okolního světa. Tak se i představa času postupně osamostatňovala 

od svého božstva i od přímé vazby na pohyb nebeských těles
22

.  

Čas a pohyb jako nejčistší reprezentace souslednosti měnících se stavů však byly spojovány 

po dlouhou dobu, zřetelně je to vidět ještě v díle Aristotelově (384 – 322 př. n. l.), díky 

kterému vůbec považujeme čas za jev fyzikální. Pro Aristotela však už pohyb není 

                                                           
21 K židovskému pojetí času viz Sokol 1996, str. 67 – 69. 
22 Sokol 1996, str. 37. 
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reprezentací času, ale čas a pohyb jsou jevy, které se definují navzájem.
23

 Podstatnou 

vlastností času však je i pro Aristotela jeho měřitelnost, počitatelnost založená na opakování, 

na kruhovém pohybu,
 24

 zadními vrátky se tedy do jeho teorie vkrádá i čas cyklický v podobě 

souvztažné soustavy, kterou je možno měřit čas lineární, jak jsme se zmiňovali již v úvodu 

práce. A protože Aristoteles žil v době, kdy už byla objevena historie (o tomto objevu se 

zmíníme záhy), zabývá se i trichotomií minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

V díle jiného proslulého řeckého filozofa, Platóna (428 – 348 př. n. l.), se pak setkáváme 

s dalším pojmem, který výrazně ovlivnil další představy o čase. Je to pojem věčnosti jako 

vzoru, podle kterého je čas vytvořen. Platón poněkud opomíjí otázku stvořitele, kterou se 

později zabývá jeho následovník Plótinos (205 – 270 n. l.) a jejíž řešení činí právě Plótinovo 

učení přitažlivým pro křesťanskou nauku, zabývá se však věčným vzorem, podle kterého byl 

uspořádán svět i čas, v němž žijeme. Při konstrukci svého pojmu věčnosti sahá Platón po tom 

nejpřirozenějším vzoru, a sice po pohybu nebeských těles, který se díky své neměnnosti zdá 

věčným. Pro Platóna právě nebesa jsou věčná a pozemský čas je jejich odvozeninou, 

napodobeninou, protože napodobuje jejich pohyb (měří se jednotkami od něj odvozenými)
25

.  

Poprvé se tedy setkáváme s opozicí času a věčnosti, se kterou dále pracuje i křesťanská 

koncepce času. Platí však, že Platónův pojem věčnosti není založen na kontrastu mezi 

způsobem existence absolutní, božské bytosti a lidským umíráním a rozením, jako je tomu 

později v křesťanském pojetí, ale na porovnání způsobu existence jevů přirozeného světa 

(nebeských těles, která se zdají věčná díky tomu, že jejich životní cyklus je mnohem delší než 

životní cyklus pozemských tvorů a jevů, které se s nimi v tomto případě porovnávají). 

Kromě filozofie však ve starověkém Řecku vznikl i vědní obor historie. Jan Sokol uvádí, že 

Řecko dospělo k vlastnímu (nenáboženskému) pojetí dějin poté, co prožilo krizi, kterou už 

nebylo možné zahladit ani v rámci cyklicky prožívaného času.
26

 Touto krizí byly peloponéské 

války (431 – 404. př. n. l.), které znamenaly konec vrcholného období městského státu 

Athény a také počátek dějinné reflexe dalších událostí. Cílem této reflexe není smazat změny, 

které nastaly, ale naopak je zaznamenat a případně se z nich poučit. Oproti židovskému 

konceptu dějin však zde chybí zaměření na budoucnost, přesvědčení, že smysl dějin má pevně 

v rukou nejvyšší bytost a všechny peripetie, kterými lidé v dějinách procházejí, jsou vlastně 

jen zkouškou, kterou si tato absolutní bytost pro svá stvoření připravila. 

                                                           
23 Sokol 1996, str. 46, o Aristotelově pojetí času pak přímo strany 42 – 48. 
24 Sokol 1996, str. 47. 
25 Sokol 1996, str. 39. 
26 Sokol 1996, str. 63. 
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Křesťanský koncept  

O několik století později pak došlo k syntéze propracovaného řeckého pojetí fenoménu času s 

pragmatickým pojetím židovským a na těchto základech vznikalo pojetí nové, tzv. 

křesťanské, které je dnes určující „pro většinu civilizovaného světa“. Raně křesťanský 

myslitel Augustinus (354 – 430 n. l.), k tomuto pojetí přidává další podstatný rozměr: čas 

považuje v jistém smyslu za kategorii lidské duše (Nic jiného, než rozpětí: čeho však, nevím – 

leda duše samé
27

). Tento koncept spolu s obyčejnou lidskou zkušeností času stojí i v pozadí 

jazykového obrazu světa ve většině evropských jazyků.   

Křesťanský koncept času se dále vyvíjel a v novověké a posléze i v moderní Evropě byl 

podrobován kritice z hlediska věd přírodních i z hlediska filozofického, domníváme se však, 

že na jazykový obraz času jako takový už takovéto pozdní koncepty vliv mít nemohly.
28

 

Výraznější vliv na něj snad mohl mít vývoj společensko-ekonomický, díky kterému je stále 

zřetelnější pojetí času jako substance či materiálu vhodného k obchodování.
29

 

Časová osa 

Podstatnou vlastností křesťanského času je jeho linearita, kterou zdědil z hebrejské tradice. 

Linearita znamená především nevratnost a směrovanost k cíli. Čas se pohybuje, to je nám 

koneckonců známo i z běžné řeči, a jeho pohyb se stal předmětem bádání různých vědeckých 

disciplín včetně lingvistiky. Lakoff a Johnson ve svém díle Metafory, kterými žijeme zmiňují 

představu času, který plyne z budoucnosti do minulosti.
 30

 V následujících odstavcích si však 

ukážeme, že tato metafora sice odpovídá jazykovému obrazu času (v češtině, v angličtině i 

v dalších jazycích), ale v zásadě neodpovídá základnímu křesťanskému pojetí času. Metafory, 

na jejichž základě tvoříme pojmy, sice nemusí přesně odpovídat filozofickému, vědeckému či 

náboženskému pojetí daného jevu, zakládají se především na běžné lidské zkušenosti s tímto 

jevem, přesto jsou však stejně jako tyto reflexe vázány kulturně a většinou jsou s nimi 

koherentní.
31

 Proto se pokusíme nalézt i filozofický (případně šířeji antropologický) koncept, 

který koresponduje s uvedeným pojetím času u Lakoffa a Johnsona. 

                                                           
27 Sokol 1996, str. 7. 
28 Podobně hodnotí stav v současné fyzice, která není s to nabídnout jednotnou uspokojivou definici času, autorky Burzyńska 

a Libura ve svém článku Obraz czasu v jȩzyce potocznym i naukovym: BURZYŃSKA, Anna B. a LIBURA, Agniezska: 

Obraz czasu v jȩzyce potocznymi naukowym, in Jȩzykowy obraz świata i kultura. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 2000; str. 140. 
29 O tom svědčí Sokol ve své monografii (str. 66-67), tak i kapitola o čase v Dědictví řeči (NĚMEC, Igor aj. Dědictví řeči. 

Praha: Panorama, 1986; str. 408) a konečně i Lakoffova a Johnsonova metafora ČAS JSOU PENÍZE (Lakoff a Johnson 

2002, str. 20). 
30 Lakoff a Johnson 2002; str. 56 – 58. 
31 Ke kulturní koherenci metafory viz Lakoff a Johnson, 2002, kap. Metafora a kulturní koherence, str. 35 – 38. 
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Židovsko-křesťanská koncepce času je založena na představě, že čas má počátek a konec – a 

směřuje právě od svého počátku ke svému konci, k cíli, k naplnění. Na počátku byl stvořen a 

na konci zanikne, zlomí se do věčnosti. Rámcem (a protikladem) času je zde věčnost jako 

vlastnost absolutní bytosti, která je zárukou smysluplnosti času. Čas není něčím záhadným, 

neznámým, nahodilým, ale je něčím, co je stvořené podobně jako prostorný svět. Prostor je 

v tomto smyslu jednou z kvalit světa, čas je kvalitou další.  

Tato představa o konečnosti času však není jen výlučně hebrejským majetkem, existovala i 

v dalších, nesemitských kulturách, například v kultuře, ze které později vznikly kultury 

indoevropské jazykové skupiny. Mircea Eliade
32

 popisuje představy starých Indů o čase, který 

je cyklický a zároveň plyne ke svému konci, můžeme si ho tedy představit jako jakousi 

spirálu. Představa konce času se podle něj rozvinula ve většině kultur, i tam, kde základním 

druhem času byl čas cyklický. Revoluce hebrejského pojetí času je v tom, že tuto spirálu 

natahuje. Místo spirály tak vlastně získáváme následnost kružnic, protože přirozené vnímání 

cyklického času nemohli zrušit ani Hebrejci – jen mu do jisté míry odňali jeho výsostné 

postavení. Cyklické vnímání času pak v různých dějinných epochách nabývá na důležitosti, 

významné je v evropském kontextu zejména v baroku. 

Čas si tedy můžeme představit jako spojnici dvou bodů. V reálném prostoru tuto spojnici 

mezi dvěma body, výchozím bodem a cílem, představuje cesta (koncept cesty, pouti hraje ve 

většině kultur velice důležitou roli, v češtině hovoříme např. o životní pouti).  

Představme si situaci na cestě: vyšli jsme, za sebou máme výchozí bod, dejme tomu domov, a 

směřujeme k cíli, jsme k němu obráceni čelem. Takový je úděl všech živých bytostí (ale i 

všech věcí na světě). Před sebou vidíme nejen cíl, ale i všechny ty, kteří na cestu vyrazili před 

námi – to jsou naši předci. My je následujeme ve směru jejich pohybu, za jejich zády, jsme 

tedy jejich následovníci, jejich potomci. Vzdálenost mezi námi a našimi předky je neměnná, 

nemůžeme je dohonit, leda v onom posledním bodě, v cíli (tam, kde se čas zlomí do věčnosti). 

Události a děje, které se staly dříve než jiné, je v čase předcházely, ty které se staly později, je 

následují. Lidé, kteří se teprve narodí, však nepřicházejí ze směru před námi, ale začínají svou 

pouť v jistém bodě naší cesty a poté směřují ke stejnému cíli jako my, jsou to naši 

následovníci. Čím větší úsek cesty urazíme, čím víc toho máme za sebou, tím jsme zkušenější, 

                                                           
32 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu: (archetypy a opakování). Praha: ISE, 1993., kap. „Neštěstí“ a „dějiny“, oddíl 

Kosmické cykly a dějiny, str. 75 – 86. 

ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost. Praha: OIKOYMENH, 2011., kap. Eschatologie a kosmogonie, str. 44 – 57. 
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zralejší, starší – prodlužuje se vzdálenost mezi námi a domovem, ale zkracuje se vzdálenost 

mezi námi a cílem.  

Cíl před námi představuje naši budoucnost, zdánlivě paradoxní je pak představa minulosti. 

Díky konceptu dějin
33

 a díky představě časové osy
34

, na kterou můžeme zaznamenat právě jen 

to, co už se stalo, jsme zvyklí považovat právě minulost za to jediné, co skutečně je. Stejně 

tak považujeme ve svém životě za reálné to, co se stalo, to, co si pamatujeme, a události 

budoucí, jakkoli je plánujeme a předvídáme, se pohybují stále jen v rovině možnosti, 

hypotézy. Ve skutečnosti však minulost neexistuje stejně jako budoucnost – anebo 

v židovsko-křesťanském pojetí existuje stejným způsobem jako budoucnost, existuje v Boží 

mysli, v jeho plánu. To, že budoucnost ani minulost nejsou reálně přítomné, na jejich podstatě 

nic nemění, jsou to jen úseky cesty, které momentálně nevidíme (ačkoli o nich můžeme mít 

velmi konkrétní představu).  

Ani dnes, ani nikdy jindy nemůžeme vrátit čas – pokud by pouze míjel kolem nás 

z budoucnosti, která je před námi, do minulosti, která je za námi, pak bychom jej vlastně 

chtěli vracet do budoucnosti – ale my se přece chceme vracet do minulosti, chceme sledovat 

vlastní stopy proti proudu času… 

 

Lakoffovo a Johnsonovo pojetí času přicházejícího z budoucnosti a plynoucího do minulosti 

však také nachází oporu u křesťanského myslitele: setkáme se s ním např. u Augustina, 

myslitele, jehož vzdělání bylo dědictvím antické filozofie a životní zkušenost bojem 

nábožensky založeného člověka se sebou samým. Ve svých Vyznáních se kromě jiného 

zabývá fenoménem času a kromě křesťanského pojetí času a věčnosti se tu ozývá i 

„racionální“ antický duch, který nemohl fenoménu času přijít na kloub: ve škole jsme se 

naučili, že jsou tři časy: minulý, budoucí a přítomný. Minulý ale už není, budoucí ještě není, a 

kdyby přítomný trval (to jest byl), nebyl by časem, ale věčností. Kde tedy ony časy, minulý a 

přítomný jsou? Přichází snad budoucnost z nějakého skrytého místa a odchází na jiné skryté 

místo v podobě minulosti?
35

 

I zde může také stát v pozadí zkušenost, kterou získáváme na cestě – tentokrát jde ale o 

zkušenost potkávání a míjení se. Nadcházející, přicházející událost vidíme stejně jako 

                                                           
33 Značnou roli zde může hrát moderní pozitivistické pojetí dějin, které přikládá faktům stejnou váhu jako předmětům a 

nezabývá se jejich možnou různou interperetací. 
34 Časová osa, přímka, na kterou se za sebou řadí události podle svého vzájemného vztahu, se běžně používá při školní výuce 

dějepisu, v historii jako vědním oboru i při výkladu o vyjadřování časových vztahů v lingvistice (odkazuje na ni jak Příruční 

mluvnice češtiny, tak Encyklopedický slovník češtiny). Jde vlastně o schematické zobrazení pomyslné cesty časem či 

pomyslného prostoru času.  
35 Sokol 1996, str. 54 – 61.  
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člověka, který se pohybuje na cestě v opačném směru, než my, a v momentě, kdy ho mineme, 

jakoby přestal existovat, nevidíme, ho, zmizí v nenávratnu, v propadlišti dějin, v minulosti.  

 

To je tedy koncept, o který můžeme opřít Lakoffovu a Johnsonovu metaforu, koncept 

pramenící z prosté lidské zkušenosti míjení – ale Augustin vzápětí dodává, že proroci by se 

přece nemohli vyjadřovat o budoucnosti, kdyby ji neviděli, a ten, kdo vypravuje o minulosti, 

by nemohl mluvit pravdu, kdyby ji v duchu neviděl před sebou. Oklikou se tak vrací ke světu, 

který je stvořený nejen ve svém rozměru prostorném, ale i v rozměru časovém.
36

 Pro nás je 

podstatné, že ve svém díle používá obě uvedené metafory, aniž by se navzájem rušily nebo 

dokonce popíraly. Stejně tyto metafory mohou fungovat i v jazykovém obrazu světa i ve 

filozofických koncepcích času – vyjadřují paralelní vidění vycházející z lidské zkušenosti: 

budoucí události buď leží před námi v čase, který je stvořený, určený, nebo k nám události, 

děje, procesy/týdny, roky měsíce přicházejí, zatímco my stojíme na místě a čas plyne kolem 

nás. 

3.3. Prolínání času cyklického a lineárního v pojetí tradiční evropské zemědělské 

společnosti 

V předchozích kapitolách jsme popsali koncepty fenoménu času, které podle našeho názoru 

hrají nebo hrály roli při vytváření jazykového obrazu času v češtině. Jsou to koncepty 

založené jednak na běžném, dejme tomu utilitárním pojetí času (čas měřitelný), koncepty, 

v nichž je běžná zkušenost záležitostí další reflexe (zkušenosti poutníka, cestovatele se zjevně 

odrážejí v náboženském konstruktu času) i koncepty, pro které je pojem času tak, jak jsme 

zvyklí ho dnes definovat, cizí (čas cyklický). 

Lineární a cyklický čas, které jsme v předchozím textu postavili do opozice, však používají 

stejné jednotky,
37

 protože potřeba měření času je nezávislá na tom, zda čas sám vnímáme 

cyklicky či lineárně. Proto bychom v této kapitole nejprve chtěli postihnout jejich odlišné 

pojetí v rámci konceptu času cyklického a lineárního. Dále bychom se chtěli věnovat pojetí 

času v české tradiční společnosti, které je možno zrekonstruovat na základě materiálu lidové 

slovesnosti a kultury a materiálu etnolingvistického. Na tomto pojetí bychom chtěli doložit, že 

lineární a cyklický čas spolu mohou koexistovat v povědomí určité kultury, aniž by si 

navzájem překážely nebo se rušily. 

                                                           
36 O pojetí času u sv. Augustina viz Sokol, 1996, str. 54 – 58. 
37 Máme na mysli jednotky, které jsme výše označili jako jednotky přirozené, totiž den, měsíc a rok, a jejichž důležitou 

vlastností je právě to, že jejich původní definice je odvozená od běžné lidské zkušenosti (střídání světla a tmy, střídání 

měsíčních fází i střídání ročních dob přímo fyzicky prožívá každý člověk). 
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3.3.1. Lineární a cyklické pojetí jednotek času 

Jednotky času lineárního řadíme za sebou na časové ose, a díky představě, že „někam 

vedou“ máme sklon vnímat je dynamicky. Historický, lineární čas vnímáme jako dynamický 

jev, protože směřuje do budoucnosti a jeho jednotky můžeme schematizovat jako úsečky o 

stejné délce, které se řadí za sebou na časové ose. Ačkoli v současné sekularizované 

společnosti chybí „garant“ toho, že svět se vyvíjí ke své větší slávě, myšlenka vývoje jako 

obecného pokroku (odvozená od původní představy, že na konci času stojí nebeské království, 

nejlepší možný svět) v ní přetrvala.  

Podstatnou vlastností lineárního času je jeho nevratnost, nezachytitelnost, která je často 

reflektována i v jazykovém obrazu času (čas nám plyne, utíká, honí nás), například i v lidové 

frazeologii: Běží, běží, nepoleží, nemá vůz ani saně, přece nikdy neustane. Co je to? Je to čas.
 

38
 

 

Naproti tomu cyklický rok (a den), stejně dlouhý a se stejným průběhem, jaký má rok 

lineární, je zejména v lidové kultuře útvarem velice hmotným a prostorovým, statickým: 

v lidové slovesnosti bývá rok popisován jako strom, na jehož větvích sedí dni-ptáci (Stojí buk 

prostřed luk, na tom buku dvanáct suků, v každém suku třicet ptáků, a každý pták jinak zpívá), 

nebo jako stavba (Stojí, stojí chrám, v tom chrámě sloup, na sloupě dvanáct domů, v každém 

domě třicet trámů a dvě věci skrz to ustavičně chodí; Je chlíveček bez dvíreček, dvanáct ovcí v 

něm).
 39

  

Cyklický rok můžeme schematizovat jako kruh, resp. jako kružnici, jejíž obvod je shodný 

s délkou úsečky, která představuje rok lineární. V čistě cyklickém pojetí času se tento kruh 

neustále otáčí, ale jeho střed je fixován na místě, kdežto v pojetí času ovlivněném konceptem 

linearity se „valí“ směrem vpřed po trajektorii časové osy. Pokud zohledníme i historické 

změny, musíme přidat ještě další schéma, které tvoří následnost kružnic na časové ose, kde 

má na rozdíl od předchozího schématu každá kružnice svou vlastní identitu. 

Výrazem cyklického vnímání roku jsou i lidové pranostiky, výroky o počasí a případně i o 

kvalitě úrody.
40

 Pokoušejí se na základě počasí v určitém neuralgickém bodě (např. o 

                                                           
38 Reflektovanou představu času jako pohybu nalezneme i v lidové slovesnosti: Tato hádanka pochází z edice Český rok 

(VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Jaro. V Praze: Družstevní 

práce, 1947) 
39 Hádanky pocházejí z v úvodu svazku Jaro z edice Český rok, str. 7 – 8. Prostorová vizualizace cyklické jednotky se však 

objevuje i v jiných kulturách, např. Eliade cituje védské texty, ve kterých je rok přirovnáván k oltáři, jednotlivé části roku 

představují cihly (Eliade 1993, str. 55 – 56). 

40 Kalendářem pranostik zamíchala reforma církevního kalendáře, která představovala nahrazení kalendáře juliánského 

kalendářem gregoriánským. Přistoupil k ní r. 1582 papež Řehoř XIII. V českém prostředí byla přijata již před koncem 16. 
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Vánocích či na Nový rok) nebo i na základě jiného zvláštního jevu předpovědět počasí na 

delší (a někdy i poměrně dlouhou) dobu dopředu. Takové předpovědi se však mohou zakládat 

jen na důvěře ve vlastní pozorovací schopnosti a odevzdanosti archetypálnímu pojetí světa, 

které může vytvářet vztah příčiny a následku i tam, kde pro něj v realitě není opodstatnění.   

3.3.2. Rámce cyklického času v tradiční evropské zemědělské společnosti a magický 

kruh roku v českém jazykovém prostředí 

Kruhové schéma roku a dne popisuje ve své práci o magickém kruhu času i ruský 

etnolingvista Nikita Tolstoj.
41

 Jeho článek popisuje cyklické jednotky roku a dne, jak je 

vnímají zejména východní Slované – tedy etnikum, jehož společenské uspořádání odpovídá 

uspořádání tradiční zemědělské společnosti,
 42

 které je však ovlivněno i křesťanskou koncepcí 

lineárního času. V dalším výkladu jeho schéma navržené pro jednotku roku převedeme do 

českých poměrů, nejprve se však musíme zmínit o tom, jaké rámce tedy tvoří pozadí pro 

vnímání cyklické povahy roku a dne.  

Základní rámce cyklického průběhu roku v uvedeném prostředí tvoří rok zemědělský a 

křesťanský liturgický rok (ve východní Evropě pravoslavný, v našem kontextu pak zejména 

jeho katolická barokní podoba). Zatímco první rámec je do určité míry kulturně nezávislý 

(vztahuje se k přírodním jevům), druhý je vázán kulturně. 

Rok zemědělský
43

 začíná dobou, kdy je možné obdělávat půdu a začít se setím (obvykle po 

jarní rovnodennosti) a poté i vyhnat dobytek na pastvu, vrcholí v období sklizně, která 

probíhá od konce jara (za typ sklizně můžeme považovat i první kosení travin, které se 

obyčejně provádělo v červnu) do podzimu (jako poslední se sklízela řepa a len).  

Druhou polovinu zemědělského roku pak představuje doba, kdy se život přesouvá z polí a luk 

dovnitř stavení, je čas na různé zpracovací práce (zejména zpracování lnu) a na společenské 

                                                                                                                                                                                     
století.  Pokud lidové pranostiky vázané ke dni svátku určitého světce (např. Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře) 

vznikly ještě před přijetím této reformy, vážou se pravděpodobně k jinému období, než v jakém se slaví svátek sv. Řehoře 

dnes. Data svátků zůstala zachována, ale v kalendáři muselo být v roce 1582 vypuštěno 10 dní, čímž vznikl časový posun. 

Viz publikace Kalendář mění tvář (KLÍMA, Vladimír. Kalendář mění tvář: vnímání času v proměnách staletí. Olomouc: 

Votobia, 1998), str. 46 – 47. 
41 TOLSTOJ, Nikita Iľjič. Vremeni magičeskij krug. In Tolstoj N. I., Očerki slavjanskogo jazyčestva. Moskva: Indrik 2003, s. 

27-36; přeložila Jana Bauerová ve své diplomové práci Nikita I. Tolstoj a moskevská etnolingvistická škola v evropském a 

českém kontextu (základní charakteristika a překlad textů), zde citujeme podle její práce. 
42 Současné uspořádání společností, ve kterých žijí východoslovanská etnika, samozřejmě nepovažujeme za čistou ukázku 

tradiční zemědělské společnosti, ale Tosltého článek vznikl před více než deseti lety a data k němu shromážděná jsou 

mnohem staršího původu, takže jeho článek nepovažujeme za popis stavu současného, ale stavu, který ještě do značné míry 

uspořádání tradiční zemědělské společnosti odpovídal. Navíc ve východoevropském kontextu má tradiční lidová kultura 

silnější postavení než v kontextu západoevropském, resp. českém.  
43 V souvislosti s průběhem zemědělského roku a s názvy jeho částí, zejména s názvy ročních období, je zajímavá otázka, na 

kolik období Slované rok dělili. Zabývá se jí jednak Tolstoj ve zmíněném článku, dále např. Mariola Jakubowicz ve svém 

článku Nazwy jednostek czasu w jȩzykach słowiańskich, (in Czas - Język - Kultura. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 2006).  
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události. Proto bývá také tato doba (začátek listopadu) přelomem roku služebného či 

občanského – konají se valné hromady obcí, odvádí se určité dávky vrchnosti a mužské části 

chasy končí služba, může ji prodloužit u stávajícího pána nebo změnit působiště. Toto období 

správních řízení je tak zcela logicky zařazeno do cyklu roku tak, aby nenarušovalo průběh 

zemědělských prací. 

Za konec zemědělského roku můžeme považovat vánoční svátky, které se slaví v době 

zimního slunovratu, v době vhodné k věštění budoucnosti.  

Křesťanský liturgický rok
44

 začíná na přelomu podzimu a zimy obdobím adventu, po 

kterém následuje jeden z hlavních svátků, Vánoce, jejichž oslavy začínají 25. prosince a končí 

13. ledna (1. neděli po slavnosti Zjevení Páně, slavené 6. ledna) slavností Křtu Páně. 

Poté nastává první liturgické mezidobí, které končí Popeleční středou. Ta stojí na začátku 

čtyřicetidenního období, které je obdobím postním a přípravným na největší křesťanský 

svátek, Velikonoce.  

Tento svátek je pohyblivý, slaví se první neděli po prvním jarním úplňku, a proto je pohyblivé 

i celé jeho liturgické období počínající právě Popeleční středou a končící dalším velkým 

svátkem, Letnicemi čili svátkem Seslání Ducha Svatého. Letnice se slaví 50 dnů po 

Velikonocích a 10 dní před nimi se slaví ještě svátek Nanebevstoupení Páně. 

Po Letnicích nastává druhé liturgické mezidobí, které končí až příchodem dalšího adventu. 

V tomto mezidobí se slaví další liturgické svátky, tzv. svátky církevní, které neoslavují přímo 

události spojené s Kristovým životem, ale vztahují se k různým bodům křesťanské nauky. 

Kromě uvedených svátků se v křesťanské církvi připomínají ještě výroční dny jednotlivých 

světců, jejich svátky. Každý den katolického kalendáře je tak obsazený, zatížený vztahem 

k liturgii. Vzniká tak specifický cyklus oslav, které se však teologicky považují za 

připomínky historických událostí, které měly určitý smysl, znamenaly nevratnou změnu 

v uspořádání světa. Do popředí tak vystupuje lineární povaha času.   

 

Křesťanský liturgický rok se tedy nekryje s průběhem roku zemědělského, který je odvozen 

od vegetačního cyklu. V původních slovanských pohanských kulturách byl průběh 

liturgického roku pevně svázán s průběhem zemědělského cyklu (výše jsme se zmínili např. o 

dožínkových oslavách, ale důležité byly např. i obřady čištění studánek nebo jarní oslavy 

plodnosti), a proto bylo nutné křesťanský liturgický rok do určité míry „přeinterpretovat“ či 

vystavět tak, aby jeho svátky zhruba odpovídaly původním svátkům pohanským s cílem je 

                                                           
44 Podle ADAM, Adolf. Liturgický rok: historický vývoj a současná praxe. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 
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nejlépe vytlačit z povědomí společnosti. O tom, že tato snaha byla do značné míry úspěšná, 

svědčí i zmíněný Tolstého článek, ze kterého je zjevné, že tradiční lidová společnost přejala 

křesťanský kalendář a do něj integrovala své specifické poznání pramenící z pozorování 

přírodních dějů. V následujícím textu se pokusíme schéma, které navrhl a popsal zejména pro 

východoslovanskou kulturu, převést do českého prostředí.  

3.3.3. Magický kruh roku 

Magický kruh času, kruh jednoho roku
45

, je upnut mezi čtyři křesťanské svátky, které se více 

či méně kryjí s určitými vrcholy solárního cyklu.
46

 Rok začíná Narozením Páně (25. 12.), 

křesťanskými Vánoci, které se slaví krátce po zimním slunovratu (21. 12.).  

Na období jarní rovnodennosti (20. 3.) připadá svátek Zvěstování Panně Marii/Zvěstování 

Páně (25. 3.), na letní slunovrat (21. 6.) svátek sv. Jana Křtitele (24. 6.). 

Tyto momenty solárního cyklu měly značný význam již v dobách předkřesťanských: jaro a 

léto jsou významná období vegetačního cyklu jako jeho počátek a největší rozmach; zimní 

slunovrat pak představoval předěl v období temna, vzdáleně vlastně ohlašoval příchod jara (v 

lidové kultuře jakoby právě zimním slunovratem končil rok).  

Podzimní rovnodennost (21. 9.) je v tomto kontextu „méně důležitá“, přesto se v jejím 

dosahu slaví v celém křesťanském světě svátek Povýšení sv. Kříže (14. 9.), svátek Panny 

Marie Bolestné den po něm (15. 9.), z mariánských svátků pak ještě připadá na 8. 9. Narození 

Panny Marie. V českém prostředí pak uprostřed září přistupuje svátek zemské patronky sv. 

Ludmily (16. 9.) a na konci září svátek zemského patrona sv. Václava (28. 9.).  

 

V českém prostředí můžeme za počátek zemědělského roku považovat konec února, který sice 

neznamenal přímo počátek polních prací, ale byl vyhlížen jako jejich předzvěst. Ke 24. únoru, 

svátku sv. Matěje, se vztahují např. pranostiky Sv. Matěj ledy láme, Na svatého Matěje 

sluníčko se usměje, Mrzne-li na svatého Matěje, se škodou v březnu se zaseje. 

Počátek března znamená opravdový počátek polních prací, začíná se orbou: Na svatého 

Řehoře (12. 3.) čáp letí přes moře, líný sedlák, který neoře. Do období jarní rovnodennosti, 

kdy se začíná se setbou, spadají dva pevné svátky: sv. Josefa (19. 3.) a Zvěstování Panně 

Marii (25.3.). K nim se vztahuje např. pranostika Josef s Marijú sněhy zaryjú. V době 

počínajících polních prací se také pohybuje počátek liturgického období Velikonoc (viz výše). 

                                                           
45 Schéma viz překlad Tolstého článku v práci Jany Bauerové na str. 76. 
46 V textu uvádím orientační data těchto bodů solárního cyklu, která se v závislosti na jeho průběhu mohou v jednotlivých 

letech lišit, maximálně však o jeden den. 
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Velikonoce pak jsou a vždy byly svátkem, který má svojí tvář, křesťanskou a pohanskou. 

Magická doba počátku vegetačního cyklu je opanována křesťanským svátkem zasvěceným 

ústřednímu tajemství nauky.
47

 Zatímco Tolstoj uvádí, že v pravoslavné tradici je den 

Zvěstování Panně Marii spojen se zákazem práce se zemí (orbou), v českém kontextu jsou 

magické dny spojeny úžeji právě s velikonočním cyklem. Důležitý je zejména Velký pátek, 

s nímž může být spojen zákaz práce nejen se zemí,
48

 věří se, že se země v tento den otevírá a 

vydává své poklady a že pramenitá voda á v tento den zvláštní očistnou sílu. 

V dubnu, kolem svátku sv. Jiří se poprvé vyhánělo na pastvu, rostla tráva a klíčilo i zaseté 

obilí: Do svatého Jiří tráva neroste, kdyby ji kleštěmi tahal, a po svatém Jiří roste, i kdyby ji 

palicí zatloukal; Je-li na svatého Jiří obilí tak vysoké, že se v něm může vrána schovat, bude 

dobrý rok na obilí.   

Svátek sv. Jiří byl považován za přelom jara a léta, za dobu, kdy se země otevírá a vylézají 

z ní jedovatí živočichové (Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři). Podle lidových pověr je podobně 

nebezpečná i doba vrcholícího jara na přelomu dubna a května,
49

 kdy své reje provádějí 

čarodějnice.  

Květen je dobou, kdy zemědělec čeká na první sklizeň (Když se v máji blýská, tak si sedlák 

výská; Májový deštíček, dej nám ho Pámbíček). V lidové tradici je to měsíc lásky, vhodný 

k navazování a rozvíjení milostných vztahů. 

 

V první polovině června (okolo svátku sv. Víta, který se slaví 15. června) se začíná se 

senosečí a doba kolem letního slunovratu a svátku sv. Jana Křtitele (24. 6.) je pak vhodná ke 

sběru bylin, které nabývají v tuto noc magické moci, a k věštění budoucnosti (resp. 

k milostnému čarování). 

Počátek července je dobou začátku žní: Svatá Markyta (13. 7.) hodila srp do žita; Na svatého 

Jakuba (25. 7.) žito u nás dozrává; Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna (26. 7.) 

vlasy; Do Jakuba zelíčko, po Jakubu zelí. 

 

Kolem podzimní rovnodennosti se pak sklízí jablka a víno, lidové pranostiky už se vztahují 

k nadcházejícímu chladnému období: Svatý Václav (28. 9.) zavírá zem; Na Václava českého 

vína bývá nového. Přijde Václav, kamna připrav. Pokročilý podzim je pak dobou, která těží 

                                                           
47 Zejména velikonoční tradice jsou ve folkloristické literatuře dobře popsány, doporučujeme zejména publikaci M. Motlové 

Český rok od jara do zimy, kde se uplatňuje hledisko jak křesťanského, tak pohanského liturgického roku. Kromě toho zde 

nalezneme i kapitolu věnovanou jarním polním pracím (kapitoly Přišlo jaro do vsi a Velikonoce, str. 20 – 54).  
48 Motlová uvádí, že tento zákaz je vázaný krajově. 
49 Noc z 30. dubna na 1. května se také nazývá filipojakubská nebo valpuržina.  
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ze sklizené úrody, je to doba hodů a posvícení (zejména havelského kolem 16. 10. a 

tradičnějšího martinského).  

Počátek listopadu pak už je obdobím nadcházející zimy: Svatý Martin (11. 11.) přijíždí na 

bílém koni. Je to také doba, kdy se živí setkávají s mrtvými. Dnešní svátky Všech svatých a 

Památky zemřelých, tzv. Dušičky (1. a 2. 11.) se slaví v době, kdy si památku zemřelých 

připomínali i pohané. 

 

Období konce listopadu je v české lidové tradici dobou, kdy se země otevírá a vypouští zimní 

božstvo. Tato doba je (podobně jako doba kolem letního slunovratu) příhodná k čarování, 

zejména pak k věštění, které se někdy nazývalo ondřejské čarování. Věštily se zejména lidské 

osudy, o měsíc později, na přelomu starého a nového roku, pak kromě nich i třeba 

meteorologický průběh nadcházejícího roku. Motlová uvádí například toto zaříkání: Svatý 

Ondřeju, já tobě plotem chvěju, abys mi pověděl, kterého dostanu.
50

 

Kritické době přelomu podzimu a zimy zhruba odpovídá období adventu, které je přípravným 

obdobím ke svátkům vánočním. Motlová uvádí,
 51

 že podle pohanských tradic je to doba, kdy 

světlo zápasí s tmou a na zemi objevují démoni, kteří usilují o získání vlády nad zemí. 

V lidové tradici je představovaly různé typy převlečených a maskovaných postav, které 

obcházely stavení a ptaly se např. dětí na různé otázky. Křesťanská církev do této doby 

zasadila svátek sv. Mikuláše (5. 12.), jehož konání tyto figury nakonec napodobovaly, ale 

původně se zřejmě jednalo o bytosti temnější. V dnešním povědomí přežívají možná ještě 

lucky nebo perchty, ale původně chodily i různé brůny, tomové, matičky či ambrožové.  

Nikita Tolstoj ve svém článku věnuje pozornost době zhruba mezi 25. prosincem a 6. lednem, 

tedy mezi svátky Narození Páně a Křtu Páně, kterou zejména východní Slované považují za 

nebezpečnou – protože v této době Ježíš není pokřtěn a na zemi tak mají značnou moc zlé 

síly. Toto období se někdy nazývá také nekřtěné dny.
52

  

Období po zimním slunovratu je v českém prostředí naopak spojováno s dloužícím se dnem a 

přibývajícím světlem, jak vyplývá z pranostiky Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o 

skok dále a na Hromnice o hodinu více. 

Po zimním slunovratu se slavily i tzv. svátky bláznů (sv. Štěpána 26.12., sv. Jana Evangelisty 

27. 12., Mláďátek 28. 12., Nový rok 1. 1. a Tří králů 6. 1.). Jak uvádí Motlová, byla to doba, 

kdy se ve středověku slavily svátky rituálního smíchu, které měly původ v římských 

                                                           
50 Motlová, str. 235. 
51 Motlová, str. 235 – 236. 
52 Bauerová 2012, str. 76. 
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saturnáliích. O podobném typu svátků se zmiňuje i Eliade, podle něhož se jedná o typický 

projev cyklického vnímání času – o způsob, jakým se pohřbívá čas starý a vítá čas nový.
53

 

  

                                                           
53 Eliade 1993, str. 38 – 45. 
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4. Jazyková část 

V přechozích kapitolách jsme popsali širší koncepty, na kterých je založen pojem času 

v moderní evropské společnosti a zejména v českém kulturním prostředí a tím i jazykový 

obraz času v češtině. V kapitolách následujících bychom chtěli na konkrétním jazykovém 

materiálu ukázat, jaké pojmy hrají roli přímo v jazykové konceptualizaci pojmu čas v češtině. 

Jazyk se s časem potýká dvojím způsobem: vyjadřuje jednak časové vztahy událostí a jednak 

vyjadřuje i postoj mluvčího k fenoménu času.  

Slovním druhem, který inherentně vyjadřuje časové kategorie a tím i vztahy popisovaných 

dějů, je sloveso. Problematika slovesných kategorií a jejich nazírání v jazycích je velmi 

rozsáhlá a týká se nejen existence různých typů systémů slovesného času, ale i konkurence 

kategorií slovesného času a aspektu. Vypovídá mnohé o chápání času v kultuře daného 

jazyka. V naší práci však problematiku sloves a jeho kategorií pomineme a budeme se 

zabývat především druhým způsobem, kterým se jazyk vztahuje k fenoménu času. Tím je 

postoj mluvčího k němu, jeho hodnocení.  

Porozumění času jako jevu abstraktnímu je založeno na základě našich zkušeností s jevy 

konkrétními, jak jsme uvedli již v kapitole o metodologii práce. Na jazykové rovině to 

znamená, že hovoříme-li o čase, používáme slovní výrazy, které patří do oblasti této konkrétní 

zkušenosti.   

Možnosti formálního označení fenoménu času jsou velmi široké, neomezují se pouze na 

substantivum čas a jeho možná synonyma. Protože čas je vlastností všech předmětů a dějů 

jako jejich trvání, mohou zejména označení dějů fungovat také jako výrazy vyjadřující čas. 

Např. větou Mládí nám uteklo hodnotíme právě určité časové období a svůj vztah k němu.  

Proto v následujících kapitolách zvolíme čistě formální hledisko slovnědruhové kategorie, na 

jehož základě budeme třídit slovní spojení substantiva čas a dalších slovních výrazů.  

Nejprve se budeme věnovat přímo podstatnému jménu čas, poté se budeme zabývat 

přídavnými jmény a slovesy, která se se substantivem čas spojují, a na základě jejich třídění 

určíme, jaké pojmy tvoří zdrojové oblasti pro konceptualizaci času v češtině, tedy jaké 

strukturní metafory můžeme v češtině pro pojem čas definovat.   

Dále se budeme zabývat předložkami jako nesamostatnými slovními druhy, které vyjadřují 

gramatické vztahy slov ve větě a díky tomu odrážejí logické vztahy předmětů či dějů v realitě. 

Předložky tedy nevyjadřují hodnocení fenoménu času, ale časové vztahy, nicméně protože se 

v češtině stejně jako ve většině jiných jazyků používají k vyjadřování časových vztahů 
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předložky vyjadřující i vztahy prostorové, můžeme uvažovat i o metafoře času jako prostoru. 

Na závěr se budeme zabývat i příslovci, které vyjadřují časové vztahy, a určíme, jaké 

metafory se dají identifikovat právě na základě příslovečného vyjadřování časových vztahů. 
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4.1. Lexém čas, jeho synonyma a antonyma 

V následující kapitole se budeme zabývat samotným lexémem čas a jeho synonymy a 

antonymem. 

Materiálově budeme v této i následujících kapitolách, které se budou zabývat přídavnými 

jmény, slovesy, předložkami a příslovci, vycházet ze Slovníku spisovné češtiny pro školu a 

veřejnost (SSČ) a ze Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ). 

Pokud bude třeba, použijeme i Příruční slovník jazyka českého (PSJČ) a slovníky starší 

češtiny: Jungmannův Slownjk česko-německý (JSČN), Gebauerův Slovník staročeský (GSS) a 

Staročeský slovník (SS).  

Dále budeme vycházet i ze slovníků etymologických: z Rejzkova Českého etymologického 

slovníku (ČES) a Etymologického slovníku slovanských jazyků (ESSJ). 

Synonyma lexému čas a slovesa, která se s ním spojují, budeme čerpat z Tezauru jazyka 

českého (TJČ). 

Využijeme také slovníky některých vědních oborů, které pracují s pojmem čas.  

 

Základním modelem pro rozbor hesla čas bude rozbor hesla czas v polském jazykovém 

slovníku
54

 (doplněný o významy definované na základě vlastního bádání autorek), který 

v úvodu svého článku Obraz czasu v jȩzyku potocznym i naukowym provádějí autorky Anna 

B. Burzyńska a Agniezska Libura.
55

 

 

4.1.1. Heslo čas v různých typech slovníků 

Jazykové slovníky 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ):  

čas, -u m  

1. „posloupnost splývajících okamžiků“ (měřená roky, dny atd.): čas plyne, míjí, utíká, letí, 

„způsob existence hmoty vyjadřující trvání bytí i posloupnost jeho změn“;  

2. (určitá i blíže neurčená) „doba“: po čase, za čas (i začas) se vrátil, je toho času na 

dovolené, poslední čas je nesvůj; 

3. „doba k vykonání něčeho“: čas k jídlu, na učení, všechno má svůj čas, je dost času, je na 

čase, aby ..., nejvyšší čas jít, dělat přes čas (i přesčas), nad povinnou pracovní dobu; trávit 

                                                           
54 SZYMCZAK, Mieczysław, ed. Słownik języka polskiego. 1. wyd. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978-

1981. 
55 Burzyńska a Libura 2000, 132-136. 
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volný čas; 

4. „volná doba“: (ne)mít čas pro, na někoho, něco, mít dost času, udělat si čas;  

5. časy, pomn. „poměry, okolnosti, život, doba“: těšit se na lepší časy;  

6. „počasí“: snášet čas i nečas, pohodu i nepohodu, to je psí čas, nepohoda;  

7. „určení času podle poledníků“: místní, greenwichský, středoevropský, východoevropský 

čas, přesný, správný čas;  

8. „počet časových jednotek potřebných k jistému výkonu“: měřit čas závodníka, výrobní čas 

(stroje),  

9. jaz. „mluvn. kategorie označující vztah děje k okamžiku projevu nebo k jistému ději“: čas 

přítomný, minulý, budoucí, souslednost časů,  

[x] blýská se na časy, bude pěkné počasí; čas jsou peníze, (pořek.); čas od času, občas; dočkej 

času jako husa klasu, (pořek.); svého času, kdysi; (hlodá na tom) zub času: (projevuje se na 

tom) stárnutí, chátrání;  

 

Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ): 

čas, -u m. 

1. „posloupnost všeho bytí a dění; doba“: trávit, mařit č.; mrhat č., časem; č. utíká, ubíhá, 

letí, míjí, plyne; odolávat času; tu ránu zhojí jen č. dlouhá doba; denní, noční č.; jarní, letní, 

podzimní, zimní č. období; v č. žní, míru; po č. prázdnin; vedli se za ruku jako v čase svého 

mládí; před časy začali tu dolovat před dávnou dobou; přijít jednou za č. za dlouhou dobu, ne 

často; celý č. se domů nepodíval dlouho; za našich časů co my pamatujeme, v našem mládí, 

za našeho působení ap.; odřekl se majetku pro všechny časy navždy; v krátkém čase se vrátil 

brzy; zříceninu zničil zub času „zchátrala dlouhým trváním“; vzdorovat zubu času odolávat 

stárnutí, chátrání ap.; ♦ č. je nejlepší lékař (pořek.); č. jsou peníze (pořek.); filos. „jedna z 

forem existence hmoty“  

2. „blíže neurčená, obyčejně kratší část doby“: č., nějaký č. se o tom mluvilo nějakou dobu; 

podařilo se to na č.; před časem jsem ho viděl; za č. přišla zase; po čase se opět setkali; č. od 

času mě telefonicky zavolá občas; popřejte mi času, abych s ním mohl pohovořit; ob. první č. 

se jakž takž snášeli zpočátku; poslední č. je nějak nesvůj; přijď pozítří v ty časy v téže denní 

době; jeden č. jsem se tím zabýval nějakou dobu dříve, kdysi  

3. „vhodná, přiměřená doba, doba, v níž se obvykle něco koná“: teď je č. na vás, abyste se 

oženil!; obrať, dokud je č.!; svého času o tom vyprávěl jednou, kdysi, někdy; všechno má svůj 

č.; teď není č. na hraní; to má ještě č., dost času! může být odloženo na pozdější dobu; bylo 
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na čase, aby...; porodila, když přišel (kniž. naplnil se) její č.; porodila před časem před jistou 

dobou n. předčasně; kniž. když se naplnil jeho č., zemřel jak mu bylo souzeno; děvče má č. na 

vdávání měla by se už vdát; všeho do času nic netrvá věčně; zast. byla hezky v čase v 

pokročilém těhotenství; ♦ č. k dílu, č. k jídlu (pořek.); dočkej času jako husa klasu (pořek.); 

dát si na č. nepospíchat; dát někomu na č. nespěchat na něho, nepohánět ho 

 4. (nač) „doba určená, vymezená k vykonání něčeho; lhůta, termín“: promeškat č. na setí; 

nevyšel mu č. na učení; dát si č. na rozmyšlenou; máš už č. (jít) do školy; je už nejvyšší č. (jít 

na vlak); už by bylo na čase udělat...; stěhovat se před časem, po čase před termínem, po 

termínu; mít, dát někomu na něco dvě hodiny času lhůty; pracovat, dělat přes č. déle než 

povinnou pracovní dobu; hodiny přes č.; dělat něco mezi časem o přestávkách v pracovní 

době; dohonit ztracený č. vykonat práci v urč. době zameškanou; voj. slang. mít, dostat, dát 

přes č. dovolení k pobytu mimo kasárny po večerce; podn. hosp. č. průběžný (ve výrobním 

procesu) doba od okamžiku, kdy jsou dány do výroby první dávky materiálu, do odvedení 

hotových výrobků  

5. „volná doba: mít málokdy č.“; nemá na mne (pro mne) č.; nemám č. mluvit naprázdno; k 

rozhovoru s vámi mám vždy dost času; teď na to nemám (není) č.; nevím, kde bych nabral 

času ke studiu; přijď, udělej si č.  

6. (často v mn.) „ráz, povaha, smýšlení doby; poměry, okolnosti, život“: nový č. si vyžaduje 

jiné lidi; staré domky musily ustoupit novým časům; časy se mění; poddanému lidu nastaly po 

r. 1848 lepší časy; to budou zlaté časy, až dostane odměnu; duch času; kino Č. určené k 

promítání aktualit a reportáží; ♦ jít s duchem času být pokrokový; vídal lepší časy míval se 

lépe; vyzáblý jako sedm drahých časů; koukal jako drahé časy zamračeně; zř. jak jdou pořád 

časy? (Rais) jak se máte?; mysl. slang. zvěř spárkatá je v dobrém čase tučná 

 7. „počasí (často pěkné); povětrnost; pohoda (op. nečas)“: přišel vítr, č. se obrátil; to je psí č. 

(expr.); snášet č. i nečas pohodu i nepohodu; dalo se na časy počalo pěkné počasí; po dešti 

přijde č. a po mukách kvas (Šmil.); blýská se na časy na pěkné počasí; přen. to hubování je 

jen blýskání na časy plané hrozby  

8. „objektivní měření a určování posloupnosti dění vycházející z určitých údajů“: správný č. 

přesné určení denní doby; středoevropský č. určování doby vycházející z údajů pro 15° 

východní délky; letní (zimní) č. posunutí hodin zprav. o 1 hodinu vpřed (zpět) vzhledem k 

normálnímu určení denní doby ve státě 
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 9. „počet časových jednotek potřebných k určitému výkonu (zprav. sportovnímu)“: měřit č.; 

dosáhnout pěkného času v závodě na 100 m; běhat v tréninku na č. s měřením doby k výkonu 

potřebné; ztrátový, výrobní, úkolový č.  

10. jaz. „gramatická kategorie vyjadřující časové zařazení slovesného děje“: přítomný, 

minulý, budoucí č.; absolutní, relativní č.; souslednost časů (consecutio temporum);  

→ expr. zdrob. čásek, -sku m. „kratší n. delší čas“: mohl jste tu ještě nějaký č. pobýt 

Porovnání 

SSČ  uvádí 9 významů, SSJČ 10, což je však způsobeno patrně jen snahou po úspornosti 

v SSČ, protože uvedené významy jsou shodné a v SSJČ je jeden navíc jen zdánlivě – v SSČ 

jsou totiž dva významy uvedené v SSJČ staženy do jednoho. Změna je tedy zejména ve 

struktuře hesla a poté v určitých významových nuancích. 

1. Zatímco SSČ v prvním významu definuje čas jako fyzikální jev a zdůrazňuje jeho 

měřitelnost, SSJČ už v prvním významu uvádí i synonymum doba, které SSČ řadí až 

k významu druhému. V SSJČ je tedy rozdíl mezi dlouhou dobou (např. ročním 

obdobím) a dobou kratší a třeba i neurčitou, pro kterou je vyhrazen samostatný 

význam. Oproti tomu SSČ rozlišuje právě mezi fyzikálním jevem a úsekem určeným 

v rámci tohoto jevu.                                                                                                                                                                        

2. Třetí význam je v SSJČ vhodná, přiměřená doba, doba, v níž se obvykle něco koná,
56

 

čtvrtý význam doba určená, vymezená k vykonání něčeho; lhůta, termín. Tento čtvrtý 

význam SSČ u hesla čas vůbec neuvádí; oba významy jsou v SSČ uvedeny pod bodem 

3.; SSJČ nabízí jemnější rozlišení: ve třetím významu se zde uplatňuje perspektiva 

lidské zkušenosti (kdy se co má dělat, obvykle se dělává, kdy se má co stát apod., 

vhodně ilustrovaná příkladem „nastal čas, aby porodila“), zatímco ve čtvrtém 

významu se uplatňuje zejména hledisko (předpokládané) délky trvání („pracovat přes 

čas“). 

3. Další významy už se shodují, objevují se pouze jemné významové nuance v popisu 

významu uvedeného v SSČ pod číslem 5., který je v SSJČ popsán jako ráz, povaha, 

smýšlení doby (jde o přesnější popis), a u významu 7. v SSČ, který je zde popsán jako 

určení času podle poledníků, zatímco v SSJČ šířeji jako způsob měření času, zahrnuje 

                                                           
56 Tímto konkrétním významem se budeme zabývat později. 
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tedy i jiné způsoby měření času, např. podle slunce (tento význam je jistě zamýšlen i 

v SSČ, jiný popis byl patrně motivován snahou o úspornost). 

  V následujícím rozboru se pokusíme určit, jak vznikaly a jak spolu souvisí jednotlivé 

významy lexému čas. Pracovat budeme s významy uvedenými v SSČ, kde bude třeba, 

doplníme podle SSJČ.  

Za centrální považujeme význam uvedený v bodě 1. posloupnost splývajících okamžiků. Z něj 

vychází na základě metonymie význam 2. doba.  

Ten je ve významu 3. obohacen o další sém „ doba určená k vykonání něčeho“. (Významy 

uvedené v SSJČ pod body 3. a 4. vycházejí rovněž z významu 2. a obohacují jej o dodatkové 

sémy).  

Další významy, které vycházejí z významu 2. a obohacují jej o dodatkové sémy, jsou:  

4. – dodatkový sém volného času/ neurčenosti času, vlastně jde o protiklad k významu 3.;  

5. – doba charakterizovaná pomocí určitého výrazného znaku, děje apod., který se v ní 

projevuje;  

6. – určitý jev (počasí) je v tomto případě označen jednou ze svých vlastností (svým časovým 

rozměrem, dobou, v níž trvá; viz heslo počasí, u kterého SSČ uvádí význam stav atmosféry 

v určitém místě a době)  

8. – doba charakterizovaná jednak svým určením (podobně jako v bodě 3.) a navíc i délkou 

svého trvání. 

 

Významy 7. a 9. vycházejí z centrálního významu 1., jedná se o termíny:  

v případě významu 7. se jedná o rozšíření: pro měření času se používá jen výraz čas ve 

spojení s hlavní charakteristikou způsobu měření (která ji odlišuje od ostatních způsobů 

měření času).  

V případě 9. se jedná o název (souboru) formálních prostředků, určených k vyjádření zvláštní 

perspektivy v nepřetržitém toku času, jde vlastně také o metonymii. 

 

Etymologie 

Případná slovotvorná motivace slova čas nám zůstává skryta. ČES shodně s jinými 

podobnými zdroji uvádí, že se jedná o všeslovanské slovo, v hledání ie. východiska vládne 

značná nejednota. 
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Odborné slovníky  

V definici hesla čas v SSJČ a SSČ stojí na prvním místě čas chápaný víceméně jako fyzikální 

jev, nikoli jako např. jako fenomén lidské mysli. Ostatně v kapitole o obecném pojetí času 

jsme se zmínili o tom, že právě měřitelnost času, která z něj činí fyzikální veličinu, byla od 

nepaměti považována za jeho podstatnou vlastnost.  Z posunu mezi slovníkovými hesly, 

jejichž zpracování dělí zhruba tři desítky let, se zdá, že právě vědecké racionální hledisko se 

při definování pojmů v jazykových slovnících uplatňuje stále více, což zřejmě souvisí i 

s rozvojem vědeckého poznání. 

Vlastní obor, tedy fyzika, čas popisuje takto:  

Jedna z nejdůležitějších veličin ve fyzice, je však velmi obtížné ho definovat. Je spojen 

s nevratnou posloupností nějakých dějů. Jednotkou času je v SI soustavě j1 sekunda. Je nyní 

definována jako trvání 9 192 631 770 period elektromagnetického záření vysílaného při 

přechodu mezi dvěma určitými hladinami superjemné struktury cesia 133. … Zatímco Newton 

zavedl pojem absolutního času, který plyne nezávisle na probíhajících fyzikálních procesech, 

podle teorie relativity je čas čtvrtým rozměrem čtyřrozměrného časoprostoru a mění se 

s rychlostí tělesa (dilatace času).
 
 

Gascha, Heinz a Pflanz, Stefan. Kompendium fyziky.
57

  

Oproti slovníkovým heslům v jazykových slovnících je zde zdůrazněna nevratnost dané 

posloupnosti, která je však tematizována i v jazyce, a to např. ve spojeních vzal to čas, to 

odnesl čas ad. Dalším podstatným rysem je měřitelnost času, zmiňovaná i v SSČ, zatímco v 

SSJČ chybí – zatímco však pro fyziku jsou podstatné přesné jednotky a jejich definice, 

jazykový slovník uvádí jednotky relevantní z hlediska běžného života. Dále je v této definici 

čas jako fyzikální veličina relativizován podle teorie relativity, tato relativizace však nemá 

nic společného s relativním vnímáním času, jaké je běžné pro každého člověka a odráží se i ve 

slovních spojeních uvedených v jazykových slovnících pod bodem 1. 

 

V předchozích kapitolách jsme se však zabývali také filozofickou a náboženskou reflexí času, 

nahlédneme tedy i do slovníků těchto oborů: 

                                                           
57

 GASCHA, Heinz a PFLANZ, Stefan. Kompendium fyziky: vzorce, zákony a pravidla, úlohy, příklady a jejich řešení, 

podrobná slovníková část. Praha: Universum, 2008. 
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Slovník filosofický,
58

 jehož autorem je jezuitský filosof Walter Brugger, a který vychází 

především z klasických filosofických teorií, uvádí v hesle čas mj.:  

Čas je způsob trvání. Trvání znamená sebeidentitu v pobytu. Co nemá pobyt, nemá ani trvání. 

Trvání neproměnné bytnosti je věčnost, proměnlivé bytnosti čas. ... Čas se vyznačuje 

posloupností (následností, sukcesí) v trvání, což znamená souvislé rozprostření času 

z minulosti přes přítomnost do budoucnosti….Sukcese… je orientována z minulosti do 

budoucnosti … a je nevratná; smysl jejího směřování stanovuje poměr příčiny a účinku. 

Tak jako má každá věc své trvání, má i svůj konkrétní čas, fyzický čas. Pro člověka má čas 

jako způsob jeho pozemské existence, prožívání jeho Já a světa (časovost) zvláštní význam, 

protože jej může uchopit a utvářet jako celek… 

V rámci hesla pak slovník zmiňuje i pojmy minulosti, přítomnosti a budoucnosti, zmiňuje 

měřitelnost času, pojem času psychického a fyzického, pojetí času u některých filozofů u 

Aristotela, Kanta a Heideggera a v teorii relativity. 

 Katoličtí teologové Karl Rahner a Herbert Vorgrimler uvádějí ve svém Teologickém 

slovníku
59

  mj. toto: 

K pravému a plnému pojmu času se nelze dostat od času, který ukazují hodiny. ... Čas je 

předně způsob vznikání konečné svobody: přicházení od neuchopitelného počátku ve 

vlastním, volitelném uskutečňování své skutečnosti, dané jako možnost, a dospívání 

k neodvolatelné a jedinečné dovršenosti její podoby. Jednota a oddělenost těchto momentů 

jsou časem tohoto jsoucna... Toto prožívané „řazení momentů za sebou“ se nedá 

„vysvětlit“… .Protože tyto momenty nesplývají a počátek svým koncem jen tak svobodně 

nevládne, nýbrž „přijímá“ ho v průběhu svého vlastního působení, je časovost poznávacím 

znakem stvořenosti. … Časová podoba jednotlivého biologického jsoucna a časová podoba, 

jež přísluší světu jako celku, se z tohoto hlediska ukazují jako oslabené, odvozené způsoby 

vnitřního času duchovně-osobních dějin svobody. 

 

Filozofický slovník nabízí velmi širokou, ale sevřenou definici pojmu čas, pracuje s opozicí 

trvání proměnné a neproměnné bytnosti a čas nahlíží sice jako inherentní vlastnost bytností, 

                                                           
58 BRUGGER Walter. Filosofický slovník. Praha: Naše vojsko, 1994, str. 91. 
59 RAHNER, Karl a VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Praha: Vyšehrad, 2009 
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ale stále jaksi zvenku (i když zmiňuje pojem psychického času). Shodně se SSČ zmiňuje 

měřitelnost času a zmiňuje také problém nevratnosti času. 

 Ve slovníku teologickém se naproti tomu setkáváme se zvnitřněním času. Čas je zde uveden 

do souvislosti se svobodou a odkazuje tak k oblasti etiky a morálky. Je zobrazen jako 

uskutečňování, má smysl (o čemž jsme se zmiňovali v kapitole o časové ose): počátek, ze 

kterého vychází a konec, k němuž dospívá.  Toto pojetí se odráží ve významu „doba 

k vykonání něčeho“, který uvádějí jazykové slovníky, a zejména pak v pojmu správné, 

vhodné chvíle, správného času. 

Z uvedených citací odborných slovníků je zřejmé, které významy lexému čas jsou v jazyce (či 

spíše) v jazykovědě, resp. v lexikologii považovány za určující: čas je z tohoto hlediska 

považován za fyzikální, měřitelný jev, který se projevuje posloupností změn. Většina 

významů stanovených v jazykových slovnících vychází právě z tohoto hlavního významu, čas 

je právě nějak definovaným a měřitelným úsekem tohoto blíže nezbadatelného trvání. 

Domníváme se však, že v češtině se uplatňuje i perspektiva poodhalená ve slovníku 

filozofickém a náboženském, jen není vyjádřena přímo, lexikálně, je skryta právě 

v jazykovém obrazu času, který konstruujeme zejména na vyšších jazykových úrovních. 

Upozorníme na ni při dalším výkladu. 

4.1.2. Sémantické pole pojmu čas (synonyma a antonymum)  

Dalším krokem naší práce je popis sémantického pole daného pojmu
60

, zde nám půjde o jeho 

výsek tvořený slovy souřadnými, tedy synonymy a antonymy. Jeho členové mohou hrát při 

utváření jazykového obrazu času. 

Z Tezauru jazyka českého (TJČ) vybíráme nejprve substantiva považovaná za synonyma 

slova čas, ta pak přiřadíme k jednotlivým významům uvedeným v SSČ. Tato synonyma 

nejsou úplná (úplná synonymie není ani v češtině běžná), každé z nich má jiné dodatkové 

sémy, které se však také podílejí na jazykovém obrazu času, protože právě těmito sémy jej 

rozšiřují a vymezují. Kromě synonym jsou v hesle uvedena i slova podřazená některým 

významům lexému čas.  

                                                           
60 František Čermák ve studii Lexikon a sémantika (ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Vyd. 1. Praha: Lidové 

noviny, 2010str. 320) pojem sémantického pole problematizuje, v souvislosti s kognitivnělingvistiky orientovaným 

výzkumem však můžeme sémantické pole chápat jako všechna slova, která mají k danému lexému nějaký sémantický vtah. 

Jde tedy o široké paradigmatické pojetí termínu sémantické pole, z něhož nás v této kapitole zajímá právě jen uvedený výsek, 

v dalších kapitolách pak další členové podle slovnědruhové příslušnosti. 
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Synonyma  

Pro význam 1. „posloupnost splývajících okamžiků“ se nabízejí synonyma: trvání, 

pokračování, kontinuita, posloupnost, chronologie.  

Trvání, pokračování, kontinuita se snaží postihnout onu „sebeidentitu v pobytu“, o které se 

zmiňuje filozofický slovník, laicky řečeno to, že předmět zůstává sám sebou, i když se v čase 

mění. Trvání může mít např. uložený trest nebo pracovní poměr, v tomto výrazu je 

zdůrazněna totalita a danost děje, který je s ním spojen. 

Oproti tomu kontinuita a pokračování předpokládá jisté cézury, předěly, které jsou však 

nějakým způsobem přemostěny – můžeme uvažovat, že jde o sílu, která drží pohromadě za 

sebou následující fáze nějakého procesu: pokračováním rodu, rodičů jsou jejich děti; 

kontinuitu má např. lidské vědomí nebo právní systém. 

 Posloupnost a chronologie se pak vztahují k určení následnosti těchto změn a vůbec dějů 

v čase: chronologie je pomocná věda historická, v jejímž rámci se např. uvádí posloupnost 

panovníků na českém (nebo jiném) trůnu.  

Význam 2. „doba“ pak může být zastoupen synonymem období odvozeným od stejného 

slovního základu, řidčeji interval.  

Slovo interval původně označovalo mezeru mezi opevňovacími body (ČES), v přeneseném 

smyslu slova je to tedy úsek, vzdálenost mezi dvěma body. Uplatňuje se jak ve vyjadřování o 

čase a v tomto smyslu je v jazyce zobrazen jako NÁDOBA: Spoje jezdí v intervalu od 10 do 

20 minut. 

S termínem interval se však setkáme např. i v hudební nebo matematické terminologii.  

Zatímco v matematické terminologii je podstatný obsah intervalu, který tvoří číselné hodnoty 

jím vymezené a podobá se tak nádobě (pohybujeme se v uzavřeném intervalu od 10 do 20), 

v terminologii hudební není podstatný jeho obsah, ale právě vzdálenost mezi jeho krajními 

body. V jazykovém vyjádření se tedy v tomto případě metafora nádoby neuplatňuje, intervaly 

mohou být zvětšené nebo zmenšené, případně zahrnují určitý počet tónů nebo půltónů, 

nevyjadřujeme se však, že ˣtóny od sebe leží v intervalu primy, ale že je od sebe dělí interval 

primy. 

Interval je tedy koncept prostorový a čas jím vyjádřený tak nabývá právě prostorových 

vlastností.  
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Podstatná jména doba, období a interval mají společný právě sémantický rys ohraničenosti 

(nezáleží na tom, zda jsou hranice jednoznačně určené a označené, nebo spíše tušené, 

implicitní), který je vydělují z určitého většího celku. Právě v tomto smyslu jsou tyto výrazy 

určitým protikladem času jako fyzikální veličiny měřené určitými jednotkami, jak je v SSČ 

definován na prvním místě – zde počátek či konec času není nijak tematizován.  

TJČ dále uvádí skupinu výrazů, které označují časové jednotky, a to jednotky s vědecky 

stanoveným rozměrem i jednotky „zkušenostní“: vteřina, vteřinka, sekunda, milisekunda, 

setinka, zlomek sekundy. Všechny tyto jednotky označují sice ohraničený, ale velmi malý 

časový úsek. Je tedy otázkou, zda je považovat za synonymní k výrazu doba – jakou roli zde 

hraje rozsah úseku, když SSČ uvádí pouze, že doba může být „určitá i blíže neurčená“.  

Výrazy pro větší časové jednotky, jako hodina, den, měsíc, čtvrtletí, rok, můžeme použít i ve 

spojení s podstatným jménem doba (po dobu jedné hodiny, dvou měsíců apod.), ovšem 

spojení po dobu jedné vteřiny bychom užili pravděpodobně jen ve velmi specifické situaci. 

Zatímco rozměrnější časové jednotky mohou fungovat jako synonyma výrazu čas v jeho 

významu „doba“ (přišel za nějaký čas/ za hodinu/ za měsíc), vteřiny/sekundy/okamžiky sice 

zřejmě za „dobu“ nepovažujeme, ale např. ve spojení přišel za okamžik/za vteřinu plní stejnou 

funkci jako označení větších úseků.  

Možným řešením je stanovit jako kritérium toho, zda se jedná o časovou jednotku a tedy 

hyponymum k lexému čas ve významu 1., nebo zda se jedná o synonymum k významu 

„doba“, kritérium určitosti/neurčitosti. Na jedné straně bychom tak vymezili skupinu přesně 

definovaných jednotek vteřina, vteřinka, sekunda, milisekunda, setinka, zlomek sekundy, které 

lze označit jako hyponyma lexému čas; na druhé straně zbydou jednotky neurčité okamžik, 

okamžíček, mrknutí oka, moment, momentíček, chvíle, chvilka, chvilička, které můžeme 

považovat za synonyma významu „doba“. Členy první vymezené skupiny však v běžném 

jazyce nefungují pouze jako označení přesných jednotek, ale do značné mír také jako 

synonyma skupiny druhé: slíbíme-li, že se odněkud vrátíme za vteřinu, zřídka se vrátíme 

v časovém úseku vymezeném trváním jedné vteřiny. 

  Význam chvíle „krátký a neurčitý časový úsek“ kterého nabývají substantiva zmíněná 

v předchozím odstavci, má i zdrobnělina čásek, která se používala již ve staré češtině, jak 

dokládá GSS; uvádí ji i SSJČ, ne však již SSČ. 
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V určitém kontextu by se dala ve významu 2. použít i některá ze synonym věk, epocha, éra, 

časy, doby, roky, milénium, která je ale nutné považovat spíše za synonyma k významu 5. 

„časy, poměry, okolnosti, život“. Rozdíl mezi těmito dvěma významy je v perspektivě, ze 

které se na čas nahlíží – zatímco v případě významu 2. jde o trvání časového úseku, u 

významu 5. se uplatňuje společensko-historické hledisko.
61

  

Za časů Napoleonových/za dob Napoleonových, za válečných let, ve věku/století páry, 

v epoše/éře internetu – ve všech těchto případech je uvedené období určeno nějakou 

vlastností, která souvisí s ději a procesy, které se během ní udály a měly zvláštní dopad na 

poměry a život tehdejších lidí. 

Střed hesla v TJČ tvoří slovní spojení a slova významově podřazená významu 3. „doba 

k vykonání něčeho“. Jsou to jednak užší vymezení uvedeného významu odvozená od 

konkrétní náplně, „něčeho“, které v nich probíhá. Souvisí s dělením dne na dobu pracovní a 

dobu volna. Tuto dichotomii už dnes můžeme považovat za institucionalizovanou. Svědčí o 

tom i skutečnost, že v jazykovém slovníku najdeme samostatný význam volná doba/volný čas 

čili doba, která se vyznačuje tím, že není zatížena žádnou povinností. Tato doba je naším 

majetkem, o který nesmíme být připraveni, protože si na ni brousí zuby různé společnosti a 

instituce, kterým platíme své peníze za to, aby nám ji nějakým plnohodnotným způsobem 

naplnily. 

Do první skupiny patří slovní spojení pracovní doba, otevírací hodiny, úřední doba, pružná 

pracovní doba, konzultační hodiny, přesčas, která mají společný právě významový rys 

„určení k práci“.   

Další skupiny se vydělují na podobném principu jako skupina první, nejedná se však o čas 

určený k práci, ale k výuce (vyučovací doba, vyučování, výuka) a ke hře, nejčastěji sportovní 

(hrací doba, hrací čas, prodloužená hrací doba, nastavený čas, oddechový čas, time-out) – a 

obě tyto oblasti můžeme považovat za instituce svého druhu. 

Dobu určenou k vykonání něčeho, z jiné strany dobu vyhrazenou nějaké činnosti, procesu 

nebo ději lze dělit na různé fáze, etapy, stadia (fáze děje se uplatňují i v popisu sloves 

v mluvnicích); výrazy mezidobí, mezičas, přestávka, mezera, pauza, odmlka, zámlka, pomlka, 

odstávka, oddech, mezihra, intermezzo pak představují určitou fázi děje. Tato substantiva tedy 

představují další skupinu hyponym k významu slova čas „doba určená k vykonání něčeho“. 

                                                           
61 O podobném dělení se ve svém článku zmiňují i Burzyńska a Libura, str. 132-133. 
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 Kromě substantiv odvozených přímo od slova čas (daný děj je ztotožněn s časovým úsekem, 

ve kterém probíhá) zde najdeme i slovo mezera, které odpovídá pojetí děje jako spojitého 

prostorového fenoménu, v němž mezera představuje nespojitost, přerušení; další významy 

souvisí přímo s procesem řeči či produkce hudební skladby (odmlka, zámlka, pomlka), 

s přerušením činnosti nějakého stroje nebo zařízení (odstávka), s produkcí uměleckého díla 

(mezihra, intermezzo) a s hrou či fyzicky náročnou činností (oddech). 

Za zvláštní fázi děje lze považovat i rozhodný či kritický okamžik, který je opsán synonymy 

hodinka, hodina H, osudná hodina/chvíle/minuta/vteřina, poslední hodinka.  

K významu 4. „doba určená, vymezená k vykonání něčeho“, uvedenému v SSJČ, nikoli 

však samostatně vydělenému v SSČ, se řadí synonyma lhůta, termín, která jsou použita přímo 

ve slovníkové definici. Jejich podstatným významovým rysem je určení hranice – slovo 

termín pochází z latinského terminus a znamená „mezník, hranice“. Známe např. lhůtu pro 

podání daňového přiznání nebo lhůtu trestu, termín odevzdání práce, termín porodu, termín, 

na který jsme objednaní k zubaři… 

Značnou část slovníkového hesla TJČ tvoří výrazy podřazené významu 7. „určení času podle 

poledníků“: jarní čas, letní čas, podzimní čas, zimní čas, pásmový čas, správný čas, místní 

čas, středoevropský čas, greenwichský čas, světový čas. V SSJČ je tento význam popsán šířeji 

jako způsob měření času, proto k němu tedy zahrneme i výrazy běžný čas, sluneční čas, 

astronomický čas, hvězdný čas, absolutní čas, relativní čas. 

Výrazy označující čas cyklický 

Zvláštní skupinu výrazů pak tvoří synonyma významu doba, která však mají další sémantický 

rys opakovatelnosti: perioda, turnus, běh, cyklus, sezóna. Přísně vzato, tento rys mají i 

všechny fyzikální časové jednotky (minuta, hodina, den), v běžném jazyce je však takto 

nevnímáme. Rozdíl mezi nimi a zde uvedenými synonymy tkví v tom, že časové jednotky 

označují určitý úsek času definovaný na základě různých kritérií, který se opakuje a nezáleží 

na tom, co se v jeho průběhu děje. Perioda a její významy jsou však označení pro časový 

úsek, který je určený jinou kvalitou než délkou svého trvání, a který se opakuje s různou 

pravidelností: periody deště známe z meteorologie, periody růstu z biologie, sezóna je slovo 

používané v různých oblastech lidské činnosti (divadelní, lyžařská, dostihová, turistická 

sezóna), ale v dnešním jazyce označuje také období spojené s dozráváním určitých plodin 

(sezóna chřestu, jahodová sezóna). Turnus obvykle označuje opakované konání nějaké akce 

(turnus dětského tábora), jako synonymum se zde užívá i české běh, které je zde překladem 
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lat. cursus označujícího původně soubor lekcí určitého oboru a odtud přeneseně dobu, po 

kterou toto vyučování probíhá. Cyklus se pak váže spíše k označení pravidelně opakované 

posloupnosti změn (menstruační cyklus označovaný i jako perioda, cyklus zemědělského roku, 

vzdělávací cyklus).  

Etymologie těchto výrazů by nám mohla prozradit, jaké koncepty stály v pozadí jejich 

vzniku. 

Vynecháme-li původní české slovo běh, kterým se budeme zabývat později, jde o slova 

přejatá z latiny nebo z řečtiny: 

Cyklus pochází z ř. kýklos „kruh, kolo, oběh“. 

Perioda pochází z ř. períodos „obcházení, oběh, návrat, obvod“, které vzniklo spojením 

předložky perí „kolem, o, okolo“ (příbuzné s českou předponou pře-) a substantiva hodós 

„cesta“.  

Sezóna pochází z francouzského saison „(roční) období“, které však dříve znamenalo i 

„příhodný okamžik“ a do francouzštiny se dostalo z latiny. Zde se odvozuje od substantiva 

satiō „setba, setí“, to zase od slovesa serere „sít“.  

Slovo turnus nemá etymologii tak průhlednou jako ostatní slova, ale podle Rejzka souvisí 

s lat. tornus „soustruh“ odvozeného od slovesa tornāre „otáčet“. 

Téměř všechna tato synonyma tedy vznikla na základě představy času (časového úseku) jako 

kružnice. Obvod této kružnice, po kterém se člověk pohybuje, pak představuje delší časový 

úsek (bývá to nejčastěji rok), a jednotlivé úseky mají stanovený obsah dějů či činností. Je 

zřejmé, že tato představa je spojena s přírodními cykly, zejména s průběhem zemědělského 

roku. S tím je přímo etymologicky spojen i výraz sezóna.  

Zřetelně tak vystupuje rozdíl mezi opakováním „obyčejných“ časových jednotek, které si 

můžeme představit jako úsečky kladené těsně za sebou, a jednotkami cyklickými, které jsou 

tvořené de facto právě těmito úsečkami, ale zakřivenými a spojenými do kruhu.  

Antonymum: čas a věčnost 

Do sémantického pole slova čas dále patří také pojem, který jsme dosud nezmínili. 

V jazykových slovnících nebývá přímo uveden do souvislosti s časem, protože ho k času váží 

vztahy významové, nikoli slovotvorné; v TJČ pak nestojí přímo v hesle čas, ale má své 

samostatné heslo, což je zřejmě způsobeno sémantickým tříděním zde uplatněným.  
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Jde o výraz věčnost. V SSČ ho najdeme v hnízdě hesla věčný, uvádějí se zde tyto významy:  

1. „vlastnost toho, co je věčné“: věčnost hmoty,  

2. „nekonečně trvající čas“: nekonečnost a věčnost,  

3. náb. „posmrtný život, onen svět“,  

4. expr. „velmi dlouhá doba“: trvá mu to (celou) věčnost,  

[x] odejít na věčnost, kniž. euf. zemřít. 

SSJČ uvádí o jeden význam méně – první a druhý význam uvedený v SSČ jsou zde sdruženy, 

ostatní významy jsou stejné. Zdá se tedy, že v době mezi vznikem SSJČ a SSČ se posunulo 

vědecké vnímání toho, co je vlastností předmětu a lze to od předmětu „oddělit“.
62

 Věčnost 

hmoty se v SSJČ neuvádí, ale v posledních desetiletích se fyzikální teorie týkající se hmoty 

prohlubovaly se značnou rychlostí, a protože hmota je konkrétním předmětem, její vlastnosti 

se projevují jasněji než u předmětu tak abstraktního, jako je čas – což ovšem také znamená, že 

je možné je snadněji zabstraktnit. Věčnost hmoty však byla od nepaměti předmětem tázání 

fyziků i filozofů, ale bývala spojována s věčností nadpřirozené bytosti, která ji stvořila. Až 

moderní doba se odvážila tyto dva jevy od sebe oddělit.  

V SSJČ i ve starším PSJČ je tak základním významem slova věčnost „nekonečně, neomezeně 

trvající čas; vlastnost toho, co je věčné“ – protože věčné nemůže být nic kromě toho, co je 

spojeno s absolutnem, Bohem. V PSJČ se dodává, že tento neomezený čas „nemá začátek a 

konec“, a toto explicitní vyjádření je velmi důležité zejména ve vztahu k prostorové představě 

času a metaforám času jako objektu nebo nádoby.  

Kromě toho je zde věčnost popsána i jako „vlastnost jsoucna nepodléhající zákonům času“, je 

tedy definována právě v opozici k času.  

Konečně i v hesle věčný ve slovníku SSJČ je uvedeno lidové pořekadlo Nic netrvá věčně, 

které staví proti sobě věčnost a jeden z významů slova čas. 

Centrálním významem slova věčnost je tedy význam 1. a 2., které můžeme považovat za 

různá řešení jednoho problému a přiřadit k nim charakteristiku z PSJČ „vlastnost jsoucna 

nepodléhající zákonům času“. Z tohoto významu se pak odvozují zbylé dva významy. 

Posmrtný život se odehrává v jiném světě než v tomto našem, věčnost je atributem tohoto 

jiného světa i nového života, a proto jménem této vlastnosti můžeme označovat i jejího 

nositele. V expresivním významu slova věčnost je pak zesíleno ono již absolutizované trvání. 

                                                           
62 O podobném posunu jsme se zmínili již dříve při porovnávání slovníkových hesel ČAS v SSČ a SSJČ. 
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Antonymii slov čas a věčnost potvrzují i přídavná jména od nich odvozená. Zatímco v 

dnešní češtině znamená časný „brzký“, ještě za Jungmanna byl primární význam „omezený 

časem, pomíjející, netrvalý, zemský“ – tedy pravý opak toho, co znamená adjektivum věčný.  

Zajímavá je však také etymologie slova věčnost. Souvisí se slovem věk a tato souvislost se 

v jazyce dodnes projevuje: Trvá mu to celé věky i celou věčnost.  Věk pak souvisí 

s praslovanským výrazem ⃰věkъ „doba žití“, který původně znamenal asi „životní síla“ a vznikl 

z ie. základu ⃰ṷeik- „energetický projev síly, boj“. Věčnost tedy podle tohoto rozboru Slované 

spojovali s energií, což se zejména ve světle dnešních fyzikálních teorií jeví jako velmi 

zajímavé pozorování. 
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4.2. Přídavná jména 

 

Času bývají přisuzovány určité vlastnosti, na úrovni jazyka se s ním tedy spojují některá 

přídavná jména. Značná část z nich se pojí především k významům „doba“ a „poměry, 

okolnosti“ a určuje polohu těchto časových úseků na časové ose. Jde o přídavná jména 

budoucí, současný, minulý, starý, nový. Tento typ přívlastků patří do roviny pragmaticko-

objektivního pojetí času. 

Subjektivně-emocionální rovina je pak zastoupena dvěma druhy přívlastků: 

První z nich tvoří skupina hodnotících adjektiv dobrý, zlý, špatný a jejich odvozeniny a 

adjektiva hubený, tučný, krušný, zlatý apod. Těmito výrazy se však nehodnotí čas sám o sobě, 

ale spíše události, které se v dané době staly, a jejich následky.  

Další řada adjektiv pak připisuje času lidské vlastnosti: nesmiřitelný, nelítostný, 

milosrdný/nemilosrdný, spravedlivý/nespravedlivý, krutý, strašný. Vztahují se přímo 

k fenoménu času, který hodnotí z hlediska jeho působení na život člověka. Při bližším rozboru 

zjistíme, že všechna tato adjektiva se užívají jako přívlastky zejména pro osoby s nějakou 

mravní autoritou nebo mocí. Některá z nich (strašný, spravedlivý, milosrdný) se také užívají v 

Bibli o Hospodinu,
 63

 tedy o nejvyšší bytosti. Personalizovaný čas tak zde může být ztotožněn 

právě s touto nejvyšší bytostí – koneckonců jde o její „výmysl“, její nástroj, kterým prověřuje 

věrnost svých zaslíbených.  

Správný/vhodný čas 

Podstatné jméno čas se v češtině spojuje i s přídavnými jmény správný a vhodný a jejich 

zápornými variantami nesprávný a nevhodný. Toto spojení je ustálené a pojmenovává určité 

pojetí času, zvláštní zkušenost s ním, která však není vlastní pouze českému prostředí, ale 

svůj výraz nachází například i v kultuře hebrejské či řecké. 

SSJČ uvádí v hesle čas samostatný význam „vhodná, přiměřená doba, doba, v níž se obvykle 

něco koná“, zatímco SSČ jakoby tento koncept už neznal, zahrnuje ho do významu „doba 

k vykonání něčeho“. Jedná se o určitý časový úsek, v němž se něco děje či má dít, a důležitý 

je právě rámec, který stanovuje onu vhodnost či správnost, rámec, podle kterého se „má dít“. 

Slovníková definice tu přímo odkazuje na lidskou zkušenost.  

Správný/vhodný čas však není na jazykové rovině vázaný pouze na tato adjektiva. Stejný 

koncept je vyjádřen i spojením substantiv čas či doba s jiným substantivem (označujícím 

                                                           
63 Viz Biblická konkordance: K textu Kralické bible. Praha: Česká biblická společnost, 1993. 
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činnost, proces nebo děj) pomocí předložky k  (čas/doba k jídlu) nebo prostým spojením 

substantiva čas a slovesa (čas smát se). Ve významu „správný čas“ se používá i spojení 

substantiva čas a přivlastňovacího zájmena svůj. 

Jazykové pojetí času zde odpovídá metafoře nádoby – časový úsek je určitým tvarem 

(důležitá je zejména délka či rozsah tohoto úseku, které vlastně určují tento tvar) a ten je 

pevně svázaný se svým obsahem, který tvoří proces/děj činnost vyjádřený dalšími členy 

spojení. 

Koncept správného času má svůj konkrétní obraz v knize Kazatel, která je součástí židovské 

kolektivní paměti (jak nazývá Bibli Jan Sokol):  

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: 

Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; 

je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; 

je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; 

je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; 

Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; 

je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; 

je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
64

 

Čas zde vystupuje nikoli jako něco, co neznáme a čeho bychom se mohli obávat, ale naopak 

jako důmyslný plán, který se naplňuje – a jejž potvrzuje i lidská zkušenost, odrážející se i 

v češtině v podobě ustálených rčení: 

Všechno má svůj čas/svůj konec. /Každá věc má svůj čas. /Každý má svůj čas. 

Čas k jídlu, čas k dílu, čas k božímu tanci. 

Čas práci a zábavám svá doba. / I zpěvu čas, i modlitbě svá chvíle. 

Kdo má k čemu příhodný čas, nechť na jiný nečeká zas. 

Dočkej času jako husa klasu. / Čas se vyčkati musí.
65

  

 

Z řecké kultury pak známe pojem kairos označující „příhodný čas“, tedy nikoli chronologické 

řazení událostí (chronos), ale skutečnost, že doba, kdy se mají dít jisté věci, závisí na jiných 

                                                           
64 Kazatel 3, 1 – 8; Bible: písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): český ekumenický 

překlad. Praha: Česká biblická společnost, 1993. 
65 Dana Bittnerová, Franz Schindler. Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století. Praha: Karolinum, 1997. 
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podmínkách, na určité shodě okolností (například úroda se sklízí, když je zralá, nikoli každý 

rok v ten samý den). Tento koncept měl v Řecku i svého stejnojmenného boha.  

Uvedené příklady z knihy Kazatel, česká přísloví i řecký kairos mají jedno společné: rámec 

vhodného času zde tvoří obecná lidská zkušenost s během věcí. Pravdivost této zkušenosti a 

její hloubka je tak nezvratná, že ji často vnímáme jako zákon, kterým se věci řídí, a proto 

nachází svůj odraz jak v náboženském kodexu, tak v lidových rčeních. Řecký kairos a český 

správný čas se řídí podle zákonů, jimž se musí podřídit i člověk, události, které mají svůj čas, 

nemůže na časové ose posunovat vlastní vůlí. 

Výše uvedená slovní spojení vyjadřují k pragmaticko-objektivní vztah k času – nehodnotí 

přiměřenost doby, ve které daný děj probíhá, ze subjektivního hlediska, ale z vyšší, nadosobní 

perspektivy. 

Existuje však i kontext, v němž se pomocí tohoto výrazu vyjadřujeme o čase z hlediska 

subjektivně-emocionálního. V tomto případě však rámcem správného času není zobecněná 

zkušenost s řádem věcí a během času, ale pouze osobní hodnocení dané situace. Subjektivita 

takového vyjádření vyplývá z okolností, ale může být vyjádřena i jazykově: zatímco 

objektivně-pragmatické vyjádření má modus axiomatického tvrzení, ve větách typu Myslím, 

že Petr rozhodně nepřišel k Marii ve vhodný čas. / To je určitě ten správný čas, kdy to můžu 

udělat! je modalita změněna užitím jazykových prostředků (slovesa myslím a můžu a adverbia 

rozhodně a určitě) na výpověď, která je pravdivá z hlediska mluvčího, který ji pronesl. 

K subjektivnímu hodnocení situace patří i spojení je nejvyšší čas na to, aby… Mluvčí v něm 

vyjadřuje nejen přesvědčení, že je vhodný čas pro to, aby se něco stalo, ale zároveň také jistou 

obavu z následků, které se dostaví, pokud se nic nestane.  

Jazykové vyjádření je postaveno na metafoře nádoby, která je plněna určitým obsahem – 

vodou a v kritickém momentě hrozí, že voda přeteče přes okraj nádoby ven. Úroveň hladiny 

je v tomto bodě vlastně nejvyšší možná. Jak uvidíme později, metafora nádoby se jinak 

používá v pragmaticko-objektivních soudech, ve kterých se však neobjevuje motiv 

přetékajícího obsahu.  

Základní podoba adjektiva vysoký ani druhý stupeň vyšší se však v jazykovém vyjadřování 

v souvislosti s časem neužívají. 

Etymologie 
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Přídavné jméno vhodný (podle SSJČ „takový, který je s něčím v souladu, který vyhovuje, 

dostačuje něčemu, hodí se k něčemu; příhodný, přiměřený, případný“) je odvozeno od slovesa 

hoditi se pocházejícího z psl. ⃰goditi (sȩ), které je podle Rejzka příbuzné např. s anglickým 

good a německým gut „dobrý“; tyto výrazy se pak vyvozují z ie. základu ⃰ghedh-/⃰ghodh- 

„spojit, být spjat“. Z tohoto hlediska je tedy dobré to, co je s daným předmětem přirozeným 

způsobem spojeno – přirozenost se projevuje určitým nerušeným plynutím věcí, které 

odpovídá představám, jež jsme si o něm (či o věcech samotných) vytvořili. Znovu se zde tedy 

setkáváme s nadosobním řádem, který má svá vlastní pravidla. 

Správný souvisí se slovem pravda. To vzniklo od přídavného jména pravý, které má ie. 

kořeny. Původní význam ie. prō-ṷo- byl zřejmě „vpředu jdoucí“, tedy „přímý“ a odtud pak 

přeneseně „správný, spravedlivý“. V pozadí tedy stojí představa neúhybnosti, přímého 

směřování k cíli, za které je zodpovědný ten, kdo vidí na cestu, kdo stojí vpředu. Na takovou 

osobu jsou kladeny zvýšené morální nároky, což se odráží právě v dalších výrazech, které 

z původního ie. slova vznikly. Právo a správnost jsou však také koncepty, které potřebují 

nějaký širší rámec, vyšší řád, který jim uděluje platnost. 
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4.3. Slovesa 

 

Pokud rozdělíme slovesa, která se podle TJČ pojí se substantivem čas, do dvou kategorií 

podle toho, zda vyjadřují subjektivně-emocionální nebo pragmaticko-objektivní vztah k času, 

pak dostaneme následující dvě skupiny: 

perspektiva subjektivně-emocionální – plynout, uplývat, ubíhat, uběhnout, utíkat, běžet, 

letět, pádit, hnát se, spěchat, chvátat, kvačit, kvapit, dozrávat, nazrávat; 

perspektiva pragmaticko-objektivní –  udělat si čas, nastavit čas, dávat si načas, trávit čas, 

strávit dobu, využít čas, dohánět čas, krátit si čas, zpříjemňovat si dobu, zabíjet dlouhou 

chvíli, marnit čas, promarnit čas, promrhat čas, prolelkovat čas, mařit čas, ubíjet čas, ztrácet 

čas, mrhat časem, plýtvat časem, vyprchávat, docházet. 

Při bližším pohledu je zjevné, že obě skupiny sloves liší zejména v základním způsobu, jakým 

čas konceptualizují: 

V prvním případě jde o subjekt, který se pohybuje, je aktivní, má svou vlastní energii 

nezávislou na člověku. Čas zde také syntakticky vystupuje jako podmět.  

Ze slovníkové definice slova čas se tato perspektiva vztahuje k prvnímu významu, k času jako 

k „posloupnosti splývajících okamžiků“.  

Druhá skupina sloves pak pojednává čas jako pasivní substanci, hmotu, zboží, které je 

člověku dáno a s nímž může různým způsobem nakládat. Čas v těchto spojeních většinou 

naopak zastává syntaktickou roli předmětu – jako podmět vystupuje v několika případech, na 

které zvlášť upozorníme. 

Substantivum čas v této rovině vystupuje ve významu „doba“. 
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4.3.1. Subjektivně-emocionální hodnocení času 

Čas nás nelítostně žene kupředu… a zároveň nám protéká mezi prsty 

Pokud chceme vyjádřit svůj osobní prožitek času, vyjadřujeme zejména zkušenost s jeho 

relativním pohybem. Pohyb je s časem svázaný od nepaměti, býval s ním dokonce 

ztotožňován. Jazyková reflexe subjektivně-emocionálního vztahu času zvýrazňuje především 

nevratnost, nezachytitelnost času a pohrává si zejména s rychlostí, kterou se čas pohybuje. Ta 

je závislá na momentálním rozpoložení mluvčího, na jeho subjektivním a emocionálně 

založeném hodnocení situace, která se v čase odehrává a kterou tvoří souslednost změn jevící 

se právě jako onen „pohyb času“.  

Nemusí přitom být zcela jisté, zda mluvčí, který se vyjadřuje o pohybujícím se čase, sám sebe 

považuje za bod statický či dynamický. Zjevně se nepovažuje za bod dynamický v tom 

smyslu, že nevykonává žádný aktivní pohyb, ale může se považovat za součást daného 

pohybu, může být tímto pohybem nesen. Tato perspektiva však nebývá explicitně vyjádřena.  

ČAS JE PLYNOUCÍ VODA 

V dosavadním výkladu jsme se zabývali pohybem času a zcela záměrně jsme pro jeho 

označení neužili slovesa plynout/uplývat. Pokud není spojeno s dalším hodnotícím určením 

(rychle, pomalu apod.), lze toto sloveso považovat ve spojení se substantivem čas za 

bezpříznakové, za synonymní s téměř fyzikálním popisem čas se pohybuje.  

Slovníková definice ze SSČ praví, že sloveso plynout má tyto významy: 

1. „pomalu téci“ potok tiše plyne, zisk plyne do státní pokladny;  

2. kniž. (o čase) „míjet, běžet, utíkat“ jak ten čas plyne!;  

3. „mít původ v něčem, vyplývat z něčeho“ z toho plynou povinnosti.  

 

Základním významem je tedy „pomalu téci“ – všechny ostatní jsou už obrazné, 

konceptualizují svůj předmět jako vodu, kapalinu, protože sloveso téci se podle významů 

uvedených v SSČ váže ke kapalině: 

1. (o tekutině) „pohybovat se z vyššího místa na nižší, proudit“; 

2. (o nádobě) „propouštět kapalinu“; 

3. „rozpouštět se“. 

 

Všechny tři uvedené významy se vztahují ke kapalině, tudíž i substantiva, která s tímto 

slovesem spojujeme, považujeme více či méně za kapalinu. V češtině se oba výrazy, téci i 

plynout, vztahují i k času, pro sloveso plynout jde dokonce o kodifikovaný význam (nakolik 
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je platná jeho charakteristika knižní, je otázkou). Pokud tedy čas konceptualizujeme jako 

vodu, nemůžeme ho považovat v pravém slova smyslu za pohybující se předmět – a to ani 

např. ve spojeních typu týdny, měsíce, roky plynuly, u/plynula celá staletí.  

Uvedené jednotky času často konceptualizujeme jako nádoby/předměty, jak si ukážeme 

v kapitole o předložkách. Tato vyjádření mají však jinou funkci: nádoby jsou naplněné 

nějakým obsahem, dějem či událostí, kterou takto lokalizujeme. Z tohoto hlediska tedy 

vyjádření zmíněného typu patří k pragmaticko-objektivnímu pojetí času, zatímco výrazy, 

které chápou čas jako vodu, k pojetí subjektivně-emocionálnímu. Tím, že se vyhýbají přímé 

metafoře předmětu, posilují implicitně vyjádřené vlastnosti času – jeho nepostižitelnost, 

nezastavitelnost, nezachytitelnost.    

Jistou bezpříznakovost slovesa plynout ve spojení s časem můžeme konstatovat i díky tomu, 

že přídavné jméno plynulý je v SSČ definováno jako „nepřetržitý“, neváže se k němu žádná 

další charakteristika rychlosti popsaného pohybu. Téci je v tomto smyslu podobně 

bezpříznakové. Hodnotící příznak tato slovesa získávají právě až ve spojení s dalším 

příslovečným určením (rychle, pomalu, nezadržitelně apod.). 

Metafora ČAS JE VODA je v jazyce tak hluboce zakořeněná, že se od ní často odvozují 

rozsáhlejší obrazy. Čas bývá ztotožňován s řekou nebo potokem a může vodní tok 

napodobovat podrobněji
66

. Čas nám však také jako voda může protékat mezi prsty, což je 

v jazyce běžném i uměleckém poměrně často užívaný obraz.   

ČAS JE BYTOST 

Další skupinu sloves, která se podle TJČ pojí s časem jako podmětem, už můžeme 

charakterizovat jako příznakovou, protože hodnocení rychlosti pohybu je těmto výrazů, 

inherentní. Jde o tato slovesa: 

ubíhat, uběhnout, utíkat, běžet, letět, pádit, hnát se, spěchat, chvátat, kvačit, kvapit, která však 

můžeme doplnit i o další výrazy táhnout se, vléct se. 

Rozdíl mezi slovesy plynout a téci a zbylými slovesy popisujícími pohyb času je nejen 

v adherentním a inherentním vyjadřování rychlosti tohoto pohybu, ale také v konceptualizaci 

podmětu. O metafoře čas je voda jsme už pojednali, nyní se nabízí metafora ČAS JE 

BYTOST/ČLOVĚK. Většina uvedených sloves se totiž primárně váže k pohybu, který 

vykonává člověk, výjimkou jsou pouze slovesa letět, táhnout se, vléct se. 

                                                           
66 Konceptualizace času jako vodného toku je zřetelná například v povídkové tvorbě Jana Čepa. Čas je zobrazen nejen jako 

divoce proudící řeka, ale i jako mírně bublající potůček nebo jako vír, který se točí na místě a neví, kudy kam. 
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Nejprve se budeme zabývat slovesy, která vyjadřují, že pohyb času je rychlý. Tuto rychlost 

můžeme podle situace hodnotit negativně či pozitivně. 

 Zvlášť vyčleníme sloveso letět, protože se primárně neváže k pohybu vykonávanému 

člověkem.  

SSČ uvádí u hesla letět tyto relevantní významy: 

1. „pohybovat se ve vzduchu silou vlastního těla nebo technického zařízení“; 

4. (expr.) „rychle běžet, utíkat“; 

5. (hovor.) „padat“; 

6. (o čase) „rychle plynout, míjet“.  

V Gebauerově Staročeském slovníku má sloveso letět dva významy, které odpovídají 

významu 1. a 5. Původně tedy sloveso označovalo pohyb ve vzduchu – samočinný i ten, který 

byl nějak podnícen. Později byla zřejmě vyabstrahována vlastnost tohoto pohybu, totiž 

rychlost, která byla zesílena, a tím vznikl význam expresivní, který se však vztahuje už nejen 

k původnímu způsobu pohybu (letu a pádu), ale i ke způsobům jiným (k běhu). Tento význam 

najdeme u slovesa letět v Jungmannově slovníku. Později se tento výraz začal používat i o 

čase, takže v PSJČ už se objevuje jako samostatný význam i jeho spojení se substantivem čas.  

Podle všeho je tedy i ve spojení čas letí vnímán podmět jako personifikovaný.  Existují však i 

neosobní vazby to to letí, jak to letí, kde je podmět nikoli nevyjádřený, ale označený 

ukazovacím zájmenem to. Nevnímáme ho tedy přímo jako osobu, ale vzhledem k tomu, že se 

z definice slovesa vyplývá, že se jedná o pohyb samočinný, nepovažujeme čas ani za předmět, 

který by musel být na rozdíl od živé bytosti rozpohybován. U slovesa letět můžeme 

namítnout, že letět může i předmět, který byl vyhozen do vzduchu nebo odněkud shozen, na 

podporu našeho tvrzení však můžeme uvést analogické vazby to to uteklo/uběhlo. Předmět 

sice může letět, rozhodně však nemůže běžet nebo utíkat.   

Jako další skupina se přirozeně vydělují slovesa označující běh: ubíhat, utíkat, běžet. 

V češtině jsou substantiva běh a čas spojena společným významem, který je v hesle 

jazykových slovníků věnovaném času popsán jako „posloupnost splývajících okamžiků“, 

v hesle běh pak jako „postup, průběh, vývoj“. Spojujícím sémem zde je zřejmě plynulost, 

nepřerušovanost pohybu. O pevném provázání představy času s představou běhu svědčí i 

nevlastní předložky během, v průběhu, kterým se budeme věnovat v kapitole o předložkách, a 

dále ustálená slovní spojení jako běh času apod.  
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Běh je pohyb, který je přirozeně rychlý, proto pomocí tohoto slovesa vyjadřujeme údiv nebo 

postesknutí na adresu času – záleží na doplňujícím určení, případně na kontextu (viz rozdíl 

mezi větami Vidíš, jak ti ten pobyt v nemocnici uběhl/utekl X Čas běží jako splašený). 

Rozdíl mezi slovesy běžet a utíkat je v jemné nuanci – útěk je pohyb motivovaný, podle SSJČ 

toto slovo znamená „vzdálení se během (ze strachu, snahy zbavit se někoho, něčeho)“. 

V jazykové konceptualizaci času však nejspíše nehraje roli uvedená negativní motivace, ale 

spíše snaha zdůraznit rychlost daného pohybu, která z ní vyplývá. 

Nejspíše si nepředstavujeme, že čas někdo honí, ale zcela jistě čas někdy honí nás. S časem 

se tedy pojí i dvě slovesa, která jsou etymologicky i významově příbuzná a dělí je perspektiva 

podmětu a předmětu: Honí nás čas, který se žene stále kupředu. V případě slovesa honit je 

kromě času, výrazně personifikovaného, konceptualizována i úloha mluvčího, explicitně je tu 

vyjádřen jako dynamický bod (na rozdíl od ostatních vyjádření, kde je jeho pozice 

nespecifikovaná).  

Další slovesa pádit, spěchat, chvátat, kvačit, kvapit fungují na stejných principech, které jsme 

popsali pro slovesa běžet, utíkat a hnát se, z významového hlediska u některých vystupuje rys 

motivovaného pohybu, u jiných se spíše uplatňuje expresivita.  

Ze sloves, která vyjadřují, že čas plyne pomaleji, než by měl (než by nám bylo příjemné), 

jsme uvedli vléci se a táhnout se.   

Sloveso vléci se má v SSČ uvedeny tyto významy: 

1. „být smýkavě tažen“ 

2. expr. (s námahou) „zvolna jít“ 

4. (časově) „se prodlužovat, táhnout se“; 

 

sloveso táhnout se pak může znamenat: 

4. (o lidech) „vléci se, loudat se“ 

5. „pomalu, loudavě dělat“ 

6. „být smýkán, vléci se“. 

Táhnout se je odvozeno od tahat, jehož hlavní význam je popsán jako „silou napínat, 

přibližovat k sobě“. Určující je zde právě ono použití síly (tomu odpovídá i etymologie 

slovesa), s nímž jsou spojeny i další významy. Ve zvratné podobě slovesa je implicitně 

vyjádřen odpor, který předmět této síle klade. Čas zde tak vystupuje v roli agentu a zároveň 
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patientu děje – pohybuje sám sebou jako břemenem. Toho je však opět schopný jen člověk 

(nebo jiná bytost), nikoli předmět, uvedenou metaforu tedy znovu považujeme za 

personifikaci. 

Čas dozrál… a my sklízíme jeho ovoce: ČAS JE PLOD/ROSTLINA 

K subjektivně-emocionální perspektivě – ale i k perspektivě pragmaticko-objektivní 

vyjadřování času patří také spojení čas dozrál, nazrál. Jsou to vysoce poetické obrazy, které 

zvýrazňují smysluplnost, v jistém slova smyslu účelnost času (v podstatě jde o vyjádření 

telického rozměru času). V básnickém i běžném jazyce je rozšířen o obraz času 

vydávajícího/přinášejícího ovoce (i vazba bez substantiva čas, které může být zastoupeno 

zájmenem nebo jiným substantivem, které implikuje určitý časový rozsah: přineslo to své 

ovoce/naše čekání přineslo své ovoce). O smysluplnosti času jsme pojednali již v kapitole o 

časové ose, nyní se však setkáváme s trochu odlišným konceptem.  

 

Sloveso zrát znamená podle SSČ: 

1. (o plodech apod.) „dosahovat vrcholného stupně vývoje, uzrávat“; 

4. „dospívat do jisté, rozhodující nebo jinak důležité fáze“. 

 

Sémantickým rysem, na základě kterého se přenesl význam v metafoře zrajícího času, je 

vývoj, posloupnost dějů, která má určitý cíl. Na tomto základě je pak vývoj událostí v čase 

pojímán jako souslednost fází setí, klíčení a růstu semene, moment nazrávání/dozrávání pak 

jako vrcholný okamžik, kdy se naplňuje smysl daných procesů.  

S touto metaforou je příbuzný i koncept správného/vhodného času, kterým jsme se zabývali 

v jedné z předchozích kapitol. Vhodný čas je závislý na předchozím vývoji událostí a na 

okolnostech stejně jako je plod závislý na předchozím klíčení a růstu.   

Podobně jako vyjádření vhodného času pokrývá i metafora času jako plodu subjektivně-

emocionální i pragmaticko-objektivní rovinu jazykového vyjadřování o čase. Vzhledem 

k jeho poetickému (a tedy subjektivnějšímu) charakteru bychom jej mohli vnímat jako výraz 

perspektivy prvního druhu, v závislosti na rámci, ke kterému se vztahuje, však může patřit i 

k hledisku objektivně-pragmatickému. 
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Shrnutí 

V rámci subjektivně-emocionálního vyjadřování o čase napříč kategoriemi přídavných jmen a 

sloves můžeme sledovat zejména tendenci jazykově zobrazovat čas jako BYTOST.  

Substantivum čas spojujeme jak s přídavnými jmény, která označují lidské vlastnosti, tak se 

slovesy, která vyjadřují pohyb vykonávaný člověkem. 

Nezachytitelnost času konceptualizovaná jako pohyb je tou vlastností času, která je základem 

další metafory čas je VODA.  

Obě uvedené metafory mají společné to, že čas v nich vystupuje jako síla nezávislá na 

člověku a člověkem neovládnutelná. Výrazem této nezávislosti je schopnost samostatného 

pohybu vpřed. 
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4.3.2. Pragmaticko-objektivní vztah k času  

Pragmaticko-objektivní vztah k času pramení z vědomí, že čas je nám vyměřen, z jeho 

konečnosti, omezenosti. Vyměřena je nám jak doba vlastního života, tak doba k vykonání 

určitých činností. Slovesa, kterými se budeme zabývat, hodnotí zejména způsob, jakým 

s vyměřeným časem zacházíme.  

Minul ten čas… a nikdy se nevrátí: ČAS JE POHYBUJÍCÍ SE PŘEDMĚT 

Nejdříve se budeme věnovat slovesům míjet/minout, která náleží k pragmaticko-objektivnímu 

způsobu vyjadřování o čase, ale způsob konceptualizace odpovídá spíše rovině subjektivně-

emocionální: čas se pohybuje a syntakticky zastává roli podmětu. Protože však toto sloveso 

nevyjadřuje individuální prožitek času, ale lokalizaci daných událostí, patří k druhému typu 

vztahu. 

Sloveso minout se (na rozdíl od své zvratné podoby) nevztahuje explicitně k pohybu, který 

vykonává člověk, nemůžeme tedy jednoduše říci, že jím je čas personifikován. Nepoužívá se 

však ani při vyjadřování o vodě, takže ho nemůžeme zařadit ani k tomuto konceptu. Na jakém 

základě se tedy spojuje s podstatným jménem čas? 

V SSČ najdeme sloveso nedokonavé sloveso míjet v hnízdě s jeho dokonavým protějškem 

minout; jsou zde uvedeny tyto významy: 

1. (o čase) „uplynout, uběhnout, utéci“; 

2. „pominout, ustat, přestat, zaniknout“; 

3. „přejet, přejít mimo někoho nebo něco, nevšímavě projít okolo“.    

 

Jungmann uvádí jako první význam tohoto slovesa „jíti mimo“, jako další pak „zaniknout“. 

Gebauer pak uvádí na prvním místě význam „zaniknout“, na dalším pak „minout se s kým, 

čím, opominout, zanechati“. Z uvedeného se zdá, že hierarchie významů je nejasná a její 

stanovení záleží na konkrétním lexikografovi, původně se však jednalo o sloveso, které se 

vztahovalo k pohybu člověka (na rozdíl od toho, jak funguje v dnešním jazykovém 

povědomí). Vezmeme-li v úvahu etymologické hledisko, zdá se, že primární byl význam 

míjení, (ne)setkávání se v prostoru.
 67

 Dva chodci, kteří se míjejí na své cestě, se v momentě, 

kdy se minou, navzájem ztratí z očí – jakoby jeden pro druhého přestali existovat, pominuli, 

zanikli. Odtud tedy asi vznikl význam přenesený, který se později rozšířil i na vyjadřování o 

čase.  

                                                           
67 MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Nakladatelství Československé akademie 

věd, 1957. 
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Právě s tímto pojetím času pak souvisí i Lakoffova a Johnsonova metafora času jako 

předmětu, který se pohybuje a míjí nás na své cestě z budoucnosti do minulosti. Povaha času 

v češtině je však v tomto spojení nejasná. Podstatné jméno čas jako podmět tohoto slovního 

spojení totiž vystupuje nejen v jednotném, ale i v množném čísle: Čas minul i časy minuly, 

doba minula i doby minuly. Jakoby se proti nám pohyboval ne jeden, ale řada předmětů, které 

mohou splývat v nerozlišenou masu, zatímco např. ve vyjádřeních typu nadcházející týdny je 

čas jasně strukturován. 

Trávíme svůj čas: ČAS JE POTRAVA 

Sloveso trávit naznačuje, že čas můžeme vnímat dokonce jako POTRAVU. SSČ uvádí tyto 

významy:  

1. „rozkládat potravu zažívacími orgány“ 

3. „prožívat“ (čas) 

 Josef Jungmann uvádí ve svém slovníku u slovesa tráviti ještě další význam, který je zároveň 

spojovacím významem obou výše zmíněných významů: „spotřebovati, zničiti“. Čas je tedy 

zobrazen jako to, co je nám dáno, abychom to strávili, spotřebovali.  

Etymologicky sloveso souvisí i s podstatným jménem tráva, které původně označovalo 

potravu (rovněž slovo příbuzné), to, co je k trávení, později se význam zúžil jen na potravu 

pro dobytek.   

S uvedenou metaforou tedy souvisí i spojení využít čas – sloveso využít zde funguje jako 

synonymum slovesa spotřebovat, je však bohatší o odstín účelně. Sloveso využít totiž 

vyžaduje další doplnění k čemu, na co, zatímco sloveso strávit doplňujeme spíše vyjádřením 

způsobu, jak (Využili jsme čas k plodné debatě X Strávili jsme těch 14 dní velmi příjemně).  

Máme málo času… a proto raději zabíjíme dlouhou chvíli: ČAS JE HMOTA a ČAS 

JSOU PENÍZE 

Čas vnímáme jako něco, co nám bylo dáno, jako dar – jen nikdy nevíme, kolik, jaké množství 

nám bylo vyměřeno.
68

 Hospodaříme s ním jako s majetkem, dobře či špatně s ním nakládáme, 

máme k němu tedy utilitární, pragmaticko-objektivní vztah. Lakoff a Johnson nabízejí 

konceptualizaci ČAS JSOU PENÍZE, která v sobě zahrnuje dvě specifičtější metafory ČAS 

                                                           
68

 Představa času vyměřeného, o jehož konkrétní délce však nic nevíme, je zejména ve folklorní literatuře velmi sugestivně 

zobrazena motivem svíce (např. v pohádce o kmotře smrti, viz ŘÍHA, Václav. Dvanáct pohádek z onoho světa. 1. vyd. Praha: 

Albatros, 1993, str. 74 – 79). Doba, po kterou tato svíce hoří, je doba našeho života  - v běžném jazyce se jako eufemismus ke 

slovesu zemřít používá také výraz zhasnul/zhasnulo světlo jeho života apod., který je odvozen právě od této představy. 
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JE OMEZENÝ ZDROJ a ČAS JE CENNÉ ZBOŽÍ
69

  dále pracují i s metaforami ČAS JE 

ZÁSOBA a ČAS JE LÁTKA
70

. 

Jako hmota neurčité povahy vystupuje čas v těchto slovních spojeních: udělat si čas, nastavit 

čas. 

Z nich by se mohlo zdát, že máme čas zcela ve své moci, že ho můžeme vytvářet. O samé 

povaze času se tu příliš neříká, můžeme jen tušit, že jde o jakýsi MATERIÁL. Někdy nám 

chybí, máme ho málo, a potřebovali bychom ho nastavit, jindy máme času dost a můžeme ho 

někomu věnovat/se někomu věnovat… 

Pokud nám čas chybí, většinou víme, kolik bychom ho ještě potřebovali, tudíž v tomto smyslu 

používáme i spojení typu: chyběl mu ještě týden; potřeboval jsem ještě jeden den; potřeboval 

jsem nastavit den o dvě hodiny apod. V těchto spojeních tedy čas vystupuje jako v zásadě 

počitatelný, zřejmě strukturovaný předmět, se kterým můžeme nakládat podobně jako se 

stavebním materiálem.  

Naopak o nemožnosti manipulovat s  časem svědčí vyjádření typu vyprchal všechen čas ke 

splnění úkolu, došel mu čas. Čas zde získává povahu PLYNNÉ LÁTKY. Člověk disponuje 

pouze vyměřeným množstvím této látky a je vyprchávání (u plynů používáme výraz těkání, 

který se však v souvislosti s časem neužívá) není s to ovlivnit. Tato naše neschopnost je na 

jazykové rovině zobrazena mj. tím, že čas v této metafoře vystupuje jako aktivní substance a 

syntakticky jako podmět. Strukturovanost a počitatelnost předmětu v tomto metaforickém 

vyjádření dále ustupuje do pozadí. 

S tímto pojetím ostře kontrastují slovní spojení být pánem svého času/vládnout svým časem, 

která však, pravda, častěji používáme v negativní formě: nebýt pánem svého času/nevládnout 

svým časem. Toto pojetí odpovídá výše zmíněnému vnímání času jako majetku nám 

svěřeného, ale naše schopnost s ním nakládat je silně relativizována.  

O majetek je také možno vést války – i tento obraz nachází své uplatnění ve spojeních typu 

boj o čas, zápas o čas. 

Obě tato metaforická vyjádření jsou subkategorií metafory ČAS JE CENNÉ ZBOŽÍ, 

reprezentované dále výrazy: ztrácet čas, marnit čas, mrhat časem, mařit čas, plýtvat časem, 

vyšetřit (si) čas, investovat čas, věnovat čas. Část z nich se opírá přímo o metaforu ČAS 

JSOU PENÍZE. Znovu se jeví jako podstatné, že čas můžeme strukturovat, počítat. Ve spojení 

                                                           
69 Lakoff a Johnson 2002, str. 20 – 21.  
70 Lakoff a Johnson 2002, str. 84 
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s uvedenými slovesy totiž mohou vystupovat i jiná formální označení času, např. jeho 

jednotky: ztratil celý měsíc; promrhal/promarnil mládí; vyšetřil si tři neděle; Investoval jsem 

do nich tři týdny svého času; Věnovala mu dvě hodiny svého drahocenného času. 

První skupina sloves se vztahuje k nešetrnému způsobu nakládání s časem. Zatímco ztrácet 

můžeme téměř cokoli a čas tak ve spojení s tímto výrazem nemá zřetelnou povahu, slovesa 

marnit, mařit, mrhat, plýtvat a utrácet (odvozené od stejného základu jako ztrácet, ovšem 

s jiným významovým odstínem) jsou už ve svých slovníkových definicích spojena s ničením 

něčeho hodnotného. V SSČ jsou tato slovesa definována většinou navzájem 

marnit: „mařit, promarňovat, mrhat“ 

mařit: 1. „kazit, ničit“; 2. „neužitečně trávit, utrácet, marnit, plýtvat“: mrhat čas, síly 

mrhat: „plýtvat, marnit“ 

plýtvat: „marnotratně vydávat něco, utrácet, mrhat“ 

utratit: 1. „marnotratně spotřebovat peníze“; 2. „zbytečně ztratit, vyplýtvat“. 

 

Etymologie těchto sloves ukazuje následující 

Marnit je nejspíše odvozeno od psl. ⃰mara, původní význam byl „klamný, nictoný“. 

Mařit se v tomto významu vyskytuje ze slovanských jazyků jen v češtině. Buď je ovlivněno 

středohornoněmeckým výrazem marren „bránit“; případně je lze spojit s mořit ve významu 

„hubit, trápit“, které je odvozeno od psl. ⃰moriti a souvisí i se slovy mor, smrt, můra. 

Původ slovesa mrhat je nejasný. 

Plýtvat znamenalo ve starší češtině (ještě i u Jungmanna) plavat. V PSJČ je již jen význam 

dnešní, který se asi přenesl díky významu „nechat plynout, marnit“. V tomto případě by se 

dalo uvažovat i o metafoře času jako vody, ale ve starší češtině zřejmě tato představa 

nefungovala
71

, takže spojení plýtvat časem zřejmě vzniklo až v době, kdy už sloveso 

neznamenalo „plavat“. 

Slovesa ztrácet a utrácet jsou odvozena od psl. ⃰tratiti „utrácet, spotřebovávat“. 

 

Vidíme tedy, že je zde došlo k významovému propojení sloves, která dnes považujeme za 

synonyma, a to zřejmě na základě významů „spotřebovávat“ a „hubit, zabíjet“. K substantivu 

čas se dále vážou i explicitní slovesa zabíjení: zabíjet dlouhou chvíli, ubíjet čas.  

                                                           
71 Substantivum čas se podle dokladů ve slovnících staré češtiny nepojilo ani se slovesem plynout, ani se slovesem téci, a to 

ještě ani u Jungmanna. 
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Znovu se tedy setkáváme s metaforou ČAS JE BYTOST, kterou jsme popsali pro 

subjektivně-emocionální rovinu vztahu k času. Tentokrát však není spojnicí mezi významem 

zdrojovým a cílovým pohyb, ale hodnota lidského života, tedy nikoli aktivní vlastnost, ale 

vlastnost pasivní, získaná, kterou májí také peníze, cenná látka či stavební materiál.
72

 Do 

jazykového obrazu času se tu ale promítá obecná vlastnost jazykového obrazu světa, a sice 

jeho antropocentrismus. Hodnota lidského života je zde nadřazena všem ostatním 

ekonomickým hodnotám. 

Shrnutí 

Z pragmaticko-objektivní perspektivy s časem nakládáme jako s LÁTKOU/HMOTOU různé 

povahy. Někdy je strukturovatelná a počitatelná (a na rovině jazykového výrazu je tedy 

zastupitelná řadou po sobě následujících objektů), jindy ji vnímáme spíše v jejím souhrnu. 

Tato látka má však vždy mít velmi vysokou cenu, která se vyrovná i ceně lidského života.  

Čas je z pragmaticko-objektivní perspektivy zbaven své vlastní vůle a jakkoli člověk nemůže 

ovlivnit množství času, které nám bylo dáno, může s tím, co má, nakládat do jisté míry 

libovolným způsobem. 

  

                                                           
72 O tom, že metaforické vyjádření může některé vlastnosti cílové domény zvýrazňovat a jiné naopak ukrývat, viz také Lakoff 

a Johnson 2002, str. 22 – 25.   
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4.4. Předložky 

4.4.1. Základní metafory 

Pomocí předložek vyjadřujeme časové vztahy jednotlivých časových období nebo 

dějů/činností a procesů. Vyjadřování časových vztahů patří do roviny pragamticko-

objektivního vztahu k času. 

Při konceptualizaci časových vztahů se obecně uplatňuje představa časové osy, na níž se 

události řadí za sebou, lokalizují se.
 73

 O časové ose a problému počátku a konce času jsme 

pojednali v jedné z předchozích kapitol. Uvedli jsme, že je schematickým zobrazením 

prostorové představy o čase, která stojí v pozadí jazykové konceptualizace času. Metafora 

ČAS JE PROSTOR je v češtině zřejmá právě díky tomu, že předložky, které vyjadřují 

časové vztahy, vyjadřují také vztahy prostorové. O souvislosti mezi vyjadřováním času a 

prostoru se zmiňuje i Ernst Cassirer, podle něhož se tato souvislost odvíjí od stupně vědomí, 

který ještě nediferencuje mezi formou prostoru a formou času.
74

 

S prostorem přitom máme bezprostřední fyzickou zkušenost, pomocí které v jazyce 

strukturujeme vztahy časové, v tomto smyslu je tedy prostorová funkce předložek primární.  

Události formálně označené různě rozvitými substantivy či vedlejšími větami časovými 

(včerejší večeře/když jsme včera večeřeli) a časové úseky vyjádřené substantivy (včera večer) 

jsou v češtině považovány za dva typy objektů: za statické nádoby nebo za pohybující se 

předměty, které však mohou mít také charakter nádoby. 

Pomocí metafory ČAS JE NÁDOBA konceptualizujeme časové lokalizátory formálně 

vyjádřené jako určitý časový úsek (měsíc, rok, hodina apod.). Časový rozsah těchto událostí 

zde představuje rozměry nádoby, uvnitř které se pohybuje mluvčí nebo která je naplněna 

určitým obsahem – protože nádoba je objekt, který je specifický právě svým určením 

obsahovat obsah: V těchto týdnech jsme se viděli jen málo. V květnu si vyberu dovolenou.  

V myšleném časovém prostoru se tak za sebou řadí právě takové nádoby s různými ději.  

 

Jako POHYBUJÍCÍ SE PŘEDMĚTY, které, pokud je důležitý jejich obsah, mají charakter 

nádoby, konceptualizujeme časové úseky v minulosti nebo v budoucnosti (v uplynulém roce, 

v nadcházejících týdnech). Mluvčí v tomto případě představuje statický bod přítomnosti, 

kolem kterého v pomyslném prostoru míjí čas v podobě různých předmětů. 

                                                           
73 Při výkladu o slovesném čase s konceptem časové osy pracuje i ESČ, viz výše. 
74 CASSIRER, Ernst. Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk. Praha: OIKOYMENH, 1996, str. 176. 
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4.4.2. Předložky vyjadřující prostorové i časové vztahy 

Při analýze českých předložek užívaných k vyjádření temporálních vztahů budeme vycházet 

z článku polské autorky Renaty Przybylske Spacjalizacja czasu v przyimkowych frazach 

temporalnych
75

 a z výkladu o předložkách v kapitole Morfologie a o příslovečném určení 

času v kapitole Syntax v Příruční mluvnici češtiny
76

. Dále budeme vycházet ze slovníků 

uvedených v úvodu kapitoly o lexému čas, citovat budeme ze SSČ (pokud nebude uvedeno 

jinak). 

Przybylska ve své studii vychází z monografie Martina Haspelmatha From Space to Time
77

, 

který se ve své práci pokouší stanovit určitý obecný model, podle něhož jazyky vyjadřují 

temporální vztahy.
78

 Ve většině z 53 jím sledovaných jazyků (pocházejících z různých 

jazykových skupin) se objevuje konceptualizace času založená na prostorovém chápání, 

zřetelná právě díky prostorové a časové polysémii používaných předložek. Kromě toho se 

v různých jazycích objevují i metafory časových úseků jako nádob statických či pohybující se 

předmětů. 

Jedním z jazyků, které Haspelmath ve své monografii analyzoval z popsaného hlediska, byla i 

polština. Renata Przybylska ve svém článku vychází z jím uplatněných postupů, znovu je 

aplikuje na materiál polských temporálních předložek a Haspelmathem uvedená data případně 

koriguje jako rodilá mluvčí polštiny. V následujícím výkladu o českých předložkách, které 

vyjadřují místní i časové vztahy, se budeme opírat o její článek. V závěru kapitoly se pak 

budeme zabývat i nevlastními časovými předložkami, které nevyjadřují časové vztahy. 

 Haspelmath a s ním i Przybylská nejprve navrhují sémantická kritéria pro třídění 

příslovečného určení času.
79

 Na jejich základě se nejprve vydělují dvě kategorie: 1. lokalizace 

událostí/dějů/procesů na časové ose a 2. vyjádření rozsahu (délky) trvání těchto událostí (to 

může a nemusí být nutně určeno už v první kategorii).  

                                                           
75 Renata Przybylska:  Spacjalizacja czasu v przyimkowych frazach temporalnych , in Czas - Język - Kultura. Wrocław: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. str. 45 - 60  
76 RUSÍNOVÁ, Zdenka, ed. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997., 

str. 342-348 a 443-451 
77 HASPELMATH, Martin. From Space to Time. Temporal Adverbials in the World´s Languages. München – Newcastle: 

Lincom Europa, 1997 
78 Jiný způsob analýzy temporálních předložek nabízí přístupy konstrukční gramatiky. Ve své bakalářské práci se analýzou 

anglických a českých předložek  z tohoto hlediska zabývala Veronika Pavlíková: PAVLÍKOVÁ, Veronika. Kognitivní 

analýza temporálních předložek v češtině. Praha 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace. 
79 PMČ vyděluje v kapitole o příslovečném určení času podobné kategorie, které pojmenovává otázkami kdy? odkdy? dokdy? 

jak dlouho? 
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Przybylska používá termín lokalizátor, kterým se rozumí označení určité části časové osy 

(určitého výseku pomyslného prostoru) buď za pomoci substantiv označujících široce 

chápané časové jednotky nebo pomocí určité vlastnosti tohoto úseku, např. děje, který v této 

době probíhal (dnes večer/během večeře). 

První kategorii Przybylska dále dělí podle Haspelmatha na výrazy vyjadřující  

1. 1. současnost děje s dobou vyjádřenou lokalizátorem (v PMČ se  k této kategorii vztahuje 

otázka kdy?);  

1. 2. lokalizaci sekvencí, (v PMČ platí otázka kdy?);  

1. 3. lokalizaci a rozsah události v čase vzhledem k počátečnímu nebo koncovému bodu, (k 

tomuto typu lokalizace se vztahují všechny otázky uvedené v PMČ) a  

1. 4. lokalizaci v čase pomocí vzdálenosti lokalizované události a lokalizátoru (v PMČ otázka 

kdy?).   

 

1.1. Lokalizace děje současného s určitým časovým lokalizátorem (který se odehrává 

v rámci vymezeném tímto lokalizátorem) probíhá v češtině za pomoci předložek v, na, o v 

závislosti na tom, jak je definován časový lokalizátor.   

1.1.1. Pokud se jedná o lokalizátor o pevně stanovených hranicích, používá se předložka v: 

v době, kdy…, v časech mého mládí, v době revoluce; v lednu, v úterý, v tomto týdnu. 

Přesně vymezený lokalizátor je v jazykovém zobrazení nádobou, která se naplňuje 

určitým dějem. 

V SSČ nalezneme u předložky v mimo jiné tyto prostorové a časové významy: 

ve spojení se 6. p. 1. „umístění uvnitř a) něj. (ohraničeného) prostoru nebo něčeho tvarově 

nevymezeného“: ve skříni, ve vodě; (…) 3. „časové období nebo okolnosti, za nichž něco 

probíhá, za, během“: v zimě, ve dne, žít v míru. 

Podle ČES je česká předložka v příbuzná například s anglickou předložkou in a latinskou 

předložkou in, které mají stejný význam. Původní neredukované ie. podoba  ⃰ on se v 

praslovanštině před souhláskou změnilo na nosovku ǫ- , jež dále přetrvalo např. ve slovech 

údolí, útroby, úvoz. Tato tři slova mají společný sémantický rys něčeho vymezeného, 

uzavřeného, v tomto smyslu odpovídají metafoře nádoby. 

1.1.2.  Pokud lokalizátor nemá přesně stanovené hranice, používá se v češtině předložka na. 

Její význam udává SSČ jako 1. „směřování na povrch, na vyvýšené místo nebo k 

nějakému cíli; polohu, umístění na povrchu, na vyvýšeném místě“, 5. „časové určení“: 

na podzim, na jaře, na poslední chvíli, odložit na zítřek, zůstat na noc. Przybylska 



63 
 

vykládá analogii mezi prostorovým a časovým významem vztahem centra a periférie, 

okrajové části (tedy povrchu), mohou tak podle ní být vnímány některé úseky větších 

časových úseků (udává příklad, který je stejný v češtině i v polštině: na přelomu věků).  

Zajímavá je i její teorie, proč se ve spojení s podstatnými jmény jaro a podzim (při 

odpovědi na otázku kdy?) používá předložka na, zatímco ve spojení se substantivy 

léto a zima předložka v (je tomu tak v polštině i v češtině). Tento jev vysvětluje tím, 

že jaro a podzim jsou považovány za necentrální, neprototypové, přechodné části 

roku, naproti tomu léto a zima jsou pokládány za roční doby prototypové. Její teorii 

částečně odpovídá i rozbor slovanských názvů pro roční období, který ve svém článku 

Nazwy jednostek czasu w jȩzykach słowiańskich podává Mariola Jakubowicz.
80

 Podle 

ní lze z jazykového materiálu vyvodit, že se v praslovanštině stejně jako 

v indoevropštině rozlišovaly čtyři roční doby, ale po rozpadu jednoty začala část 

Slovanů dělit rok na dvě období. Motivace tohoto postupu je však nejasná.     

1.1.3. Pokud má lokalizátor povahu bodu, používá se pro děj umístěný v tomto bodě 

v češtině primárně předložka v (Budík zazvonil v pět hodin). V češtině je i tento bod, 

ačkoli jeho povaha je bezrozměrná, konceptualizován jako nádoba, jako naplňovaný 

prostor – k jeho konceptualizaci se používá stejná předložka jako ke konceptualizaci 

rozměrnějšího časového úseku, přičemž rozdíl je pouze v pádu, který po předložce 

následuje. SSČ uvádí, že ve spojení se 4. pádem vyjadřuje tato předložka místně 

„směřování dovnitř“ a časově „časový údaj“: v poledne, ve všední den, v pravý čas. 

Pádová forma tedy rozlišuje, zda se jedná o „časový údaj“ nebo o „časové období 

nebo okolnosti, za nichž něco probíhá, za, během“, metafora, o kterou se jazykový 

výraz opírá, je však stále táž. 

Dále se v češtině časový údaj jako odpověď na otázku kdy? udává pomocí předložky o, která 

se však spojuje jen s určitým typem lokalizátorů – s označením některých svátků (o Vánocích, 

o Velikonocích, o Božím Těle, o Letnicích,  o Štědrém dni, o svaté Anně apod.), pravidelně se 

opakujících částí roku (o prázdninách, o žních, o senách, o pouti) nebo částí dne (o půlnoci, o 

polednách).  

Významnou roli zde zřejmě hraje právě zřejmě povědomí o cyklickém opakování těchto 

časových úseků nebo bodů. Předložka o v češtině podle SSČ z prostorových vztahů vyjadřuje 

1. „dotyk, styk“: zakopnout o práh, opírat se o hůl, mrštit o zem; z časových vztahů pak 4. 

                                                           
80 JAKUBOWICZ, Mariola. Nazwy jednostek czasu w jȩzykach słowiańskich, in Czas - Język - Kultura. Wrocław: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006., str. 87 – 95. 
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„časový údaj“ o Vánocích, čaj o páté, o pouti; významová motivace zde však není tak jasná 

jako v případě předložky v.  

ESSJ u této předložky (jedná se o variantu ob/o) že základní je místní význam „okolo“. Tento 

význam uvádí ještě Staročeský slovník, kdežto Jungmann už uvádí v místním významu pouze 

„směr nebo hnutí podle plochy nějaké věci“.  

Pokud bychom si však představili rok (případně den) jako kolo, které se otáčí, pak je jisté, že 

se v pravidelných intervalech představovaných dobou, za kterou se otočí, dotkne svého okolí 

stejnými body umístěnými na svém obvodu. Pokud by na zmíněné kružnici byly umístěny 

právě pravidelné svátky/pravidelně opakované činnosti, které tvoří jakési schéma 

liturgického/zemědělského roku, které se při každém otočení znovu a znovu dotýkají našich 

životů, pak bychom v předložce o mohli vidět prostředek k vyjádření cyklického času.   

V PSJČ je ještě přímo uveden význam „vyjadřuje určení časové (nejčastěji, týká-li se 

význačných dní, období n. slavností ročních n. jednotlivých úseků doby denní)“, který už 

v dalších slovnících spisovné češtiny nenajdeme. Do moderního jazyka nám zbyl 

v prostorovém významu jen moment „dotyku“ a v časovém „časový údaj“. Není však jisté, 

zda tato interpretace není příliš násilná, měla by bát podložena např. rozborem předložky 

v dalších slovanských jazycích. 

Ještě v PSJČ má předložka o šířeji definovaný časový význam, vyjadřuje i „během čeho“ 

(zejm. pokud se pojí s označením delšího časového úseku, např. o Vánocích), ani toto 

upřesnění však její případnou prostorovou motivaci neobjasňuje blíže, protože v prostorovém 

vyjadřování paralelu nemá. Dalšímu významu uvedenému v PSJČ „po jaké době/za kdy“ se 

budeme věnovat později. Předložce o v časovém významu konkurují předložky na a v (na 

svatou Annu, na Vánoce, v poledne), přesto se zdá, že povědomí o zvláštnosti jejího užití 

v jazyce stále trvá.  

1.1.4. K vyjádření toho, že děj probíhá v době, kterou označuje lokalizátor, se používá 

v češtině shodně s polštinou i předložka za. Tato předložka původně vyjadřuje vztah 

prostorový, a to „směřování vně zadní, odvrácené strany n. polohu na zadní straně“ a 

v tomto smyslu i „následnost v prostoru nebo čase“, kterou se budeme zabývat dále. 

Význam „časové období nebo okolnosti, za kterých něco probíhá, v, během“: za 

/bílého/ dne, za starých časů, za Karla IV, za mlada /i zamlada/, za každého počasí, za 

války emigroval, který nás zde zajímá, však zřejmě s tímto prostorovým významem 

https://deb.fi.muni.cz:8005/ssc?action=getdoc&id=b%C4%9Bhem&tr=ssc
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nesouvisí. V prostorovém významu se předložka pojí se 4. a 7. pádem, kdežto 

v uvedeném časovém významu se pojí se 2. pádem. 

 

1.2. Další sémantickou kategorií příslovečného určení lokalizujícího v čase je lokalizace 

sekvencí, čili určení předešlosti a následnosti dějů/činností/procesů či časových úseků. Ta 

podle Haspelmatha funguje na základě metafory ČAS JE POHYBUJÍCÍ SE PŘEDMĚT a 

my stojíme na místě obráceni tváří do budoucnosti.  

Stejně tak bychom ale vzhledem k našemu předcházejícímu rozboru časové osy mohli 

navrhnout představu předmětu, který se pohybuje před námi (nebo před jiným předmětem) ve 

stejném směru (uplývá do budoucnosti). Díky tomu, že se předmět pohybuje, získává 

předozadní orientaci a předmět, který po něm následuje, se drží jeho zadní strany, zatímco 

předmět, který ho předchází, se nalézá před jeho přední stranou. Mluvčí je přitom považován 

za statický bod, stojí tváří obrácen do budoucnosti. 

Obecně pořadí dějů stanovujeme pomocí předložek před a po.  Zatímco v prostoru 

lokalizujeme pomocí předložek před a za, ve vyjadřování o čase se uplatnil jen jeden člen této 

dvojice.  Předložka za funguje dnes ve významu časové následnosti pouze v případě, že po 

sobě následují dva stejnorodé členy těsně za sebou (rok za rokem, den za dnem, minuta za 

minutou), dále ve spojeních typu mít něco za sebou. V tomto významu časové následnosti se 

předložka pojí se 7. p. stejně jako v případě následnosti prostorové (stál za dveřmi).   

Jinak funguje předložka za ve významu uvedeném v bodě 1.1.4. a zabývat se jí budeme ještě 

dále v jiném významu.
81

  

 

Předložka před znamená podle SSČ 1. „směřování vně přední strany něčeho nebo polohu na 

přední straně“ 2. „dřívější zařazení děje“: před chvílí, před Vánocemi.  

Předložka po vyjadřuje 1. „prostorovou nebo časovou hranici, rozsah (v pořadí, výčtu ap.)“: 

bořit se (až) po kolena, dějiny umění až po novověk, 4. „následnost v čase nebo pořadí“: po 

obědě, po čase, za čas; být po nemoci, jeden po druhém.  

Kromě toho však v češtině i v ostatních slovanských jazycích existuje i prefix po-, který 

s touto předložkou etymologicky souvisí a u sloves vyjadřuje kromě jiného postupnost děje 

                                                           
81 Podobnou nesymetrii polysémie konstatuje Haspelmath ve více jazycích, jen 2 jazyky z jím zkoumané skupiny projevují 

v tomto směru polysémii obou členů dvojice předložek; viz Przybylska 2006, str. 52. 
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(pobrat, posedat), tedy vlastně následnost fází děje; jako gramatický prostředek se pak 

používá u nedokonavých sloves k vytvoření futura (ponesu, pojedu), tedy děje, který bude 

následovat po něčem jiném.
82

  

1.3. Rozsah události a lokalizace události v čase od nějakého bodu v minulosti k nějakému 

bodu v budoucnosti se v češtině vyjadřuje pomocí předložek od (počátek děje) a do 

(konec děje). Podle Haspelmatha jde o přesnou imitaci vnitřní výměry nějakého předmětu 

a vyjadřuje se stejnými předložkami, které se používají k vyjádření tohoto rozsahu, např. v 

polštině ciągnie siȩ od drogi do rzeki.  Uplatňuje se zde metafora PŘEDMĚTU 

(NÁDOBY, protože v tomto případě je důležitý obsah tvořený lokalizovaným 

dějem/procesem/událostí), ve kterém se pohybuje mluvčí ve směru od počátku ke konci 

(jakoby šlo o zmenšený model časové osy, na které se posunujeme z minulosti do 

budoucnosti/ k budoucnosti). Mluvčí je zde bodem dynamickým. 

V češtině se však znovu přichází ke slovu asymetrická polysémie u členů jedné dvojice. 

Předložka od má shodný význam prostorový a časový (1. „směr pryč z blízkosti něčeho“ 

kousek od silnice, vlevo od něho 2. „časový začátek, východisko v pořadí“ od rána do večera, 

dva roky od svatby), ale zatímco k vyjádření prostorového směru „do blízkosti něčeho“ nebo 

„směřování k cíli“ se používá předložka k, v časovém významu platí předložka do.  

Ta má podle Etymologického slovníku slovanských jazyků
83

 základní směrový význam a 

odstín vyznačení hranice, který se objevuje i ve slovesném prefixu do- (se slovesy pohybu 

dojít, doběhnout); prefix má i význam dosažení konce děje (dožít, dopít), který odpovídá 

pojetí děje jako objektu, v němž se pohybujeme od jedné hranice k druhé (případně nádoby, 

která se naplňuje obsahem až po určitou mez).  

Předložka k má pak podle ESSJ
84

 základní směrový význam, určuje hranici (místní i 

časovou), ke které děj směřuje, je tedy do značné míry s předložkou do synonymní. V češtině 

se však ve významu časové hranice užívá jen v ustálených případech: vyjadřuje přibližnost ve 

spojeních typu vrátit se k páté hodině/ k večeru, ale naopak přesnou hranici v typu data 

zaznamenaná k 8. 4. 2011.  

Przybylska dále uvádí, že pokud je v daném příslovečném určení vyjádřena jen jedna hranice 

děje, druhá se chápe deikticky (čekám tu už od pěti – rozuměj do teď; budu čekat jen do pěti – 
                                                           
82 Ke složité etymologii předložky a prefixu, k jejich významům a vzájemným vztahům těchto významů viz KOPEČNÝ, 

František, ed. Etymologický slovník slovanských jazyků. [Díl] 1, Slova gramatická a zájmena. Sv. 1, Předložky. Koncové 

partikule. Praha: Academia, 1973.(dále citováno jako ESSJ), heslo po, str. 178 – 192.  
83 ESSJ , str. 60 – 66.  
84 ESSJ, str. 99 – 106.  
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tzn. od teď). Tato implikace posiluje jazykový obraz daného děje jako objektu s pevnými 

hranicemi. 

1.4. Posledním typem příslovečného určení lokalizace v čase je určení pomocí vzdálenosti 

mezi lokalizátorem a lokalizovaným dějem. Jde o výrazy typu udělám to za chvíli, 

dávno již tomu. Jak je patrné z uvedených příkladů, směrem do minulosti se používá také 

bezpředložková vazba, která je synonymní s vazbou předložkovou před dávnými dobami.  

Směrem do budoucnosti se používá předložka za, která podle SSČ znamená také „pozdější 

zařazení děje či následnost v čase nebo v pořadí“. Uplatňuje se zde představa prostoru, v 

němž se pohybujeme směrem do budoucnosti (mluvčí je bod dynamický). 

Daný časový úsek v budoucnosti zde představuje určitý PŘEDMĚT (tentokrát nemá nutně 

povahu nádoby, protože nás nezajímá, co se v daném období bude dít), který nám stojí v cestě 

a teprve za ním (až jím projdeme) se něco stane.  

Směrem do minulosti pak daný objekt leží za námi a my jsme se v něm pohybovali až k bodu 

současnému – obracíme se čelem do minulosti, k bodu, kde měl náš pohyb počátek, což je 

vlastně přední strana tohoto objektu.  

 

V uvedeném významu se však v češtině používá i předložka o: udělal to o chvíli později, 

přišel o měsíc dřív. Ještě u Jungmanna ji nalezneme tam, kde bychom ji dnes už nepoužili: O 

tři roky bude velikým pánem. Jde o užití paralelní s prostorovým významem o metr blíž, o tři 

kilometry dále. SSČ uvádí, že jde o význam měrového rozdílu, což je kategorie prostorová. 

V časovém významu se tedy stále jedná o konceptualizaci daného úseku jako předmětu, který 

tvoří překážku na naší cestě k cíli, a rozdíl mezi námi a cílem tvoří „míra“ tohoto předmětu. 

Předložky, kterými jsme se zabývali výše, se používají ve větách vyjadřujících lokalizaci 

události v čase a případně vyjadřují i její trvání. Dále se budeme zabývat další kategorií 

předložek, které vyjadřují primárně rozsah události v čase (podle PMČ jsou to odpovědi na 

otázku jak dlouho?). Tuto kategorii dělí Przybylska podle Haspelmatha na tři podkategorie: 

2.1. děje atelické (ty, které nemají žádný výsledek nebo na něm nezáleží) 

2.2.  děje telické (které přinášejí nějaký nový výsledek, vedou např. ke změně stavu) 

2.3. vyjádření trvání od určitého bodu 
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2.1.  Atelické události se v češtině vyjadřují buď bezpředložkovým akuzativem 

(Bydlel tu deset let) nebo řidčeji pomocí předložky po: Bydlel tu po deset let/po dobu 

deseti let; Chodil jsem k nim rok/po celý rok/po dobu jednoho roku. 

Lokalizátor je v tomto případě jazykově vyjádřen jako NÁDOBA vyplněná určitým 

dějem, která nemusí být jinak přesně lokalizována na časové ose. V tomto typu 

spojení se často užívá opěrného substantiva doba, které vzhledem ke svému významu 

jen posiluje představu lokalizátoru s pevně stanovenými hranicemi.  

Význam „časové rozpětí, během“, který může předložka po podle SSČ také 

vyjadřovat, souvisí s jeho primárním významem prostorové nebo časové hranice – 

hranice jsou v případě takového časového určení dány vzdáleností dvou bodů 

vyjádřenou lokalizátorem (deset let, celý den) a zatímco začátek doby je „lhostejný“ 

(není pevně lokalizovaný v čase, vyplývá implicitně), důležitá je právě hranice, po 

kterou děj od tohoto bodu sahal. 

2.2. Rozsah telických událostí, tedy takových, na jejichž konci je nějaký výsledek, se 

v češtině nejčastěji určuje pomocí předložky za (přečetl knížku za týden, dokončil celé 

dílo za dva měsíce) jako synonyma předložky v, která se používá ve většině jazyků 

zkoumaných v Haspelmathově monografii (např. i v polštině, v češtině se používá 

spíše ojediněle: přečtu to ve chvilce, vcukuletu, ale i stihl jsem to ve dvou týdnech 

apod). Jde tu znovu o metaforu NÁDOBY vyplněné nějakým dějem, protože 

lokalizátor má v tomto případě povahu předmětu s pevnými konturami, v němž je 

důležitý obsah. V češtině navíc zřetelněji vystupuje výsledek daného děje, protože 

předložka za implikuje představu objektu, za nímž bude vidět výsledek děje, který 

probíhal v jeho nitru a který směřoval od jeho počátku k jeho konci.  

 

2.3. Posledním typem příslovečného určení míry času jsou výrazy udávající trvání 

v čase od určitého bodu. V češtině se vyjadřují bez předložky, jde o typ Bydlím tu už 

deset let; Už rok se snažím zhubnout. Jedná se vlastně o určení délky trvání děje, 

přičemž jedna hranice děje (konečná) je většinou chápána deikticky (nyní, děj probíhá 

až do současnosti a není uzavřený), a druhá hranice (počáteční) je vyjádřená 

vzdáleností v čase, kterou popisuje daný lokalizátor. 

2.4. Przybylska přidává k Haspelmathovým sémantickým kategoriím příslovečného 

určení času ještě další kategorii, určení délky trvání výsledku činnosti. V češtině 

stejně jako v polštině se vyjadřuje předložkou na (zavřel obchod na dvě hodiny, odjel 

na rok do zahraničí).  Uvedená kategorie nebyla v Haspelmathově monografii 
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popsána do té míry jako kategorie ostatní, autor se však zmiňuje o tom, že 

v podobných případech používá mnoho jazyků předložku stejného významu 

„zaměření na cíl nebo účel“, který vyjadřuje i česká předložka na. Tento význam 

vyjadřuje i česká předložka, a to jak ve smyslu časovém, tak ve smyslu prostorovém 

(odjel na jih, šel na trh).   

 

4.4.3. Předložky vyjadřující přibližnost časového údaje: kolem, okolo 

Kromě přesné lokalizace události v čase můžeme udávat také lokalizaci přibližnou. 

V češtině se v této funkci uplatňují nevlastní předložky kolem a okolo, které vznikly 

ustrnutím pádů substantiva kolo. Obě vyjadřují zároveň i prostorové vztahy, ale ve článku 

Renaty Przybylské zmíněny nejsou, zřejmě právě pro svou specifickou funkci vyjadřovat 

přibližnost. 

Předložka kolem vyjadřuje podle SSČ tyto významy:  

1. „směřování nebo umístění podél (celého) obvodu“: honit se kolem stolu; 

2.„místní blízkost“: děti jsou stále kolem ní;  

3. „směřování nebo umístění po délce něčeho“: mihnout se kolem oken;  

5. „přibližnost časového nebo číselného údaje“: kolem Vánoc, kolem deváté. 

Význam předložky okolo je uveden jako „kolem“. 

Při vyjadřování přibližnosti časového údaje vyjadřujeme vlastně nemožnost trefit se do 

přesného cíle, ať už má povahu bodu (kolem deváté) nebo jde o rozměrnější předmět (kolem 

roku 1918). Z prostorových významů předložky a z její etymologie vyplývá, že v pozadí stojí 

představa kruhového pohybu, který vykonáváme podél obvodu nějakého předmětu. 

Uplatňuje se tedy základní metafora čas je PŘEDMĚT/NÁDOBA. Tento předmět 

považujeme za statický a jeho rozměry pomyslně zvětšujeme na plochu kruhu vymezeného 

kružnicí, která představuje trajektorii pohybu mluvčího. Uvnitř tohoto kruhu se odehrává 

označený děj, nikoli ovšem v celé jeho ploše, ale právě uvnitř pomyslné nádoby, o které však 

nevíme, kde přesně ve vymezeném kruhu leží. 

Ačkoli kruh je obvykle považován za symbol cyklu, v tomto významu nejde o vyjádření 

cykličnosti, ale nejistou pozici cíle, kruh zde představuje pomyslný terč. 
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4.4.4. Předložky vyjadřující pohyb: během, v průběhu 

U části předložek, které vyjadřují prostorové i časové vztahy, je ve slovníku uvedeno 

synonymum během (předložky v, za, po). Jedná se o předložku nevlastní, vzniklou ustrnutím 

instrumentálu substantiva běh. Podobně vznikla i příbuzná předložka v průběhu.  

V SSČ je u předložky během uveden význam „v průběhu jistého časového úseku nebo déle 

trvající činnosti“ (během dne, během jednání), předložka v průběhu má pak podle stejného 

slovníku význam „během“.  

Průběh znamená „časový postup děje nebo události“, běh pak 1. „běžení, utíkání“; 2. „pohyb 

tělesa v prostoru“ (…) 4. „postup, průběh, vývoj“: běh času = proud.   

 

Zde se tedy setkáváme s jinou metaforou času, implicitně prostorovou. Čas je 

konceptualizován jako POHYB. Nejde přímo o pohybující se těleso, jak je zřejmé ze spojení 

běh času. Běh je pohyb, který vykonávají živé bytosti, nikoli předměty samy o sobě – pokud 

o nějaké neživé věci prohlásíme, že běží, pak ji tímto výrokem oživujeme, personifikujeme. 

Z podstatného jména běh tak zůstává význam abstraktního pohybu, který se děje uvnitř 

nějakého časového úseku, lokalizátoru o pevných hranicích: předložky se pojí buď 

s konkrétním časovým určením časovými jednotkami (během měsíce, během této doby, během 

léta) nebo se substantivy, která označují činnost, děj, proces (během spánku, během revoluce, 

během vaření). Dané časové úseky jsou v jazyce zobrazeny jako objekty, které mají určitý 

vnitřní rozměr a ten představuje trasu abstraktního pohybu. Tento pohyb však nevykonává 

nikdo určitý, nepohybujeme se v něm my, ani objekt sám se nepohybuje, to, co se pohybuje, 

je právě událost sama, reprezentovaná sledem stavů a jejich změn.  

V případě, že jsou uvedená slovní spojení vyjádřena synonymní vazbou prostorovo-časové 

předložky (ve spánku, v době revoluce, po dobu vaření, po dobu jednoho roku) se často 

používá právě opěrné substantivum doba, které pojetí daného časového úseku jako objektu 

(ležícího na časové ose), v jehož hranicích se odbývá uvedený děj, vyjadřuje explicitně. Doba 

je zde „obecným tvarem“, další určení pak vypovídá o kvalitě objektu.  

4.4.5. Shrnutí 

V této kapitole jsme provedli analýzu českých temporálních předložek, a to primárně 

předložek vlastních a také několika nevlastních. U všech těchto předložek jsme se zabývali 

jejich prostorovým významem ve vztahu k jejich významu časovému, abychom potvrdili tezi, 

že čas konceptualizujeme na základě svých zkušeností s prostorem. 
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U každé sémantické kategorii vymezené podle Renaty Przybylské i u dalších dvou skupin 

předložek vymezených na základě původu jsme uvedli, jakým způsobem zde funguje 

metafora ČAS JE NÁDOBA a  ČAS JE POHYBUJÍCÍ SE PŘEDMĚT. Ukázalo se, že 

v pomyslném prostoru času se předměty mohou pohybovat různým směrem v závislosti na 

tom, kde se nachází budoucnost a minulost, které si mohou svá místa pomyslně vyměnit. 

V kapitole o časové ose jsme se tímto problémem zabývali blíže a pokusili jsme se určit 

náboženskou a filozofickou reflexi pomyslného prostoru času. 

Dále jsme zjistili, že se při konceptualizaci času uplatňuje také představa kruhového pohybu. 
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4.5. Příslovce vyjadřující časové vztahy 

 

Časová příslovce rozebereme analogicky ke způsobu, jakým jsme pojednali v přechozí 

kapitole o předložkách vyjadřujících časové vztahy. Jako základní můžeme stanovit tyto 

sémantické kategorie vyjadřované časovými příslovci:  

1. lokalizaci události v čase,  

2. lokalizaci počáteční nebo cílové události v čase a  

3. vyjádření rozsahu trvání události 

4. opakování děje.
85 

 

 

1. Na základě původu můžeme vyčlenit dva typy adverbií, které lokalizují v čase:  

1.1. První je odvozen od substantiv, která označují určitý úsek v čase, nejčastěji den nebo 

část dne. Vznikla ustrnutím určitého pádového tvaru substantiva, někdy ve spojení s 

předložkou: časem, dnes, večer, kvečeru, zrána, dopoledne, odpoledne. 

1.2. Od přídavných jmen jsou původně odvozena časová adverbia brzo (brzý znamená 

stč. „rychlý“), pozdě. 

1.3. Zájmenná adverbia jsou odvozena ze zájmen, jsou založena především na deiktickém 

rozlišování mezi přítomným a nepřítomným okamžikem: teď, někdy, nikdy, tehdy, 

jindy, nyní, tenkrát. Etymologie časových adverbií, která dnes vnímáme již jako 

původní, není příliš jasná, uvažuje se o tom, že je tvoří spojení ukazovacího zájmena 

a dalšího formantu, kterým by mohl být oslabený psl. kořen ⃰god- „čas“ (viz ČES). 

Některá příslovce vznikla také spojením předložky a zájmena: předtím, potom, poté, 

zatím. 

 

Můžeme tedy předpokládat, že časová příslovce k vyjádření časových vztahů využívají 

konceptů, s nimiž jsme se setkali v přechozích kapitolách o podstatných jménech a o 

předložkách.  

Příslovce odvozená od substantiv využívají metaforu ČAS JE NÁDOBA. Původní lexikální 

význam substantiv určuje tvar, resp. rozměry této nádoby (odpoledne je časový úsek mezi 

                                                           
85Podle PMČ (str. 338) jsou tyto kategorie reprezentovány otázkami  kdy?, odkdy?, dokdy?, jak dlouho? a jak často? 
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polednem a večerem). Ustrnutím určitého pádu substantiva získává takto vzniklé příslovce 

dodatkový význam, který se váže k danému pádu. Je to význam určení času, který na sebe 

částečně vážou i předložky, jak jsme si ukázali v předchozí kapitole.  

Zájmenná adverbia oproti tomu vyjadřují představu času jako bodu na časové ose: udělám to 

jindy/ v pět hodin.  

Adverbia, která vznikla spojením předložky a zájmena (předtím, potom), však označují  delší 

časový úsek lokalizovaný pomocí dané předložky ve vztahu k úseku jinému. V rámci 

časového úseku je důležitý jediný bod, který tvoří hranici mezi ději. Výraz zatím, který 

vyjadřuje současnost dvou dějů, souvisí s metaforou času jako objektu, za nímž se něco děje. 

Určující však není jeho předozadní orientace, ale jeho délka, která je shodná s délkou jiného 

objektu umístěného na časové ose paralelně (Zatím, co jsi spal, uvařila jsem).  

Adverbia brzo a pozdě lokalizují v čase směrem k hranici určitého deikticky nebo textově 

vymezeného úseku. Etymologie slova brzo je neprůhledná, ale podle ČES může souviset 

s jinojazyčnými výrazy s významem „rychlý“ nebo „krátký“. Můžeme tedy uvažovat o tom, 

že se zde uplatňuje představa rychlého/krátkého pohybu, který vykonáme od počáteční 

hranice daného časového úseku. 

Pozdě zřejmě původně znamenalo „v položení po určitém čase“ (ČES), souvisí tedy 

s metaforou času jako předmětu/nádoby, o které jsme pojednali v kapitole o předložkách.  

2. Počáteční hranici děje určují výrazy, které vznikly spojením předložky od a 

zájmenného adverbia: odteď, odtehdy; cílovou hranici děje pak zájmenná adverbia ve 

spojení s předložkou do: doteď, dotehdy; dosud/ posud. V této funkci se objevují i 

desubstantivní adverbia ve spojení s předložkami, která však často vystupují v jiném 

tvaru než při bezpředložkovém užití (od včera/včerejška do zítra/zítřka). 

Časové lokalizátory jsou zde zobrazeny jako časové úseky ohraničené většinou jednou 

přesnou hranicí, která může být vymezena i deikticky (do včerejška/do teď). Druhá hranice 

může být vymezena konkrétně (odteď do zítřejší desáté hodiny; případně vyplývá z kontextu, 

např. ve větách typu V životě by mě to nenapadalo, až teď…).  

3. Rozsah děje se určuje pomocí adverbií odvozených od přídavných jmen: krátce, 

dlouho; a dalších, která jsou různého původu: stále, pořád. 
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Lokalizátor má v tomto případě povahu OBJEKTU umístěného na časové ose, přičemž 

důležitější než jeho lokalizace v čase je jeho rozměr. Adverbia krátce a dlouho popisují tento 

rozměr přímo, neobrazně.  

Příslovce stále a pořád jsou z etymologického hlediska obrazné výrazy. 

Pořád vzniklo spojením předložky po a substantiva řád, znamená tedy vlastně „po sobě, po 

pořádku, jeden po druhém“. Je zde tedy zdůrazněna posloupnost daných událostí, což souvisí 

s představou času jako „posloupnosti splývajících okamžiků“, která se navenek projevuje 

sledem změn.  

Stále vzniklo ze staročeského slovesa sstáti „vytrvati, vydržeti“. Zde je tedy tematizována 

vytrvalost, lidská vlastnost, díky které může člověk odolávat nástrahám osudu a tím i času: 

může být tak vytrvalý, věčný, jako je sám čas.  

4. Opakování děje se vyjadřuje pomocí adverbií vzniklých ustrnutím pádů podstatných 

jmen (někdy s předložkou), ale i rozsáhlejšími adverbiálními výrazy: příležitostně, 

občas, čas od času; dále příslovci ze zájmenných adjektiv: pokaždé; a zájmennými 

příslovci: vždy, tu a tam. V této funkci se také uplatňují násobné číslovky: jednou, 

dvakrát ad. 

Lokalizátor má v tomto případě povahu bodu či spíše bodů v pomyslném prostoru.  

Zvláštním typem příslovcí, která vyjadřují opakování děje v čase nebo jeho pokračování po 

přerušení, jsou příslovce zase, znovu, opět.  

Ačkoli význam adverbií zase a opět byl původně širší a odlišný,
86

 dnes je vnímáme jen jako 

synonyma příslovce znovu, které vzniklo spojením předložky z a přídavného jména nový. 

Implikuje tedy představu děje cyklického, děje, který se děje znovu od začátku do konce.  

V této souvislosti je zajímavé, které významy příslovcí zase a opět umožnily sémantické 

propojení s příslovcem znovu. 

V základu příslovce opět stojí psl. kořen  ⃰pȩt-, který najdeme i ve slově pata, původní 

význam příslovce byl tedy „od paty (zpět)“. Staročeský slovník uvádí u hesla opět tyto 

významy: „[o přímočarém pohybu] zpět, nazpět, zpátky, do východiska uvedeného pohybu“ a 

„[o obnovení původního stavu nebo činnosti] opět, znova, zase“. 

                                                           
86 Oba příslovce kromě dnešního významu „znovu“ pojí i dnes již zaniklý význam „naopak“. Ten se pravděpodobně odráží 

ve významovém odstínu „střídání“, který dnešní adverbia také nesou.   
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Zase vzniklo ze spojení za sě „za sebe, nazpět“, ve staré češtině např. ustúpiti za sě znamenalo 

„ustoupit zpět“.
 
 

Etymologie obou adverbií tedy souvisí s ohlédnutím zpět, za sebe (za svoji patu) zpátky do 

minulosti. Tento pohled se však stává zároveň jakýmsi projektem do budoucnosti, vzorem pro 

příští pokračování nebo opakování děje. Ono opakování děje, které je pomocí příslovcí 

pokaždé, vždycky, příležitostně apod. zobrazeno jako bod, je v tomto případě explicitně pojato 

jako napodobování nějakého schématu průběhu událostí (od znovu) a toto schéma se tak 

vlastně stává kruhem, určitým typem cyklu.  

Shrnutí 

Vyjadřování časových vztahů pomocí zájmenných adverbií je provázáno s vyjadřováním 

časových vztahů pomocí předložek, o čemž svědčí i fakt, že časová příslovce často vznikají 

právě spojením předložky a jiného slovního druhu. Zakládá se na představě ČASU JAKO 

PROSTORU, v němž pomocí zájmenných výrazů vytyčujeme jisté body a pomocí spojení 

těchto výrazů s předložkami vymezujeme delší časové úseky. 

Při vyjadřování časových vztahů desubstantivními adverbii se uplatňuje také metafora ČAS 

JE NÁDOBA, kterou jsme popsali již v kapitole o předložkách. Pomocí adverbií se 

vyjadřujeme v první řadě o rozsahu trvání události, proto obsah této nádoby vnímáme 

celostně, staticky. 
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5. Závěr 

V předložené práci jsme si kladli za cíl určit zdrojové domény konceptualizace čas v češtině. 

Nejprve jsme se pokusili o reflexi pojmu času v té míře, která mohla být relevantní pro náš 

další výklad. V rámci této reflexe jsme pojednali i o rozdílu mezi cyklickým a lineárním 

pojetím času a popsali rok jako základní cyklickou jednotku, která funguje i v tradiční české 

kultuře a má svůj odraz i v českém jazykovém obrazu světa. 

Pokračovali jsme sémantickým rozborem podstatných jmen, přídavných jmen, sloves, 

předložek a příslovcí, která se uplatňují při vyjadřování časových vztahů a při reflexi času 

vůbec. Snažili jsme se zjistit, které zdrojové domény se uplatňují na jazykové rovině při 

konceptualizaci času v češtině.  

Zjistili jsme, že jednou z těchto domén je pohyb, který je tematizován v těchto metaforách: 

ČAS JE PROSTOR, ve kterém se pohybuje mluvčí (může jít i o vnitřní prostor nádoby), 

reprezentované například metaforickými výrazy typu Příští týden se ve středu nebude konat 

vyučování, Mezi lety 1914 a 1918 se konala první světová válka; 

 ČAS JE POHYBUJÍCÍ SE PŘEDMĚT (který se pohybuje směrem z minulosti do 

budoucnosti nebo z budoucnosti do minulosti a může mít charakter nádoby): Tešíme se na 

nadcházející prázdniny, V předchozích letech se jejich vztah upevnil; 

 ČAS JE BYTOST (pravděpodobně lidská): Týdny dovolené rychle utekly, Honí nás čas, 

Zabíjíme dlouhou chvíli; 

 a ČAS JE PLYNOUCÍ VODA: Uteklo to jako voda, Tak jim plynul čas. 

Dále se uplatňuje metafora ČAS JE HMOTA/MATERIÁL různé povahy: Potřeboval bych 

nastavit týden alespoň o den, Vyprchal čas, který měl na splnění úkolu. Tuto hmotu vnímáme 

jako svůj majetek (vládneme svým časem) a přisuzujeme mu značnou cenu, což odpovídá i 

metafoře ČAS JSOU PENÍZE (Čas, který jsem ráno ušetřil, jsem večer investoval do své 

oblíbené zábavy). 

Vystupuje i jako POTRAVA (Strávili jsme tam pěkné dva dny).  

Setkali jsme se také s metaforou ČAS JE OVOCE: Nazrál čas a on využil svou příležitost. 

Uvedené metafory jsme třídili do dvou skupin podle toho, zda se uplatňují především 

v subjektivně-emocionální nebo v pragmaticko-objektivní rovině vyjadřování. Zjistili jsme, že 

některé metafory fungují v obou rovinách, ale v každé z nich hraje roli jiný rámec, ke kterému 

se vztahují (tak je tomu u konceptu správného času), nebo jiné vlastnosti dané zdrojové 

oblasti (tak je tomu u metafory ČAS JE BYTOST, která na rovině subjektivně-emocionální 
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zvýrazňuje pohyb, který tato bytost vykonává, na rovině pragmaticko-objektivní pak hodnotu 

lidského života). 
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