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1. Úvod
V dnešní

době

vzrůstá

stále

význam odborného

sdělování.

Prvky odborného stylu

pronikají do ostatních stylových oblastí a zároveň dochází s rozvojem
stále více specializovaných

vědeckých oborů.

S

růstem

úlohy

věd

vzdělání

ke vzniku
a

věd

ve

společnosti roste i zájem o publikace popularizační!, které mají poznatky vědy
zpřístupnit

širšímu publiku, a to srozumitelnou a atraktivní formou. Vychází velké

množství popularizujících knih a pro úplnost dodejme, že popularizace má své místo
i v televizi a rozhlase.
Ačkoli

v odborné

se styl

popularizační

literatuře věnován

spíše na vývoj a

v posledních desetiletích

značně

rozvíjí, není mu

adekvátní prostor. Pozornost jazykovědy je

proměny vyjadřování vědeckého

a charakteristiky

soustředěna

popularizačního

stylu jsou víceméně rozptýleny v souhrnných pracích stylistických či v pojednáních o
odborném stylu

obecně.

Prací

zaměřených

Pokusili jsme se tedy touto prací
popularizačních

a

zároveň

přispět

na

popularizační

styl existuje minimum.

k podrobnějšímu poznání

prostředků textů vědeckých

také

prostředků textů

jejich vzájemným

porovnáním.
Styl

popularizační

a styl

vědecký

jsou dva protipóly v rámci odborného stylu, je

tedy zajímavé položit si otázku: jaké jsou shody a rozdíly ve zpracování téže
problematiky v textech stylu
prostředků

odráží

vědeckého

předpokládaný

modelován? Jakou plní jednotlivé

a stylu

popularizačního?

Jak se ve

volbě

adresát textu? Jak je tento adresát v textu
prostředky

funkci? Do jaké míry se k dosažení

funkce textu používají prostředky jiných stylových vrstev?
Nalezení
vybrali

odpovědí

vědecké

a

na tyto otázky si tato práce klade za cíl. K porovnání jsme

popularizační

z oblasti historie a astronomie,
jedné

straně

a z oblasti

výklady podobného typu i tematického
záměrně

přírodovědné

zaměření

jsme volili práce z oblasti humanitní na
na

straně

druhé,

právě

z důvodů jejich

odlišných norem. Všechny knihy mají do jisté míry shrnující charakter, jsou si tedy
typově

podobné. Z každé dvojice knih vybíráme

přibližně stejně

dlouhé úseky textu

Terminologie je v případě označení tohoto typu textů nejednotná, používá se běžně označení
odbomý, odboměpopularizační či popularizační text/styl aj. (srov. kap.
2.2). My v této práci budeme užívat pojmu popularizační text/styl.
1

populámě naučný, populámě

7

(cca 50 stran z textu

vědeckého

a odpovídající úsek v textu

popularizačním),

které

zpracovávají stejné téma, a tyto úseky soustavně analyzujeme. Údaje jsme získávali i
metodou kvantitativní analýzy textu. Výklad je
jazykových

prostředků

ve

srovnávaných

zaměřen

textech.

na shody a rozdíly v užití
V kapitolách

věnovaných

kompozici a obsahovým charakteristikám podrobujeme analýze a porovnáváme texty
celé knihy.

Součástí

výkladu je množstvím

příkladů

z textů dokládajících jednotlivá

tvrzení.
Práce obsahuje
(kap. 2.) a

tři

hlavní

dvě vzájemně

části,

a to obecné pojednání o

funkčním

stylu odborném

paralelní kapitoly zpracovávající historické (kap. 3.) a

astronomické (kap. 4.) texty.
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2.

styl odborný

Funkční

2.1 VYMEZENÍ FUNKČNÍHO STYLU ODBORNÉHO

faktorů. Funkční

Fu n k c e t e x tu jej eden z obj ektivních stylotvorných
odborný se vymezuje na

základě odborně sdělné

styl

funkce textu, jež se liší od funkce

běžného sdělování (Čechová a kol., 2003, s. 175). Milan Jelínek v Encyklopedickém
češtiny

slovníku

(Karlík - Nekula - Pleskalová, 2002, s. 450, 454)

základní funkci odborných textů funkci
ještě

základní

vyčleňuje

autor v

stylu publicistickému,

věcně informační.

řečnickému,

Příruční

řečeno

jednoznačně,

poznatky

epistolárnímu a

však styl odborný jako styl, v němž je tato funkce
mluvnici

češtiny

či

Označení

je však funkcí jazykových

obvykle

explicitně

přiřazuje

za

jako

konverzačnímu,

nejvyhraněnější.

TýŽ

(Jelínek, 1996) zase uvádí jako základní funkci

odborného stylu funkci odbornou (s.725).
obecně

Tuto funkci

označuje

funkce se v různých pracích liší,

projevů

a s relativní úplností

přesně,

odborného stylu

zprostředkovat skutečnosti,

úvahy odborného charakteru z jednotlivých

vědních oborů,

techniky

či

odborné praxe. Jde o texty nocionálního charakteru, s propracovanou kompozicí a
větnou stavbou (Čechová a kol., 2003; Karlík - Nekula - Pleskalová, 2002)
Počet

a vymezení základních funkcí textu i

liší, roli hraje i
z původního

různý

členění

stupeň zobecnění.

funkčních stylů

se v různých pojetích

Všechna vymezení však vycházejí

B. Havránka, publikovaného ve sborníku Spisovná čeština a

jazyková kultura (Havránek, 1932, s. 67). Dnešní styl odborný je zde
typy, Havránek rozlišuje
(věcný),

jemuž

funkční

přiřazuje

jazyk (v dnešní terminologii

funkci prakticky odbornou, a

rozdělen

funkční

funkční

na dva

styl) pracovní

jazyk

vědecký

s konstitutivní funkcí teoreticky odbornou. 2 V pozdějších pracích jsou vlivem vývoje
společenských funkcí spisovného jazyka (Čechová a kol., 2003, s. 177) oba typy

spojeny v jeden styl odborný, toto vymezení

2

přetrvává

dodnes. V 50. letech 20.

Vedle funkčního jazyka pracovního a vědeckého rozlišuje Havránek ještě funkční jazyk hovorový
a básnický.

(konverzační)

9

století se z odborného stylu

vyčlenil

styl publicistický a

později

také styl

administrati vní.
Vedle

čtyř

základních

funkčních

odborného, publícistického a
styl ad min i str a t i v ní,

řečnický,

stylů

pro stě s dělo v a c í ho,

uměleckého
často

se

hovoří

es e j i s t i c k é m, ležícím na pomezí stylu odborného a
uče b ním, někdy

se

uvádějí

- se dnes rozlišuje také
o samostatném stylu
uměleckého, či
konverzační,

i další styly jako styl

o stylu

epistolární,

reklamní aj. (Čechová a kol., 2003). Poměrně velké množství funkčních stylů
rozlišuje M. Jelínek (1996, s. 725), od výše uvedeného
Bečky

také koncepce J. V.
projevy a

vyčleňuje

překonané, neboť

běžného

pojetí se odchyluje

(1992), jenž pojem funkce omezuje na veřejné a spisovné

pouze styly, které tomuto chápání vyhovují. Takové pojetí je

stylová diferenciace se nevztahuje jen na spisovný jazyk, ale týká

se celého jazyka národního (Čechová a kol., 2003, s.312). Odborný styl se řadí
Bečka

spolu se stylem

uměleckým

mezi styly z hlediska

"komunikační společenské

činnosti" (s.31) základne J. Mistrík (1985, s. 423) zase provádí klasifikaci stylů na
základě

termín

dichotomie subjektivní - objektivní styl. Odborný styl (Mistrík používá

naučný

styl ve stejném významu)

řadí

spolu se stylem administrativním mezi

styly objektivní.

2.2

POJETÍ

VNITŘNÍ

A

DIFERENCIACE

FUNKČNÍHO

STYLU

ODBORNÉHO

V rámci odborného stylu lze dle
rozlišovat styly další. Je možné
takových

stylů

různých

přiřadit

kritérií a

při různém

vlastní styl každé

stupni

zobecnění

vědecké disciplíně,

by existovaly až tisíce (Daneš, 1997, s.71), obvykle se tedy zvyšuje

stupeň zobecnění

a

hovoří

se o stylu

textů věd přírodních

v protikladu ke stylu

věd

humanitních a sociálních (např. Daneš, 1997, s.7l).
Velmi
či

3

důležitým

kritériem je to, je-li text

zaměřen

na problematiku teoretickou,

praktickou. Na základě tohoto zaměření se pak ve většině prací diferencují

Druhou skupinu tvoří styly pragmatické (publicistický, normativní, jednací a hospodářský).
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vědeckého

odborné projevy na projevy stylu

(teoretického) a prOjevy

sty I u p r a k t i c k Y o db o r n é ho. Vidíme, že původní Havránkovo
většině

odráží ve

ač

koncepcí,

už je jen diferenciací

stylu odborného. Styl prakticky odborný se od
větším

dělení

se stále

uvnitř obecnějšího funkčního

vědeckého

liší nižší mírou abstrakce,

respektem k percepčním schopnostem adresáta, jednodušší kompozicí a

možností výskytu hovorových prvků a profesionalismů (Čechová a kol., 2003; Karlík
- Nekula - Pleskalová, 2002). Toto

dělení

je

přítomno

ve

většině

koncepcí a je

prezentováno jako základní (Karlík - Nekula - Pleskalová, 2002; Čechová a kol.,
2003;
další

Bečka,
dílčí

1992),

uvnitř

stylu odborného se však rozlišují vedle

styly; v otázce jejich

počtu

některých těchto stylů j sou poněkud

a

typů

těchto

nepanuje mezi autory jednota, pozice

specifické.

Zpravidla se jako další styl uvádí sty I pop u I a r i z ač ní, o
podrobněji
populárně

avšak

němž

bude

řeč

dále. Rozlišení stylové oblasti odborné na oblast teoretickou, praktickou a
odbornou provádí již

výslovně

Jedlička

uvádí, že se oblast

dělení

(s.38). Toto
mluvnici

dvou ještě

češtiny

odborněpraktický

je

nejběžnější

a kol. v Základech

populárně

odborná

české

vyděluje

stylistiky (1970),
z jiných hledisek

a objevuje také v pasáži o stylistice v Příruční

(Jelínek, 1996), kde

člení

M. Jelínek odborný styl na

vědecký,

a odborněpopularizační.

V Současné české stylistice (Čechová a kol., 2003) kromě vymezení vědeckého
(teoretického), praktického a
jehož funkcí je nejen
poznatků

osvojování

populárně naučného

odborně

informovat, ale i

(aktivizace zájmu,

v němž se vyskytují krom

prvků

řízení,

odborných

stylu

připomíná ještě

záměrně působit

styl

učební,

na adresáta

při

kontrola etc.) a styl esejistický,

hojně

prvky stylu

uměleckého

(je

subjektivizován a estetizován).
M. Jelínek v Encyklopedickém slovníku
2002, s. 454) vedle
styl

učební;

primárně vyčleněného

češtiny

(Karlík - Nekula - Pleskalová,

stylu teoretického a praktického uvádí

klade ho do blízkosti stylu praktického a

podotýká, že je

některými

vědci,

zdůrazněna

pomezní pozice stylu esejistického (uvádí se, že vzniká průnikem stylu

odborného a
věnováno

např.

zároveň

K. Hausenblasem, považován za styl samostatný. Je

uměleckého)

a jeho specifická role, mj. tím, že je tomuto stylu

samostatné heslo, zůstává však zahrnut pod styl odborný. Styl

popularizační

je zde vymezován jako zobecněný styl textů s odbornou tematikou, jež

11

jsou zpracovány publicistickým
stylů,

v tomto

případě

způsobem,

tedy také jako styl vznikající na průniku

odborného a publicistického, analogicky k esejistickému stylu.

Domníváme se, že tato pomezní pozice je pro popularizační styl charakteristická.
Explicitní klasifikaci odborných textů podává publikace Jak napsat odborný text
(Čmejrková -

Světlá, 1999); bez prostředků signalizujících další

Daneš -

hierarchizaci uvádí

dělení

na texty

podobně

zde definovány

specializované pracovníky

vědecké

jako prakticky odborné, tj. jsou
či

naučné

v užším smyslu, texty

určeny

Gež jsou

pro

méně

pro pracovníky zabývající se praktickými aplikacemi),

texty popularizační a texty učební.
J. V.

Bečka

(1992)

hovoří

v rámci odborného stylu

teoretickém a prakticky odborném, existenci dalších
zdůrazněme,

explicitně

typů textů

pouze o stylu
jen

zmiňuje

-

že v jejich případě mluví už jen o textech, nikoli o stylech. Jde o naučné

texty, jimiž míní

učebnice,

a

populárně naučné

texty, kterým

přisuzuje

"zvláštní

poslání" (s.33). Toto vymezení je poměrně vágní.
J. Kraus (1994) dokonce

modifikovaně

naznačené

užívá v mnohých pojetích

dvoustupňové dělení odborného stylu, když odborný styl dělí nejprve na vědecký a
4

pracovní a teprve v rámci
učební

vědeckého

stylu rozlišuje styl vědecký, styl popularizační a

(s.15-16). Do stylu rámce stylu

popularizačního

zahrnuje i styl esejistický,

což nepovažujeme za vhodné vzhledem k odlišným funkcím, jež se
v textech
stylů

těchto stylů.

Styl prakticky odborný je tímto

v rámci stylu odborného, ve

shodě

dělením

uplatňují

oddálen od ostatních

s tím, že ostatní styly jsou spíše

zaměření

teoretického.
Poněkud

vyšší, tedy

jinak diferencuje odborný styl J. Mistrík (1985, s. 430) -

vědecký

jak píše, na dvou
složitějších

prostředků

a nižší, tedy populární. Mistríkovo bipolární
protichůdných

členění

tendencích, a to na využívání

syntaktických konstrukcí v případě stylu

vědeckého

hovorového stylu v případě stylu popularizačního.

dělí

je založeno,

přejatých

a na

Obdobně

jej na

slova

přebírání

staví tyto dva

styly do opozice F. Daneš v knize Český jazyk na přelomu tisíciletí (Daneš, 1997,

4 Máme tím na mysli to, že se dělení na styl vědecký a prakticky odborný chápe ve většině prací jako
základní, zatímco ostatní styly v rámci stylu odborného jsou vyčleněny s různou mírou vágnosti či
z jiných hledisek a jejich klasifikace není jednotná.
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vědeckými

s.71), když rozdíly mezi

a

popularizačními

texty navrhuje jako jedno z

možných kritérií diferenciace naukových textů.

STYL VĚDECKÝ A POPULARIZAČNÍ -

2.3

JEJICH POZICE A

VZÁJEMNÝ VZTAH

Z předchozí kapitoly

zřetelně

plyne, že pozice

stylu odborného je velmi stabilní a
základní. Styl

popularizační

začaly utvářet

normy

je

pevně

poměrně

vědeckého

daná, všechny koncepce jej
nový - dle M.

odborného vedle stylu

zdůrazňují

podíl hovorových

důležitou

Postavení

(1999) se jeho

prvků

průniku

vědeckým

do širšího rámce stylu
některých

a prakticky odborného, v

pojetích se

se stylem pub1icistickým, jiné práce

v tomto stylu. F.

zařadil popularizační

popularizačního

Trávníček

styl ke "slohu

ve stati O jazykovém

novinářskému

odborně

(Krčmová,

slohu není tak zcela vyhraněné

(Krčmová,

1994). Cílem

informovat, jak je tomu u

jde také o to, podnítit
postoje

řadí

jako

( ... ) jako

odrudu" (s. 48).

styl p o I y fu n k ční
teoreticky

vědeckého

na jeho postavení na

slohu (1953) dokonce

jeho

Krčmové

uvádějí

po r. 1945 a jeho pozice není ve srovnání se stylem

zcela ustálena. Obvykle se, jak plyne z výše uvedeného,

upozorňuje

stylu v rámci širšího

čtenářův

1994),

zájem o

přesvědčit

zřejmě

proto, že jde o

popularizačních textů

textů vědeckých,

sdělovanou

jej o obsahu

totiž není jen

ale zpravidla v nich

problematiku, formovat jeho

sdělení. Přidává

se tedy funkce

z í s k á va c í a per s vaz i v ní, výrazný prvek stylu publicistického, jenž dokládá
přechodový

charakter

popularizačního

Nekula - Pleskalová, 2002 aj.),
Zdůrazňuje

431),

1972; Karlík -

popularizačních textů

(Mistrik, 1985, s.

je také funkce rek r e ač ní, napomáhající osvoj ení informací

1994).

Vědecký

a popularizační styl lze chápat jako krajní body na jedné škále, je mezi

nimi plynulý

přechod

adresát. Adresát
textů)

Křístek,

základní orientací náleží do oblasti odborné.

se též didaktická složka

důležitá

(Krčmová,

ačkoli

stylu (Jelínek, 1955;

(Mistrik, 1985, aj.),

textů vědeckých

je v oboru

určujícím
vzdělán

a

faktorem je
důraz

předpokládaný

se klade (u

spíše na předání informace než na komfort adresáta, kdežto na

českých

opačném

konci
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škály jsou texty

zaměřené

cíl pobavit a ohromit,

na

často

hovoří

276) v té souvislosti

postupně proměňuje výběr

hlavně

informační

na úkor
až o

na adresáta a jeho možnosti a zájmy, mající za

přiblížení

jazykových

kvality textů. M.

Krčmová

bulváru. Dle toho se

prostředků.

Jak

(1994, s.

pochopitelně

zmiňuje

také

Daneš (1997) a

Čmejrková, Daneš a Světlá (1999), popularizace má mnoho stupňů či vrstev,
popularizační

texty nejvyšší

úrovně

jsou

určeny

v oboru

vzdělaným adresátům,

jimž

se tak kupříkladu zpřístupňují texty určité úzké specializace.
Lze tedy

patrně označit vědecký

sdělované skutečnosti

vztahu ke

neboť vědecké

zpracování
základ

či

texty

nějaké

tvoří

popularizační

za primární a styl

soubor

problematiky.

styl z hlediska jejich vzájemného vztahu a ve

podkladů,

Vědecké

z nichž se vychází

texty

za sekundární,
při

populárním

nutně tvoří informační,

kognitivní

pozadí, z něhož jsou s ohledem na laického adresáta vybírány

určité

poznatky a informace, které jsou dále zpracovány tak, aby text nejen plnil funkci
základní, společnou textům odborného stylu, tj. odborně informovat (Čechová a kol.,
2003), ale i ostatní funkce textu popularizačního (viz výše).

2.4 CHARAKTERISTIKA ODBORNÉHO STYLU
Odborný styl je styl veřejné jazykové komunikace (Čechová a kol., 2003,
s.175) s nejvyhraněnější funkcí

věcně informační

2002, s. 454). Texty odborného stylu bývají
spíše psaná forma a
bývají

převážně

předem připravené.

jazykem, prvky hovorové
mluvených
potlačeny

či

(Karlík - Nekula - Pleskalová,

poměrně

složité, proto je pro

ně

typická

jsou monologického charakteru, pokud jsou mluvené,

Odborné texty jsou
či

popularizačních.

primárně

realizovány spisovným

profesionalismy se mohou objevit v projevech
V

českém

subjektivní rysy, text je stylisticky

prostředí

jsou vodborných textech

poměrně

stereotypní, objevují se zde

ustálené konstrukce, index opakování slov je vysoký (Mistrík, 1985). Za výstižnou a
podstatnou považujeme Jelínkovu formulaci, že odborný styl si zachová přesnost i
přes

svou tendenci k výrazové hutnosti (Jelínek, 1955, s.31). Dalšími uváděnými

podstatnými vlastnostmi odborného stylu jsou: tendence k abstraktnímu
objektivnost, úplnost

či jednoznačnost, věcnost,

jasnost.

vyjadřování,
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Důležitým

rysem odborných

nositeli významu v textu z velké
také

nejtypičtěj ší prostředky

stylovou vrstvu

(Jedlička,

textů
části

je taktéž

přesnost

a pojmovost, proto jsou

odborného stylu, a to t e r mí n y,

1970). Mohou být

české či

tvořící

odbornou

mezinárodní. Termín je

obvykle charakterizován jako pojmenování, které je v rámci oboru
přesné,

převážně

jména. Jmenného charakteru jsou

jednoznačné,

ustálené a systémové. Zpravidla se vodborných textech také vyskytuje

množství slov

přejatých.

jsou pro odborný styl typické, oslabují roli slovesa,
charakteristikami

multiverbizační

Tendence k nominalizaci a

přispívají

čímž

tendence, které

spolu s dalšími uvedenými

kjeho statickému charakteru. V textech jsou

často

obsaženy konkrétní údaje (Čechová a kol., 2003), mezi nimi mohou být, hlavně
v textech

přírodovědných,

také prvky umělých znakových soustav

(značky,

symboly,

vzorce aj.). V poslední době se značně rozvíjejí sekundární předložky.
Těžištěm vyjadřovacích prostředků

která je vzhledem ke komplikovanosti

odborného stylu je vedle lexika také syntax,
vyjadřovaných obsahů

a

vztahů

mezi nimi

obvykle složitá, rozvitá, s hojnými kondenzujícími konstrukcemi a
parentezemi. Vždy tomu tak být ale nemusí;
oborech se mnohdy užívá, jak
úsporná stylizace. Dalším

v přírodovědných a technických

správně upozorňuje

uváděným

k pasivizaci. Z hlediska aktuálního
umístěno

zvláště

stručná

Rulíková (1978),

prvkem odborného

členění

mnohými

vyjadřování

je základní objektivní

pořad,

je sklon
tj. réma je

na konci výpovědi.

Výstavba odborného textu bývá přehledná a propracovaná, text se může
předmluvu,
závěr

a

a doslov, u

č len ě n í

vnitřně bohatě členěnou stať

úvod,

některých textů

je

dělení

členit

na

(kapitoly, odstavce aj.) shrnující
Stejně

jednodušší.

jako hor i z o nt á I n í

je rozvinuté i č len ě n í v e r t i k á I ní, jehož prostředkem je grafické

rozlišení textu na

základě

doplňující

Patří

text apod.

hierarchie, odlišují se

kupříkladu klíčová

slova

či

sem také poznámkový aparát.

Texty jsou explicitní a koherentní, jako nejčastější slohový postup se uvádí
postup výkladový a úvahový (Čechová a kol., 2003, s.180).
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2.5 SOUČASNÉ PROMĚNY ODBORNÉHO STYLU

Styl odborný se spolu se stylem publicistickým jsou považovány za styly, jež
nejvíce ovlivňují dynamiku současné češtiny (Čechová a kol., 2003, s. 316).
Prostředky

odborného

vyjadřování

se odborný styl s rozvojem

věd

zároveň

pronikají i do jiných stylových oblastí a
oborů

a specializací

stále více diferencuje

Kraus, 1994), J. Mistrík dokonce říká, že se začíná rozpadat (1985, s.424)
trend

evidentně pokračuje. Vědecká

zde nové typy
("vývěskové"

projevů,

5,

(např.

tento

komunikace nabývá jiného charakteru, vznikají
projevů

zvyšuje se podíl

konference, workshopy aj.),

svůj

či

mluvených

vliv má i rozvoj

dialogických
informačních

technologií (počítačové konference, e-mail, internet) (Čmejrková - Daneš - Světlá,
1999; Daneš, 1997).
Rozvíjením
značným

kontaktů

vlivem cizích

se

světovou vědou

se

jazyků, převážně angličtiny,

internacionální terminologie a dalších lexikálních
vzorců

a celkového rázu

kořeny

v normách anglosaských,

textů

vyjadřování

věd přírodovědných.

kompozičního členění,

český vědecký

jazyk ocitá pod

což se projevuje

prvků,

užíváním

přejímáním

kompozičních

dle zvyklostí mezinárodních, jež mají své

přičemž

tento vliv je

Tyto normy jsou

zřetelný hlavně

v případě

hlavně

v oblasti

velmi pevné

na rozdíl od poměrně volných kompozičních norem a vzorců

v tradici českého vědeckého vyjadřovaní (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, Daneš
1997).
Styl

českého

odborného

vyjadřování

tradice (tzv. teutonský styl), pro niž je
zdůraznění

intelektuálnosti, složitost a

byl dlouho pod vlivem

příznačné potlačení
určitá výlučnost

německé

subjektivních

jazyka,

stylové

faktorů

a

upřednostňování

teorie, složitá syntaktická stavba, digresivnost, množství nominalizovaných a
neosobních konstrukcí, pasivizace, vysoká modalizovanost

textů.

Text je pro

čtenáře

poměrně náročný, neboť jak píšou S. Čmejrková, F. Daneš a J. Světlá (1999)

v návaznosti na analýzy

vědeckého vyjadřování

diskurs je spjat s představou
porozumění

5

čtenářské

autorovým intencím, zatímco

u jiných

autorů: "německý

zodpovědnosti

odborný

za dešifraci textu, za

angličtina patří kjazykům počítajícím

Mistrík zde správně zdůrazňuje dynamický moment v systému stylů (1985, s.420)
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s autorskou

zodpovědností

stylu jsou do

značné

za jasnost výkladu." (s.27). Charakteristiky teutonského

míry shodné s rysy

texty z oblasti anglosaské kultury se
čtenáři,

českého vědeckého vyjadřování.

vyznačují

Odborné

srozumitelností danou ohledy ke

dále zde nalézáme tendence k linearitě a

větší

podíl subjektivních

faktorů

(Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999).

Vliv normy anglosaských
rétoriku

vědy,

vědeckých textů

se spolu se

vzrůstajícím

s rostoucím významem role subjektu badatele ve

a s rozrušováním norem, jež
vědeckých textů.

přináší

vědecké

zájmem o

komunikaci

postmoderní doba, promítá do charakteru

Omezuje se jejich stereotypnost,

častěji

se projevují individuální

rysy autora a jeho tvořivost, texty se stávají variabilnějšími (Čmejrková - Daneš Světlá 1999; Čechová a kol., 2003; Kraus, 1994).

Zvolna se narušuje,
odborného
dobové

vyjádření,

proměny

popularizačnímu,
uvolňují

alespoň

tak jak je

jazyka

vědy

v některých aspektech, výše popsaná norma

uváděna

do

ve stylistikách. Domníváme se, že tyto

určité

míry

přibližují

jehož hranice se však v mnohých

vědecký

současných

(srov. již výše uvedená bulvarizace, o které mluví M.

styl stylu

publikacích také

Krčmová

(1999, s.

276); tamtéž Krčmová uvádí i příklady fabulace v popularizačních textech).

2.6 VLASTNOSTI A VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY STYLU VĚDECKÉHO A
STYLU POPULARIZAČNÍHO

Výše uvedené obecné charakteristice odborného stylu má blíže styl
styl

popularizační

mnohé vlastnosti neplatí nebo platí jen

vědecký,

zčásti, právě kvůli

pro

jeho

otevřenosti prvkům stylu publicistického či prvkům hovorové vrstvy (Čechová a

kol., 2003, s. 169).
Některé

vlastnosti

českého vědeckého
vědeckých

stylu jsme zmínili, již když jsme hovořili o

blízkosti stylu

českých

textů

zprostředkovává

teoretické poznatky jednotlivých

stylu teutonskému.

Vědecký

vědních oborů, často

styl

jde o

poznatky nové či nově autorem pojaté (Čechová a kol., 2003). Texty vědeckého stylu
jsou propracované z hlediska horizontálního
příznačné

členění,

vyjadřování

je užití internacionální terminologie a v závislosti na

je exaktní,

vědním odvětví

i
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užívání

umělých symbolů (značky,

textech vyskytují

prostředky

počtu

vzorce aj.), ve zvýšeném

knižní.

Obzvláště

texty

věd přírodních

se ve

vědeckých

bývají i ve

větší

míře formalizovány (např. Čechová a kol., 2003, s. 182).

Cílem je

zřetelně, jasně

úplně

a

vyložit danou problematiku

adresátovi Genž je vzdálený a neznámý), text
pohledů,

představuje

zasvěcenému

problematiku z různých

uvádí její možná pojetí, vyrovnává se s názory jiných

autorů

předjímá

a

možné námitky, na něž rovnou odpovídá. Charakter vědeckého textu je tedy do jisté
míry interaktivní a intertextový (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s. 44), tyto
vazby na jiné texty se projevují ve vertikálním

členění

textu ve

formě

citací,

odkazů

na odbornou literaturu a parafrází (Čechová a kol., 2003, s. 180).
České vědecké texty jsou, hlavně voborech humanitních, do značné míry

modalizované (což je též

dědictví

teutonského stylu), autor

často

signalizuje nižší

míru jistoty, pochybnosti o svých tvrzeních. Mnohdy oslabuje platnost svého tvrzení

",
z pragmatických
-',~

.~

důvodů,

kdy autor

záměrně

zeslabuje své tvrzení s ohledem na

adresáta, formuluje opatrně, příčinou je do jisté míry snaha o zdvořilost. (Čmejrková
- baňeš - Světlá,1999, s. 196; Daneš, 1997, s. 85). Jako další typickou vlastnost
českých vědeckých textů uvádějí Čmejrková, Daneš a Světlá (1999, s. 29) autorskou

skromnost, která se

vyznačuje

prostředků,

předložky

ještě

jako jsou

orientátorů

vlastností je

statí pomocí oslabovacích

o nebo k (ke). Dodejme, že se sem s určitostí

používání autorského plurálu

zmiňovanou

titulů

formulováním

či některé případy

volnější kompoziční

neosobních konstrukcí.

norma a menší

počet

řadí
Třetí

textových

ve srovnání s texty anglosaskými.

Úkolem popularizačního textu je přístupnou formou zprostředkovat poznatky
laickému adresátovi (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999; Čechová a kol., 2003;
Jedlička,

1970), text

"umožňuje

vědeckému

interdisciplinárních kontextů" (Čmejrková O polyfunkčnosti

popularizačního

Charakteristiky
větší zřetel

Daneš -

Světlá,

širších

1999, s. 50).

textu byla řeč výše.

popularizačního

textu vodborné

literatuře

obvykle

zdůrazňují

k adresátovi v těchto textech a s ním související zjednodušení výkladu

(prezentuje se jen jeden z možných
užívání

poznatku putovat do

české

terminologie a

pohledů

na problematiku)

(Krčmová,

vysvětlování méně rozšířených pojmů.

1999),

Výklad bývá
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v zájmu obecné srozumitelnosti méně přesný a konkrétní, užívá se množství příkladů
(pro názornost) a

objasňují

(a tudíž jsou v textech

a

vysvětlují

vědeckých

se i pojmy, jevy a vztahy, které oborník zná

obsaženy

implicitně),

jsou však nesrozumitelné. S tím souvisí celková

pro

nezasvěceného čtenáře

šíře vyjádření popularizačního

textu

a uvádění vedlejších informací (Čechová a kol., 2003, s. 189), jejichž forma aJnebo
obsah jsou pro

čtenáře

přitažlivé

(např.

vyprávění)

srozumitelnost, názornost nebo pro seznámení

čtenáře

či

důležité

jsou

s kontextem

pro

sdělovaného

obsahu.
Uvedené Jevy lze v

zásadě

explicitnost, který M. Jelínek (1996, s. 724) charakterizuje jako
maximálního množství informací z vědomí
z běžné konverzace, kdy lze
situaci nebo
významně

odlišuje styl

opovědět

mluvčího.

rozhodnutí

vědecký

mluvčího

velmi

stručně, či

Dodává, že

od

mluvčího

že vysoká míra

věcné

příklady

velmi obsáhle v závislosti na

věcná

popularizačního

ná

uplatnění

v komunikaci a uvádí

explicitnost je rys, jímž se
(s.743). Domníváme se, že

v případě této diference je nutné uvedenou charakteristiku
doplněním,

věc

z hlediska obsahu shrnout pod pOjem

drobně

explicitnosti zde není dána

modifikovat, a to

potřebami či libovůlí

(pisatele), ale vyskytuje se z důvodu ohledu na adresáta, resp. na funkci

popularizačního

textu.

V popularizačním stylu se často objevují prvky vrstvy hovorové (Čechová a kol.,
2003, s. 169)

či

prvky publicistické, text bývá

přizpůsobeno předpokládané
rekreační. Věty
variabilnější,

obrazná

úrovni adresáta

často

(Krčmová,

1999) a

bývají kratší a jednodušeji konstruované,

objevují se

vyjádření, často

četná

patrně

vyjádření

je

i funkci

je bohatší a

synonyma, aktualizované a expresivní výrazy,

se prosazuje subjektivita. Objevují se

estetizující funkcí, text je

Vyjadřování

beletrizován.

členitější

přizpůsobuje předpokládaným zájmům

(Krčmová,

1999).

četné

Výběr

ilustrace s

informací se

a percepčním možnostem adresáta.
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3. Texty historické
Z odborných

textů

z oblasti historie jsme k rozboru zvolili

obě součástí několikadílného

souboru podávajícího výklad

dvě

knihy, jež jsou

českých dějin.

Jedná se o

desátý svazek rozsáhlého devatenácti svazkového díla Velké d4J'iny zemí Koruny
české

(dílo

ještě

není vydáno

kompletně),

který zahrnuj e léta 1740-1792, tj. vládu

Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II, a pátý díl (z celkem devíti dosud vydaných
dílů)

popularizujícího cyklu Toulky

v němž jsou zachyceny české

země

českou

minulostí z pera Petra

Hory-Hořejše,

v letech 1740-1815, tedy od počátku vlády Marie

Terezie po ukončení napoleonských válek.
Rozdíl v
dějiny

zaměření

Koruny

knih je patrný již z jejich názvu a

české

čistě

je

podoby. Název Velké

nocionální a statický, adjektivum velký

obšírnost pojetí. Titul Toulky
výběrovost

vnější

českou

naznačuje

minulostí naproti tomu evokuje jakousi

v otázce obsahu a lehkost pojetí, což je dáno

hlavně

jeho metaforickým

charakterem a užitím slova minulost namísto terminologizovaných

výrazů dějiny či

českou

minulostí jsou

historie. Další významnou diferencí je to, že Toulky

ilustrovaná kniha, jméno ilustrátora Vladimíra Nováka je uvedeno na obalu knihy
vedle jména autora textu.
materiálů,

Součástí

této knihy jsou tedy nejen reprodukce dobových

ale také soudobé ilustrace. Taktéž rozsah popularizačního textu je výrazně

menší, zachycuje delší období z

české

historie na 230 stranách, kdežto text

období o 23 let kratší zpracovává na 767 stranách textu.
Nutno zde podotknout, že Velké
době,

vědecký

6

dějiny Koruny české

jsou text vzniklý v nedávné

který reflektuje moderní tendence týkající se pojetí odborného textu, tj.

ohled na vnímatele,

výraznější

projevy subjektivity autora

včetně prvků

větší

hodnotících,

osobité vyjádření apod.
Každý z textů je, jak už bylo uvedeno,
dějiny.

Jsou proto jistým

způsobem

součástí

cyklu snažícího se mapovat

české

specifické, domníváme se však, že je lze pojímat

jako samostatné celky a jejich začlenění v cyklu není našemu bádání nijak na závadu.
Naopak podstatné je, že je tato vlastnost spojuje, že jde o texty podobného typu,

6

Tyto údaje je nutné vzhledem k rozdílnému formátu, grafickému zpracování a sazbě knih chápat

pochopitelně jen jako orientační.
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celků

které v rámci svých

dějinnou

zpracovávají stejnou

rozsáhlý cyklus, poněkud jiné je pouze zaměření těchto
Toulky

českou

české

Koruny

minulostí jsou text psaný stylem

je souhrnný text

vědecké

epochu pro konkrétní

textů,

cyklů.

potažmo

popularizačním,

Velké

dějiny

povahy, v němž se místy zohledňuje adresát

stojící mimo daný obor, adresát exoterický (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s.
50). Tak lze interpretovat sporadické subjektivizované pasáže oživující text - které
však v současnosti z anglosaského
vyjadřování

v široké

některých termínů

čarou

zmiňovaných

uvádění

prvkům

českého

odborného

českých ekvivalentů

podávající základní informace o postavách

v textu. Jinak text vykazuje všechny znaky stylu

od komplikovaných syntaktických struktur,

kompozičním
komplexně

pronikají do

(viz kap. 2.5) - dále

a poznámky pod

antické mytologie
vědeckého,

míře

prostředí

přes náročné

lexikum až ke

a obsahovým charakteristikám (problematika je pojata

a široce, text

věnuje

pozornost

problémům,

které byly dosud historiky

zanedbávány - jak se praví v úvodu, apod.).
Pro bližší analýzu jsme zvolili prezentaci politických

aspektů

prvních dvaceti let

vlády Marie Terezie v obou knihách, tj. období zahrnující léta 1740-1760,
rámcově
členění

budeme vždy

textu je

řeč

samozřejmě zohledňovat

přičemž

knihu jako celek. V kapitolách o

o celé knize, v kapitolách ostatních jsou zachyceny poznatky

ZÍskané analýzou úseku textu zabývajícího se výše uvedenou oblastí historie.

3.1 SLOVNÍ ZÁSOBA

Pro odborný styl je typická pojmovost,

přesné

a jasné

vyjádření

bez konotací,

sklon k nominalizovanému vyj ádření, ij. k vyššímu podílu substantiva jiných jmen a
nižšímu podílu sloves (viz kap. 2.4).
Základem obou
české

apod.)

textů

(dále jen VD) až na
stylově

a

je spisovný jazyk, v případě textu Velké
občasná ozvláštnění

emocionálně

příznakových vyjádření,

hodnoty estetické, slouží k vyjádření zaujetí autora pro
má dohromady sloužit ke

snadnější

recepci

Koruny

stylu (obrazné pojmenování, frazém

neutrální, naopak text Toulky

jen 1) je plný aktualizovaných a

dějiny

čtenářem

českou

minulostí (dále

která mají textu dodat

sdělení

(Jelínek, 1996), což

a k působení najeho názory.
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3.1.1 Termíny a

přejatá

slova

Oba texty lze z hlediska slovní zásoby
obsahují zvýšené množství

přejatých

méně

historismy

(např.

jako intelektualizované,

slova termínů. Rozdíl je
vyjádření

tkví v tom, že text VD obsahuje takových
specializované a

označit

více a

opět

často

otázkou míry, tj.

jde o výrazy více

frekventované, mnohdy jsou to sousloví

pretendent, arivista, fiskus,

dislokace,

cizojazyčná či

konsenzus,

renegát,
Termínů

advocatus diaboli, cum derogatione instantiarum, persona non grata etc.).

je v textu vzhledem k jeho
varianty

(např.

nasycenosti

např.

explicitně vysvětleny, předpokládaný

Text

se objevují

popularizační

frekventovaným

(např.

obě

nečeské

varianty vedle

(akcíz).

Ani velmi specializované termíny, jako
nejsou

hodně, hojně

beatifikace a kanonizace, heretik), narazíme i na

např. nepřímá daň

sebe -

informační

neboť

(1) se nevyhýbá

decenální reces,

apelační

soud apod.

recipient tedy jejich význam zná.
běžným

přejatým

slovům,

relativně

agenda, de facto, byrokrat, kalkulovat, pragmatismus,

ultimativní požadavky, sankcionovat, teritorium, operace, celebrovat mši aj.), mnohé

z nich mají charakter výrazů slaběji terminologizovaných (Čechová a kol. 2003,
s.187). Text T tedy

předpokládá čtenáře

natolik, aby mu uvedené výrazy
nacházíme v textu

relativně

laického, který je však

nečinily

méně,

že

termínů

jsou vybírány jen ty

obecně

obtíže. S tím souvisí

evidentně

všeobecně vzdělán

zjištění,

srozumitelné, o nichž autor předpokládá, že je netřeba vysvětlovat,
chybné dekódovaní nenarušilo celkový smysl textu,

např. berně,

případně

by jejich

regiment, exekutiva,

sbor, rakousko-uherský dualismus, legie, ofenziva, triumvirát, stavy, anexe, artilerie,
fortifikace etc. Termíny specializovanější a současně pro sdělení zásadní jsou
vysvětleny,

je jich však minimum

denotátům

jejich

(např.

personální unie, primogenitura), text se

bud' zcela vyhýbá (ve srovnání s textem VD), nebo užívá pouze

opisné vyjádření, tj. vyhýbá se užití termínu.

3.1.2

Prostředky

knižní a hovorové

Krom prostředků neutrálních se v obou textech objevují i prostředky knižní, jde
hlavně

o spojky či vztažná zájmena (např. byt: jenz) , v textu T se sporadicky

vyskytují i knižní slova plnovýznamová, která

většinou

slouží k

dotvoření
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obřadného, někdy

obratů

s množstvím
však

až patetického podání některých pasáží. Autor textu T pracuje také

nepřekračují

z běžné

řeči,

jde o frazémy, hovorové a expresivní výrazy, jež
(např. dělat něco

hranici spisovnosti

na oko,

vyhmátnout pravou chvíli, vycepovaná armáda, sprovodit ze
sněmy, novopečení

tahanice se

spojenci,

mladičká

přitlačit
světa,

ke zdi,

zdlouhavé

Marie Terezie, poslepovat cosi

vzdáleně připomínajícího vojsko, vygumování našeho státu z mapy atd.). Činí tím

text dynamičtějším,

3.1.3 Obrazná
Podobně

živějším, přibližují

jej

běžné mluvě.

vyjádření

atraktivizující a taktéž estetizující funkci mají obrazná

obsažená v textu T,

kromě

vyjádření

toho také dodávají textu naléhavosti a emocionálnosti

(Čechová a kol., 2003, s. 214). Nejedná se o pojmenování nijak složitá, jejich

charakter je blízký obrazným pojmenováním z oblasti publicistiky (Čechová a kol.,
2003, s. 215)

(stejně

níže), v mnoha

jako se této oblasti text T blíží i dalšími charakteristikami, viz

případech

jsou

rozhodlo, vyhlídka na snadnou
válečné vavříny) či

rychle sloupe),

pojmenování
mlčel,

víceméně

kořist zvítězila

odvozená z ustálených

hlavně

poměrně

ve

automatizovaná

vypjatějších

originální

(např.

(např.

Rakousko se

nad ideály, složit k nohám panovnice

obratů (např.

pozlátko intelektuála se

dramatizovaných pasážích se objevují

truchlohra" holubičích povah ", lid

skrojek Slezska, získat imperátorský diadém, koketní ozdoba na

studeně

Friedrichově

pragmatismu aj.).
Několik

málo obrazných

vyjádření

slouží jako

textu VD, jedná se spíše o ustálená pojmenování,
jiná dokonce hovorový
spolknout

dvě hořké

porušením

tradiční

vyjádření

(např. osiřelý trůn,

prostředky ozvláštňující
některá

mají

odchod krále z tohoto

pilulky, Hradec Králové si jich užil

normy

čistě věcného

příznak

ještě

politika Marie Terezie,

nešťastný

expresivní,

světa,

Petr III, barbarský

muset

více aj .). Dalším

objektivního akademického stylu je

autorova postoje pomocí hodnotících adjektiva adverbií

také styl

(např.

občasné

krátkozraká

způsob, lačný kurfiřt

aj.). Jde

však skutečně jen o ojedinělé uvolňující rétorické prostředky (Čmejrková - Daneš Světlá,

1999, s. 60).
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3.1.4 Hodnotící výrazy
hojně

Hodnotící výrazy se naopak
prostředků

pomáhají

tvoří

subjektivního, emocionálního a expresivního zabarvení textu.

čtenáři

ve formování názoru na látku tím, že mu nabízejí,
(např.

podsouvají hodnocení
bezradný

vyskytují v textu T, kde

vojevůdce,

zbabělé

panstvo,

nepoučitelný

Kromě

toho

někdy přímo

Karel Lotrinský,

hrdá, houževnatá, temperamentní Marie Terezie,

prohraná bitva, stavovská reprezentace se chovala vlažně,

jeden z

nešťastně

ustrašeně, zrádně

aj.)

3.1.5 Konkrétní údaje, synonymie
přesnosti

Požadavek

údajů

množství konkrétních
předurčuje,

že jde

kvantitativní údaje

a úplnosti Je také

hlavně

v textu

důvodem

vědeckém

o jména historických osobností, jména místní, data a

vyjádřené čísly.

hrabě

August

velkého

(VD) a historická povaha materiálu

V rámci

přesnosti

a ucelenosti výkladu je jméno

osobnosti přinejmenším při prvním výskytu uvedeno celé,
(např. Bedřich

skutečně

výskytu

včetně

šlechtických

titulů

Harrach), s podobnou exaktností se nakládá se jmény

obcí a institucí, jejichž názvy v původním jazyce

(němčina,

latina, polština aj.) se

kladou v závorce za název český (příklady viz str. 39).
Z

důvodů

disimilace textu se

zkrácená verze
Haugvic,

B. V

pojmenování
děj e

(různé

při

opakováních

kombinace titulu,

příjmení

většinou

uvádí u vlastních jmen

a iniciál, např.

hrabě B.A.

Harrach,

Haugvic aj.), málokdy však dochází na referování pomocí

kontextově

synonymních, jak se to

často

z potřeby variability vyjádření

v textu T.

Výraz synonymního charakteru se v textu VD používá
jen v případě pojmenování postav, o kterých je

řeč

tento jev u pojmenování královny Marie Terezie.
užitých pro panovnici
nazývána ve
panovnice,

poměrně

Přesto

stylové disimilaci

často, nejnápadnější

je

je repertoár pojmenování

stereotypní. Osoba panovnice Marie Terezie je

většině případů prostě

česká

velmi

kvůli

Marie Terezie, dále narazíme na výrazy

královna, královna, královna

česká

a uherská,

výjimečně, kupř.

v pasáži o korespondenci, nacházíme pojmenování, jež lze nazvat kontextovým
synonymem, vznešená pisatelka (V dopise nejvyššímu
Kinskému z prosince 1741 vznešená pisatelka
v pasáži, která se týká

české

českému kancléři F.

otevřeně přiznala,

korunovace Marie Terezie a kde se

J hraběti

že ... ). Avšak

hodně hovoří

také o
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českých

stavech, se tento výraz

(české

stavy) velice

často

opakuje, není nikde

nahrazen synonymem.

V textu
údajů,

popularizačním

jako jsou jména,

(T) se uvádí mnohem méně přesných a konkrétních

čísla

apod. Nejde zde totiž o kompletní a

informování adresáta o historické
čtenáře

ale uvedení laického
Příliš

zájmu.

pozorujeme oproti

a jejích souvislostech jako v textu VD,

do problematiky atraktivním

přesných

mnoho

skutečnosti

vědeckému

důkladné

způsobem

a získání jeho

dat by ho odradilo a zmátlo. U pojmenování osob
textu (VD)

prvním výskytu neuvádí titul jakožto

určité

součást

diference,

jména, ale

předně
před

se obvykle ani

ním

(hrabě

při

Václav

Antonín Kounic), pojmenování se tak jeví jako civilnější, méně oficiální. 7 Další věcí
je, že se u mnohých osob na rozdíl od praxe textu VD plná jména
neboť

opět

to

Při

pro funkci proj evu není nutné.

osobního jména dochází k početným variacím, jak

vůbec neuvádějí,

opakovaných výskytech téhož
přímo

jména, tak synonymních

pojmenování.
Celým textem T prochází snaha co nejvíce a plasticky
čtenáři,

jedním z prostředků je také -

některých

jména,

řekněme

přiblížit

dobu a osoby

- familiární pojmenování osob. Na

místech j sou pro pojmenování historických postav užita jen jej ich

zvláště

tomu tak je u

panovníků

(Marie, Friedrich, Karel - myšleno Marie

Terezie, Friedrich II., Karel VL), což také přispívá k jistému
skutečnosti.

křestní

zintimnění

zobrazované

Dalším dokladem jisté expresivity je nazývání pruského krále Friedricha

II. " Velkým Fricem"

(překlad

ustáleného

německého označení).

Nejsou-li panovníci v textu pojmenováni jakoukoli verzí svého jména, jsou i zde
nazýváni synonymními výrazy, v tomto textu je ale škála o
příklady

Marie,

pro pojmenování Marie Terezie: krom
císařovna,

královna,

arcivévodkyně

uherská a

česká.

doplněna

adjektivy, zhusta hodnotícími

Tato

různorodá,

arcivévodkyně, mladičká

představují

7

panovnici v

něco

nejčastějšího

širší.

Uveďme opět

Marie Terezie je to

rakouská, Habsburkovna, královna

avšak v zásadě nocionální pojmenování jsou
(např.

hrdá královna, šestadvacetiletá

Marie Terezie etc.), která mají subjektivizující povahu,

osobnější rovině

a nejspíš slouží k tomu, aby se

čtenář

Dodejme na okraj, že text VD používá počeštěná jména historických osobností jako Haugvic,
II., kdežto v textu T jsou jména původní: Haugwitz, Friedrich II.

Bedřich

často

vžil
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do situace Marie Terezie,

přiblížil

se kjejí

osobě

a tím lépe pochopil její jednání. Jde

tedy o jeden z prostředků persvazivní a získávací funkce
stejně

popularizačního

textu,

jako všechny ostatní beletristické a publicistické prostředky (atraktivní detaily,

zdůvěrňování

postav, množství synonym apod.).

Mnohem bohatším repertoárem synonymních
popularizační

(VD) disponuje text
místě,

výrazů

vědeckému

oproti

(1) v případě pojmenování

českých stavů.
případech

kde se v textu VD toto pojmenování opakuje (v obou

zobrazení téže události), nacházíme v textu T tato synonyma:
hodnostáři,

preláti,

Takových

případů

panstvo,

čeští

české

základě

toho lze

Na

jde o

stavy, šlechtici a
česká

páni, nobilita, šlechtici, panstvo,

bychom našli více. Na

textu

předpokládat,

šlechta.

že index

opakování slov (poměr mezi počtem slova počtem různých lexémů) (Čechová a kol.,
2003, s. 187) je v popularizačním textu nižší než ve
z důvodů přesnosti opakují velmi
Větší

množství

výrazů

často

a slovní zásobaje

synonymního charakteru

vědeckém,

kde se slova

stereotypnější.

či významově

jedná o synonyma jako taková nebo kontextová, je pro text

blízkých,

popularizační

charakteristické. Objevují se nejen v případech nezbytného opakovaného
téhož denotátu, ale
funkce

postačil

řekněme

někdy

i v případech, kde by k naplnění objektivní

ilustrativní,

osvětlující sdělovanou

19. prosince mu ve Vladislavském sále
rytířů, měšťanů, prelátů

S touto tendencí

částečně

rozhodně

V neposlední
navazování.

(1)

označení

sdělovací

problematiku z více stran.

Někdy

řadě

slavnostně

holdovalo

několik

se také

Např.:

set příslušníků šlechty,

a kanovníků.

souvisí i množství apozic a

(viz kap. 3.3). V textu

k disimilaci,

se

výraz jediný. Slouží tedy nejen k disimilaci textu, ale i jako prvek

z podobných důvodů preferuje užití řady kohyponym namísto hyperonyma.

členů

ať

vědeckém

souřadně

složených

větných

(VD) slouží synonyma vesměs jen

nenacházíme jakékoli příznakové kumulování.
slouží

synonymní

výrazy jako

prostředek

mezivětného
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3.2 MORFOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Domníváme se, že vzhledem k tomu, že oba srovnávané texty podávají výklad
předmětem

historických událostí, že tedy
oproti

textům

Toulky

jiných

českou

akcentuje

oborů

tak statické. Srovnáme-li Velké

složku. Excerpcí

úseků

linie, není

dějiny

vyjádření

Koruny

celkově dynamičtější

minulostí, zjistíme, že text T je

dějovou

dějová

výkladu je

české

a

a že více

o 1600 slovech jsme zjistili v textu VD

161 sloves, v textu T 189 sloves, tj. o 17% více. Repertoár sloves v popularizačním
textu (1) je navíc mnohem

variabilnější,

Zatímco v textu T jsou nositeli

významů přibližně

v textu vědeckém (VD) je poměr poněkud posunut
tj.

věta

je

pojmově nasycenější

snižuje význam slovesa ve
Rozdíl se

zřetelně

a sloveso je

větě

pestřejší

slovesa jsou

stejnou

směrem

významově

měrou

a

dynamičtější.

slovesa i jména,

k nominálnímu vyjádření,

chudší,

obecnější, čímž

(Mistrík, 1985, s. 218), text se stává

ukazuje v následujících dvou

řadách

sloves z obou

se

statičtějším.

textů,

z pasáží

hovořících o císařské korunovaci Františka Štěpána Lotrinského a současně

probíhající druhé válce o Slezsko:

Velké

dějiny

Koruny české:

byl zvolen, byl korunován,

začaly

se,

označovat, přihlížela,

nebránilo, titulovat, dostal se,

vyplynulo, vztahuje se, nevzniklo, pozastavoval se, uspokojovalo,
podtrhnout,

osvědčil,

využije, napadne,

dokázala, porazit, rozbít, byla

svědčila, zmařila, přesunulo

se,

uzavřena,

měla,

vstoupil,

zůstal,

zachován,

potvrzovala, uznal,

nemůže,

nesmíří

se,

zvítězil ...

Toulky českou minulostí:
byl pozdvižen, zviklalo,
měl,

sledoval, ocitly,

přál

připjalo,

si, mít,

udeřil,

byl poražen, bylo, nevynutí si, byli
musela,

smířit

Větší statičnost

jmenných

dalo se,

očekávat,

rozdrtil, vrhl,

vyčerpáni,

následoval, uchýlili, shromáždil, vyrazil,

uštědřil,

následoval,

dobýt, ztroskotal, musel, přijmout,

skončila, vyřešila,

bylo potvrzeno,

se, dostalo se, uznal, nesouhlasil ...

a nominalizovanost textu VD podporuje i vyšší výskyt s love sně

predikátů

a tendence

víceslovného namísto obvykle

konkrétnější

multiverbizační

(užití

vyjádření

jednoslovné formy obdobného významu)

(Karlík - Nekula - Pleskalová, 2002, s. 276). V textu VD nacházíme

četná
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multiverbizovaná

vyjádření:

reforem, zavdalo

příčinu

vyjádření
téměř

se v textu T z

výraznou

přikročit

došlo k omezení,

vyznačovaly

k zápasu,
důvodů

měrou,

k provádění

se katastrofickými rysy apod. Tato

jeho výrazné tendence ke konkrétnímu

vyjádření

nevyskytují.

Potřeba přesného vyjádření složitějších sémantických vztahů (Čechová a kol.

2003, s. 187) však v analyzovaném

popularizačním

důležitý

což se projevuje mimo jiné tím, že další
stylu, s e k u n d á r n í
však

přibližně

pře d 1o ž k y,

dvakrát

méně

textu (T) do
výrazový

určité

míry zůstává,

prostředek

odborného

lze v textu T v určitém množství nalézt. Jejich

než v textu VD, pokud

můžeme

usuzovat z provedené

kvantitativní analýzy (na 1600 slov se vyskytly 3 sekundární

předložky

vT a 7

sekundárních předložek ve VD).
Pas i vní c h kon s trukcí je v obou textech poměrně málo.

3.3 SYNTAKTICKÁ STAVBA

Větná

stavba obou

textů, vědeckého

složitá. Tato charakteristika se však týká
predikačních

jednotek; ty jsou

většinou

popularizačního

(VD) i
hlavně

členy

objevují se v nich kondenzované syntaktické konstrukce a
situace je u

souvětí.

Velká část

stavby jednotlivých

souvětných celků

vět příliš složitě

jakožto

jsou

bohatě

rozvité,

často

také vsuvky. Jiná

není v porovnání s komplikovaností

konstruována,

vobou textech mají

převahu souvětí

době

dřívějšku běžnější,

a tak i

souvětná

u periody a podobných

útvarů

(Rulíková, 1978). Výše uvedené základní

např.

syntaktické vlastnosti se v
další shody a taktéž

zásadě

samozřejmě

Souvětí

neboť

kvantitativní
oproti

o dvou větách.

vět

stavby jednotlivých

dlouhé, jejich

poměrně

(T), je

týkají obou

o nižším počtu vět jsou v dnešní

stavba není tak složitá, jako byla

textů,

nyní se podívejme blíže najejich

na rozdíly.

Jako základ nám poslouží údaje získané kvantitativní analýzou
úseků

textu z obou knih.

Náhodně

jsme vybrali vždy

několik odstavců

míst každého ze srovnávaných textů v celkovém rozsahu
jde o 1607 slov u Ta 1610 slov u VD).

stejně

přibližně

dlouhých
z různých

1600 slov

(přesně
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V daném úseku jsme zjišťovali počet všech větných celků (tj. konstrukcí ve
formě věty

formě souvětné

jednoduché i ve

predikačních

jednotek

jednoduchých

vět

(ať

už samostatných nebo zapojených do

souvětí

a

dohromady), celkový

v textu a údaje o

V první fázi analýzy jsme se

zaměřili

také na

počtu vět
četnost

počet vět

souvětí),

v jednotlivých

výskytu

jako

dále poměr
souvětích.

vět jednočlenných.

Údaje jsme shrnuli do tabulek 1 až 4. Kvantitativní vlastnosti obou textů jsou
vyjádřeny jak konkrétními čísly,

Tabulka 1:

Počet

tak procentuálně.

slov, větných celků a vět

počet

VD (text vědecký)

T (text popularizační)

slov

1610

1607

větných celků

62

92

vět (predikačních jednotek)

144

175

Tabulka 2:

Průměrné

průměrný počet

slov ve

větném

slov ve

větě

celku

(predik. jednotka)

vět připadajících
vět

v

hodnoty (délka větného celku, věty a souvětí)
VD (text vědecký)
T (text popularizační)

na větný celek

souvětí

25,97

17,47

11,18

9,18

2,32

1,90

2,58

2,43

Tabulka 3: Počet vět jednoduchých a souvětí; procentuální vyjádření jejich podílu vzhledem
k celkovému počtu větných celků
počet
VD (text vědecký)
T (text popularizační)
vět jednoduchých

10 (16,1 %)

34 (37,0 %)

souvětí

celkem

52 (83,9 %)

58 (63,0 %)

souvětí

o 2 větách

30 (48,4 %)

40 (43,5 %)

souvětí

o 3 větách

16 (25,8 %)

13 (14,1 %)

souvětí

o 4 větách

4 (6,5 %)

3 (3,3 %)

souvětí

o 5 větách

2 (3,2 %)

2 (2,2 %)
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Tabulka 4: Procentuální vyjádření
k celkovému počtu souvětí

četnosti

počet

výskytu

souvětí

určitém počtu vět

o

VD (text vědecký)

T (text popularizační)

souvětí

o 2 větách

57,7 %

68,9%

souvětí

o 3 větách

30,8 %

22,4%

souvětí

o 4 větách

7,7%

5,2 %

souvětí

o 5 větách

3,8 %

3,5 %

Z tabulky

č.

připadá přibližně

jednoduché i

1 vyplývá, že v popularizačním textu (T) na stejný
o

třetinu

souvětí)

větných celků,

více

vzhledem

v tomto textu jsou

to znamená, že

relativně

kratší, tj. jsou

počet

věty

tvořeny

(tj.

slov
věty

menším

počtem slov než v textu vědeckém. 8
Průměrná

délka

jednu větu připadne
větný

větného

celku je tedy u textu

průměrně

9,18 slova průměrný počet

celek zde vychází na 1,90, zatímco v

celek skládá

průměrně

popularizačního

případě

z 25,97 slov, jednotlivá

vět připadajících

textu

věta

(T) 17,47 slov, na

vědeckého

na jeden

(VD) se větný
větný

má 11,18 slova jeden

celek se v průměru skládá z 2,32 vět (tabulka 2).
Je tedy evidentní, že se porovnávané texty liší délkou
stylizován v delších
k

větách

počtu větných celků

vyšší. Tento údaj
vyšší

může

než text popularizační (T).

(tj.

Poměr počtu

průměrný počet vět připadající

ukazovat na výskyt

četnost souvětných celků

faktorů.

věty; vědecký

ve

Je nutno chápat jej pouze

souvětí

vědeckém

orientačně,

odráží i

počet vět

výrazně

nižší než u popularizačního.

o vyšším

textu (VD)

Popularizační

zatímco

vědecký

či

jednotlivých vět

větný

celek) je též

počtu vět,

ale také na

na kombinaci

těchto

je potřeba si uvědomit, že v číslech se

jednoduchých, který je Gak uvádí tabulka

tvořen jednoduchými větami,

na

text (VD) je

č.

3) u

vědeckého

textu

text (T) je z více než jedné třetiny

se z téměř 85% skládá ze

souvětí,

což

je další z výrazných diferencí.

Vyšší je u popularizačního textu (1) i počet jednotlivých vět (predikačních jednotek), avšak poměr
obou cifer (počet jednotlivých vět u Ta VD) již není tak vysoký jako v případě větných celků, což je
dáno vyšším počtem jednoduchých vět a menším počtem vět v souvětí u textu (1) v porovnání s (VD).
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Avšak jak bylo výše uvedeno,
tvoří

nejčastější

dvou

větách,

celků

(tabulka 3) a 58 % (VD) resp. 69 % (T) všech

které

V intencích norem
vědách)

délce

je

souvětí

souvětí

souvětí

- zaokrouhleno - 48 % (VD) resp. 44 % (T) všech

vědeckého vyjadřování

v textu VD v průměru

2,43

vět

o konkrétním

počtu vět

jednoduchých), v textu

jakkoli

pořadí

větách.

poněkud

dle

zřejmý

delší (2,58

vět

společenských

oproti

průměrné

ve sledovaných textech (tabulka 4). Zatímco

souvětí

o dvou

četnosti

vědecké

větách

výskytu jednotlivých

souvětí

souvětí

o dvou

skládající se ze

útvarem po

tří vět,

souvětí

v případě T je to

převahu

nad

větách

a ve

rovnoměrnější,

typů souvětí zůstává

tří čtvrtin tvořen souvětími

nejčastějším

Z toho plyne, že druhým

velmi výraznou

povahy (VD) je distribuce

fakt, že text vědecký je ze

v případě textu VD

větných

(tabulka 4).

(v humanitních a

ostatními (text je tedy z 80 % stylizován v

větách

souvisí i

souvětí

o

v textu T - viz tabulka 2), což koresponduje s distribucí

v popularizačním textu (T) mají
souvětími

souvětí

konstrukcí je v obou textech

stejné. S tím

o dvou a třech
větách

o dvou
věta

je

jednoduchá,

což opět ukazuje na složitější větnou stavbu textu (VD).
Frekvence

vět jednočlenných

popularizačním

a 5,5 %

vět

je v obou textech poměrně nízká (3,4 %

v textu povahy vědecké), což je v souladu se

vět

v textu

zjištěními

J. Filipce, který tento rys dává do souvislosti s tendencí odborného stylu k vytváření
vět-soudů

(Filipec, 1955, s. 46).

3.3.1 Kondenzace
Jedním

větné

stavby

z charakteristických

kondenzovanému

rysů

vyjádření. Stupeň

odborného

stylu

koncíznosti je udáván

Je

tendence

těsností

ke

vzájemného

připojení vět 9 a na úrovni větněčlenské konkurencí mezi užitím kondenzovaného

syntaktického schématu a vedlejší větou (Jelínek, 1996, s. 752). V druhé fázi
kvantitativní analýzy vybraných

úseků textů

jsme se

zaměřili právě

na

způsoby

spojení vět a na prostředky syntaktické kondenzace. Výsledky šetření jsme zanesli do
tabulek Č. 5 a 6.

9

Srov. např. Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s. 206n; Mistrík, 1985, s. 220n
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Tabulka 5: Způsoby spojení vět (v závorce podíl v %, zaokrouhleno na celá čísla)
počet spojení
VD (text vědecký)
T (text popularizační)

asyndetických

O (O %)

15 (18 %)

syndetických parataktických

30 (37 %)

18 (22 %)

syndetických hypotaktických 51 (63 %)

49 (60 %)

Tabulka 6: Syntaktická kondenzace
počet kondenzátů

VD(text vědecký)

T(text popularizační)

celkem

53

49

adjektivních

9

17

substantivních

38

23

infiniti vní ch

5

7

přechodníkových

O

1

participiálních

1

1

Jak je patrné,
sevřenosti větné
větami

popularizační

stavby, a to

(tabulka 5). Na

již to, že jeho

větné

text (1) vykazuje nižší míru kondenzovanosti,

hlavně

volnější

co se

týče těsnosti

vztahy mezi

větami

spojení mezi jednotlivými

v popularizačním textu ukazuje

celky jsou kratší a je jich více, než tomu je u textu

charakteru (VD). Tím pádem je v popularizačním textu mnohem více
vedle sebe stojí graficky a gramaticky zcela samostatné

vědeckého

případů,

kdy

věty, oddělené tečkou či

jiným grafickým znaménkem ukončujícím větu.
Dalším znakem

rozvolněnosti

stavby textu T je i fakt, že oproti situaci ve

sledovaném úseku textu VD, kde j sou vztahy mezi větami v souvětí vždy vyj ádřeny
nějakým

spojovacím výrazem, jsou věty v textu T v 15 případech spojeny

asyndeticky. V souladu s běžně
stylu však

převažují nejtěsnější

kolem 60%, zbylá spojení

vět

uváděnými

syntaktickými tendencemi odborného

spojení hypotaktická, kterých je v obou textech

jsou v případě textu VD pouze parataktická syndetická

a v textu T se poměrně rovnoměrně dělí mezi spojení syndetická parataktická a
asyndetická, s tím, že první jmenovaná mírně převažují.
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Spojení
členem,

těsnější

než

podřazení

věty větě

jedné

větným

druhé je její nahrazení

touto transformací vznikají kondenzované konstrukce

různých typů,

tzv.

kondenzáty (Jelínek, 1996). Údaje o počtu a typech kondenzujících konstrukcí
ve zkoumaných úsecích textů j sou uvedeny v tabulce
Celkové množství
trochu vyšší je dle

kondenzátů

očekávání

ve

připadne průměrně

vědeckém
vět

věty

relativně

vyrovnané,

textu. Vezmeme-li však v potaz
(predikačních

j eden kondenzát na 2,7

(VD) a jeden kondenzát na 3,5

5.

je ve srovnávaných textech

kondenzovaných konstrukcí k počtu
textech,

č.

věty

poměr

jednotek) v jednotlivých
v textu povahy

v textu popularizačním (1).

Vědecký

vědecké

text se tedy

jeví jako poněkud kondenzovaněj šL
Kondenzované konstrukce jsou v tomto textu (VD)
rovnoměrně,

což podporuje jeho

tendence ke kumulování více
složených

větných členech.

sevřenost,

kondenzátů

kdežto v textu
na jednom

rozvolněnost,

v zásadě

popularizačním

místě, nejčastěji

To spolu s větším množstvím

jak se domníváme, jeho relativní

rozmístěny

vět

je patrná

v souřadně

v textu T podporuje,

která je jednou z vlastností

snižujících náročnost textu.
Významnou

převahu

má v obou

případech

kondenzace

prostředky

nominálními,

mezi nimi hlavně kondenzace substantivní, vzhledem ke svým nárokům na čtenářovo
vnímání typická pro intelektualizované texty (Jelínek, 1996, s. 756), mezi
odborné bezesporu

patří.

Souvisí to

ostatně

něž

texty

velmi úzce s podstatným rysem

odborného stylu, s tendencí k nominalizaci.
V popularizačním textu (I) se také

významně uplatňuje

kondenzace pomocí

slovesných adjektiv, což odráží jednu z podstatných vlastností textu T, kterou je
velká frekvence rozvitých
dějové

dějových

volných

přívlastků,

jejichž jádrem bývá

právě

adjektivum (viz kap. 3.3.4).

Kondenzačních prostředků

nejméně

nacházíme

slovesných je v obou textech využito sporadicky,

kondenzátorů přechodníkových

souvisí s jejich výrazně knižním charakterem

(např.

a participiálních, což

Jelínek, 1996; Karlík - Nekula-

Pleskalová, 2002) a v důsledku toho snižující se frekvencí.
využití jinak

poměrně

patrně

Příčinou

nevelkého

frekventovaných konstrukcí infinitivních v analyzovaných

textech je nejspíš - jak píše M. Jelínek v Příruční mluvnici

češtiny

(Jelínek, 1996, s.

756) - jejich konkurence s kondenzačními schématy substantivními, která jsou
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zejména v textech odborných a

právně-administrativních upřednostňována

na úkor

spíše v konverzaci užívaných konstrukcí infinitivních. lo

3.3.2 Shrnutí poznatků plynoucích Z kvantitativní analýzy syntaxe
Všimněme

si, že základní kvantitativní charakteristiky jsou u obou

(z hlediska hierarchie

zjištěných

víceméně

běžně

odpovídají

současným

tendencím.

uváděným

souvětí

vlastnostem odborného stylu a jeho
převahu

V obou textech mají

kvantitativní diference mezi
konkurentů méně početně

textu

vědeckého

větách.

o dvou

oběma

stejné

očekávání

hodnot - viz tabulky 3 až 6) a dle

hypotaktická, dále kondenzace pomocí substantivních
útvarem je

textů

spojení

kondenzátů

a

syndetická
nejčastějším

Dominantní vlastnosti jsou tedy totožné,
hlavně

texty se tedy projevují

až v případě

zastoupených - u popularizačního textu (T) je na rozdíl od

(VD) druhý

nejčastější

parataktických a asyndetických spojení je

větný

celek jednoduchá

poměrně

věta,

počet

vyrovnaný a nacházíme více

adjektivních kondenzátů na úkor kondenzátů substantivních.
Tyto vlastnosti spolu s údajem o nižším
nejvýraznější

počtu

slov ve

doposud (metodou kvantitativní analýzy)

větě

textu T shrnují

zjištěné

charakteristiky

odlišující text popularizační (T) od vědeckého (VD).

3.3.3 Stavba souvětí
Výše jsme uvedli, že
(Rulíková, 1978),
konstrukce

příliš

(vícestupňové

souvětná

stavba není, v souladu s moderními tendencemi

složitá. V obou textech nalezneme i složité
rozvíjení, vedlejší

věta

vložená do

věty

hlavní apod.)

(Rulíková, 1978), není jich však mnoho a jejich výskyt je v zásadě
v obou dvou textech. Jak už bylo výše

řečeno,

analyzovaných textech podobný, syntax

charakter stavby

vědeckého

mezi textem T a VD jsou rozdíly ve

Příčinou

náročnosti

vyšší

vědeckého

textu (VD)

stavbě

rovnoměrný

souvětí

je v obou

přesto

jeví jako

textu se však

složitější, neboť

souvětné

jednotlivých

vět.

z hlediska vnímatele je

10 Za infinitivní kondenzační schéma jsme považovali pouze ty konstrukce, které plnohodnotně
konkurovaly větě, tj. vznikly transfonnací věty ve dlej ší ve větný člen vyj ádřený infinitivem, a skrytá
predikace v nich byla výrazně patrná. Naše pojetí je tedy zřejmě užší než pojetí M. Jelínka, což může
taktéž být důvodem nižšího počtu konstrukcí považovaných za infmitivní kondenzáty
v analyzovaných textech.
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komplikovanější větněčlenská
větě.

Jako

příklad

struktura spolu s větším
složitěji

vybíráme z každého textu

průměrným počtem

komponované

slov ve

souvětí

o

pěti

větách:

Velké dějiny zemí Koruny české:

o tom, že se vídeňský dvůr se ztrátou důležitých provincií ani poté nesmíří a využije klausule
obnovující právní nárok na odstoupená území, pokud pruský král v budoucnu napadne
habsburskou monarchii, Rusko

či

svědčila

Polsko se Saskem,

defenzivní spojenecká dohoda mezi

habsburskou monarchií a Ruskem z června 1746, která de facto

zmařila

skrytou snahu pruského

krále o zatažení osmanské říše do sporu o dědictví rakouské.

Toulky českou minulostí:
Ačkoli měl

"Velký Fric" mnohem

kolon, a když se ocitly na

Souvětí vědeckého
různorodě
početné

souvětí

a

místě,

méně

sil,

chladnokrevně

sledoval postup habsburských

na kterém si je přál mít, totiž u Hohenfriedbergu,

textu (VD) je

relativně bohatě

při

stejném

rozvité, je

počtu vět

tvrdě udeřil.

delší, jednotlivé

obsahově nasycenější,

k

věty

čemuž přispívají

kondenzáty, které jsou samy taktéž rozvity. Naproti tomu jednotlivé
z textu popularizačního (1) nejsou

proto i tak dlouhé

souvětí

adresáta vysoké nároky

příliš

věty

dlouhé a jejich stavba je jednodušší,

s dvoustupňovým rozvitím neklade dle našeho

při

jsou

vnímání textu. Složitost

souvětí

mínění

na

z textu VD je tedy

výsledkem kombinace charakteru stavby větné i souvětné, II obě složky jsou složitě
konstruovány, což odpovídá složitosti
přesnost

laickému

popularizačního

čtenáři

čtenářovu

pozornost a

rozvité,

textu (1) je (jako

ostatně

a jeho pohodlí, proto v textu nacházíme

takových konstrukcí, které

věty

při

vztahů, nárokům

na

Jednoduché

zapojené v delších
poněkud

věty

souvětích

celý text)

zřetelné

přizpůsobena

tendence k využití

vyjádření nezatěžují nadměrně

zachování bohatosti

soustředění.

zpravidla kratší a mají

II

a

a v neposlední řadě kompetencím předpokládaného adresáta.

Syntax

bohatě

vyjadřovaných obsahů

v textu Tj sou poměrně dlouhé a

jsou však, jak jsme

jednodušší stavbu.

Popularizační

viděli

výše,

text (1) oproti

Rozdíly v otázce náročnosti textu hraje samozřejmě i užitá slovní zásoba a vůbec složitost obsahu a
které obě souvětí vyjadřují, na tomto místě se však zaměřujeme na syntaktické aspekty textů.

vztahů,
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vědeckému

konstrukce

(VD) totiž zpravidla nekombinuje složitou stavbu
souvětného

větnou

se složitostí

celku.

3.3.4 Stavba jednotlivé věty

Oba texty se poněkud liší způsobem rozvití vět.
(VD) jsou dle našich pozorování

rozvinutější,

delších větách i větných celcích v tomto textu.
nadbytečných

bez

vyjádření

je

větné členy

redundancí,

sevřené,

hutné a

přesné.

což

Větná
zčásti

schémata textu vědeckého
plyne i z našeho

Věty jsou informačně
četně

jsou

Objeví-li se

zjištění

o

velmi nasycené,

hlavně různorodě

rozvity,

větné členy souřadně

složené

a

(několikanásobné, apoziční, stejnorodé) (Čechová a kol., 1996, s. 257), pak většinou

na místech, kde je to

potřeba

pro úplnost anebo přesnost vyjádření.

Např.:

Tato praxe navíc plynula z dlouhotrvající praktické neschopnosti státu převzít výběr a správu
daní z rukou stavovských reprezentací jednotlivých zemí do své vlastní kompetence.

Králův

bratr, princ

Jindřich,

na

jaře

řadu

1759 zcela vyplenil

míst v severozápadních

Čechách a Horní Falci...

Stavba textu
pro

čtenáře

popularizačního

lépe uchopitelná.

(1) je

Věty

uvolněnější

jsou také

patrné výrazné tendence k častému užití
nebo

tvořících nepříliš komplikovaně

velice podobnou či paralelní stavbu.

Nedávno osvobozená Praha,
drahotou,

přivítala

Gak bylo rozebráno výše) a tím

poměrně bohatě

členů souřadně

rozvité

souřadné

rozvity, avšak jsou zde

složených,

ať

konstrukce, které

už holých,
někdy

mají

Např.:

ještě

plná

válečných šrámů,

mezi

českými

systému se stal slezský zbohatlík, na

hraběte

panovnici sice s nápadnou, avšak

křečovitou

sužovaná nedostatkem zboží i
okázalostí,

neboť

stavy panovala úzkost, ba strach.

Mozkem a motorem úvodní reformy
povýšený syn generála,

člověk

velmi

daňového

nepříjemný

ovšem

neobyčejně

schopný a pracovitý,

Bedřich

Vilém Haugwitz.

V prvním
v druhém

příkladu

případě

jde o

větu,

kde se objevují

několikanásobné větné členy,

apozičního.

Takovéto konstrukce nebývají

jde o rozvití charakteru
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čtenářem

dle B. Rulíkové (1978)

hodnoceny jako složité, dle našeho názoru nejspíš

proto, že se vícekrát opakuje stejný vztah k nadřazenému

členu,

a

přidá-li

ještě

se

podobná konstrukce, vnímání textu se pro recipienta zjednodušuje.
Několikanásobné,

apoziční

členy

a stejnorodé

(kterých je v textu také velké množství), plní v textu T

poměrně často

persvazivní

(Krčmová,

1999) a též didaktickou, bývají také

explicitního

vY.iádření.

Tyto konstrukce

rozšiřují,

dokreslují

skutečnost

vY.iádření

uvedením dalších

v zásadě na

detailů, či

přesnost

a úplnost

místech tak ubývá
barvitějším

a

vY.iádření,

určitých

věcnosti

a

informační

názornějším, skutečnost

předpokládané

zájmy

čtenáře

(např.

je

hustoty a
osvětlena

přitažlivé,

místech
formě

opakují v jiné
nezbytně

obsahově rozvolňuje.

tím se text

funkci

prostředkem věcně

poznatky již uvedené. Obsahují tedy zhusta informace, které nejsou
pro

přívlastky

spolu s volnými

vyjádření

Na mnoha

se stává

z více stran,

nutné

plnějším,

zohledněny

jsou

zajímavé detaily), objevují se

hodnotící prostředky a užívá se slov podobného významu. čtenáři jsou dodávány
informace potřebné k tomu, aby si

vytvořilo

dané

skutečnosti určitou představu,

aby

se jí přiblížil a získalo ni zájem (srov. též kap. 3.1.5).

Marie Terezie.

opět těhotná,

Smutnou, ba ostudnou
chovala vlažně,

prožívala

skutečností je,

těžké

že

ustrašeně, nejméně polovina

To byla chyba

zemřelého císaře

chvíle.

česká

stavovská reprezentace se v kritické situaci

z ní dokonce zrádně.

Karla VI. a jeho generality, opomenutí, které se

teď

nedalo

mávnutím proutku napravit.

Tyto konstrukce jsou také

často

využívány k tomu, aby se v textu úspornou

formou zopakovala informace, stávají se tedy
vychází

vstříc čtenáři,

také si poznatky
(Krčmová,

1999).

Těžce

prostředkem

redundance. Tím se

který se díky opakování lépe orientuje v předloženém textu a

snadněji

osvojuje, což je cílem

popularizačního

textu

obecně

Uveďme příklad:

želenou ztrátu devíti desetin Slezska, této bohaté a ekonomicky

vyspělé

Marie Terezie kompenzovat záborem Bavorska,ježjejí armády nedávno opustily.

državy,

chtěla
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Charakteristika Slezska, uvedená v apozici, se v textu v různých
několikrát

obměnách

opakuje, podobná je situace v případě informace uvedené ve vedlejší

(výše jmenované konstrukce nejsou

pochopitelně

prostředkem

jediným

větě

pro

opakování).
Pro ilustraci Jsme

spočítali

textů

apOZIce v úsecích zkoumaných

(1600 slov

z každého textu), které jsme výše podrobovali kvantitativní analýze. V pasáži z textu
T se vyskytlo dohromady dvacet apozic, naproti tomu ve
z textu VD pouhé
členů

a volných
vědecké

povahy

předpokládané

čtyři. Důvodem

přívlastků

zvýšeného výskytu

v analyzovaném

souřadně

popularizačním

(VD) je tedy silná orientace na

stejně

dlouhém úseku

spojených

větných

textu (T) oproti textu

čtenáře

a na jeho komfort,

preference a snadné zapamatování přečteného.

3.3.5 Expresivní syntaktické konstrukce
Zatímco

syntaktické

konstrukce

vědeckého

textu

nocionálního charakteru a automatizované, text
konstrukce aktualizované

či

asyndetická spojení

vět

(VD)

popularizační

JSou

v zásadě

(T) obsahuje i

expresivní. Jako aktualizaci lze chápat mnohá
(Jelínek, 1996,s. 770), např.:

Bavorsko se rozhodlo pohltit Čechy a Horní Rakousko, Sasko kalkulovalo se ziskem Moravy
a zbývajícího skrojku Slezska, Francie mínila uchvátit rakouské Nizozemí.

Dále nacházíme příklady syn t akti ck ého p ar a le li srn u,

Chyběly peníze, chyběli

Jeden z

důvodů, proč

tvořen větším počtem

asyndetickému
příznak.

vojáci,

chyběli

schopní důstojníci.

kvantitativní analýza prokázala, že
kratších

řazení

např.:

větných celků,
výpovědí,

popularizační

je ten, že v něm

což

současně

nezřídka

text (T) je
dochází k

dodává textu expresivní

Je to jeden z nástrojů beletrizace popularizačního textu.

Př.:
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Manžel Habsburkovny František Štěpán Lotrinský, pověřený vrchním velením nad
nepočetnými jednotkami v Čechách, nebyl schopen útoku nepřítele čelit. Nedokázal se ani

přesunout ku Praze. Česká metropole si měla pomoci sama.

Příznakové

řeč nic k Ýc hot á z e k,

je také užití

které jako rétorický prvek

zpestřují text (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s. 184). Např.:

Mohla Marie Terezie se záludným protivníkem o něčem korektnějednat?

Co mohla

dělat jiného

Jak bylo výše

než souhlasit?

nastíněno,

v textu T se objevuje množství subjektivizujících prvků,

které mají různou formu. Svou roli hrají i interpunkční znaménka.

Kromě vykřičníku

a otazníku, které jsou jedním z prostředků signalizace komunikační funkce
se v textu Tpro dosažení citového vyznění výpovědi užívá tří

výpovědi,

teček. Např.:

Byl vládcem bez území ...

Francouzští okupanti ztratili při tom zoufalém pochodu asi tisíc mužů ...

3.3.6 J>arenteze

V obou textech lze nalézt vsuvky (parenteze). V suvky
sdělením

z jiné roviny (významová souvislost však

Pleskalová, 2002, s. 533),
doplnění,

odděluje

zůstává)

přerušují výpověď

(Karlík - Nekula -

se podstatná informace od vedlejší poznámky

text se reliéfizuje. V podstatě touž funkci plní i

zpravidla v závorce a jsou odsunuty na konec

výpovědi,

tj.

či

výpovědi,

které jsou

nepřerušují

ji. Lišíme

vsuvky s platností výpovědi a vsuvky slovní (Čechová a kol., 1996).12
S lov n í par e n t e z e se vyskytují ve velkém množství v textu VD, kde v zájmu
přesného

vyjádření

jinojazyčné

doplňují

základní

názvy míst (u velké

zpřesňují vyjádření

sdělení

většiny měst

o konkrétní

letopočty,

a obcí), institucí etc.,

synonymním výrazem či výčtem.

čísla,

případně

Např.:

V textech nacházíme i vsuvky a reliéfizující výpovědi, jež fungují jako pomocný výrazový
(Mistrík, 1985, s. 187), bez jakékoli stylistické funkce. Těm však pozornost věnovat
nebudeme.
12

prostředek

či
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Tím

skončila činnost původních

IIÚstodržitelství (Statthalterei) ...

... pruská posádka v dobře opevněné Svídnici (Swidnica) ...

Vice než 10 let (1747-1758) se vlekla kauza pašování nekatolických tisků ze Žitavy do Lysé
nad Labem ...

... intervenovali

rovněž zmocněnci

dalších

dvorů

protestantských (saského, brunšvického,

dánského a švédského), ale i katolických (polského a mohučského) ...

Tyto výrazy slouží podání
textu

vědeckého

popularizačním

úplné a ucelené infonnace, jak se vyžaduj e od

charakteru. Tento typ vsuvek se do jisté míry vyskytuje i v textu

(T);

jinojazyčná

nalezneme jen velmi
exaktní infonnace
v podobě

přesné,

(tj.

většinou původní)

zřídka. Předpokládaný

nepotřebuje.

časových údajů,

stručné

Takto

dobře

na nichž je

adresát textu

popularizačního

(T)

jevů

oběma

patrný posun mezi
neboť

zde však

popularizačního

vsuvky se zde objevují

co se považuje za základní a co za doplňující infonnaci,
rozdíl od textu

pojmenování

vesměs

tyto
jen

texty v tom,

text vědecký (VD) na

začleňuje většinu časových údajů

do základní

promluvové linie, neodsunuje je do závorek.
Více než infonnace
připojené nevětné

přidávající

na konkrétnosti se jako

volněji

výrazy objevují v textu T údaje podávající

výrazu, k němuž se vztahují, jeho vysvětlení, které

čtenáře

vložené nebo

obecnější

orientuje.

vymezení

Např.:

Francie vystoupila s požadavkem přivtělení habsburského Nizozemí (dnešní Belgie).

Celkově

je slovních vsuvek v textu T

velké množství
reliéfizujících
doplňující
komentáře

výrazů.

ke

sdělení

stavbě

než ve VD, kde

pojmově zpřesňují

Naopak v textu T oproti textu VD nacházíme více

výrazů svýpovědní

obsahové

méně

platností. Z velké

(Mluvnice

češtiny

části

jde o výrazy věcně

3, s. 675), objevují se ale i autorovy

projevu. Odsunuty mimo základní promluvovou linii jsou

pomocí závorek celé samostatné

věty

(to ve VD nenajdeme), na

delší pasáže uvedené slovem poznámka a

dvojtečkou.

několika

Tím se

místech i

částečně

supluje
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chybějící

poznámkový aparát, který není v popularizačním textu žádoucí, protože by

narušoval plynulou linii beletrizovaného textu, zmizel by tedy efekt

vyprávění

příběhu.

Naopak v textu VD je poznámkový aparát

poměrně

rozsáhlý, proto se

přímo

v textu vyskytuje málo výpovědí z jiné promluvové roviny. Často jde o tzv.
sekundární parenteze

(Bečka,

1992), tj. vsuvky syntakticky zapojené, které slouží jen

k odstupňování závažnosti větných členů. 13 Např.:

přetrval úřad

Nejdéle tak
s formální

držbou

zásadní vliv na

markraběcího

utváření

protektora katolické církve v obojí Lužici, jenž se spojoval
titulu, což (spolu se

Lužického

semináře

v Praze)

mělo

novodobého lužickosrbského národa.

Sporadicky se objevují i vsuvky
komentáře,

zřízením

skutečně

syntakticky nezapojené s funkcí

poznámky k obsahu věty:

Císařští se -

Dle J. V.

za celou dobu války vlastně poprvé -

Bečky

pevně zachytili

ve Slezsku.

(1992, s. 190) je pravá parenteze útvar, který navozuje efekt

spontánního vyjádření, útvar, jehož vlastností je živost a sugestivnost. Často se jí, a
zvláště

ve stylu odborném, užívá jako pomocného

mnohdy si však v různé

míře

ponechává v

sobě

vyjadřovacího

prostředku,

prvek modalizující, expresivní

či

aspoň modifikační

(Mistrík, 1985, s. 187). Takovýchto parentezí nacházíme více

subjektivnějším,

beletrizovaném textu T, jsou však zastoupeny, jak vidíme na

v

příkladu

výše, i v textu VD. Takové vsuvky mají schopnost text oživit, vnést do

určité napětí a dějový prvek, čehož je využito na několika místech v textu

Chladnokrevně
zdařilo

T:

naplánované vygumování našeho státu z mapy Evropy - kdyby se bylo

- by bezpochyby znamenalo i brzkou zkázu národní.

26. listopadu - to už

měli

Prusové v české metropoli vážné zásobovací potíže - byla

osvobozena Praha.

13

něj

Sekundární parenteze mají své důležité místo i v textu T.
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Svou roli, a
se

často

zvláště

v těchto

příkladech, nepochybně

používá jako stylistický

prostředek

hraje i užití

označení

pro

pomlčky,

vzrušené

která

výpovědi

(Mistrík, 1985, s. 243) nebo pro uvození nečekaného vyústění věty.
Kromě

vsunutých

uvedeno, celé
Některé

věty

výrazů přerušujících výpověď

zde najdeme, jak bylo výše

dvě věty

vložené v závorce mezi jiné

hlavní promluvové linie.

fungují pouze jako věcné poznámky, jindy autor komentuje stavbu projevu-

tyto dva typy suplují poznámkový aparát; např.:

Mezi

těmi,

kdož se

zpronevěřili,

Valdštejnové, tedy rody,

vesměs

byli mj. Mansfeldové, Buquoyové, Kolovratové, Nosticové,

odvozující své predikáty

Marii Terezii tenkrát zachovali

například

právě

z přízně

Habsburků. (Věrnost

Lobkovicové, Schwarzenbergové, Kounicové,

Harrachové a Lichtenštejnové).

Cestou se k ní připojily i regimenty saského Augusta III., nového spojence, který toužil po
odvetě

za nedávné obsazení své

země

Prusy. (O této

válečné epizodě jsme

zatím

neměli čas

se

zmínit, ale pro naše vyprávění není podstatná).

Nacházíme však i výpovědi

expresivně

zabarvené:

Král Karel III. po svém intendantovi zemskému
jako

válečné

reparace. (Nikdy sejich

nedočkali)

sněmu

vzkázal, že žádá šest

milionů

zlatých

A odcestoval do Frankfurtu nad Mohanem ...

Jde o jeden z prostředků subjektivizace textu, forma zvolací

věty

sugeruje

emocionální zainteresovanost autora v problematice, to je posilováno reliéfizovaným
vyjádřením,

které

výpověď

staví do pozice citového

komentáře

z jiné roviny, který je

ze spontánních pohnutek do textu vložen.

3.4 MODALITA

V obou textech autor
z nich však
podstatně

poněkud

více

vyjadřuje svůj

jiným

uplatňuje

způsobem

postoj ke

a v jiné

sdělované skutečnosti,

míře.

popularizačním

(T) se

skutečnosti, celkově

se tu

V textu

emocionální vztah autora ke

v každém
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subjektivní faktor projevuje spíše hojným užitím expresivních prostředků, proti tomu
v textu

vědeckém

podobě

(VD) se subjektivní prvky objevují v

ve

vědeckých

textech

obvyklé, tj. v podobě výpovědní modality (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s.
189). Neznamená to, že by text Tnebyl modalizován,
míře

a navíc specifickým

způsobem. Příliš silně

děje

se tak ale jen v minimální

modalizován není ani text VD, což,

jak se domníváme, plyne zjeho charakteru, tedy z toho, že
historické tematice. Nerozebírá tedy
vyjadřování postojů, převažujícím

Jistotní
vyjadřována

spíše převažují

příslovci

prostředky

a

problém, kde by byl

větší

pojednává o
prostor pro

slohovým postupem je nebeletrizované vyprávění

(epistémická)

nejvíce

dílčí

souhrnně

modalita

částicemi, méně

Je

vědeckém

vtextu

(VD)

modálními slovesy, a zdá se, že

signalizující vyšší jistotu přesvědčení o platnosti výpovědí

(pravděpodobně, rozhodně,

bezpochyby, bezesporu,

Nejspíše v souvislosti s opakovanými ruskými vpády

zřejmě,

etc.).

Př.:

mělo zmíněné učení největší

ohlas ve

východních Čechách ...

Mohla (Marie Terezie, pozn. S.B.) k tomu mít podobný motiv, jaký vedl benediktinského
opata ze Zbraslavi ...

Máme za to, že lze v obou textech odlišit dva
podle

skutečnosti,

příkladech

ke které autor prezentuje

různé

svůj

postoj. Ve výše uvedených

prezentuje míru jistoty o svém tvrzení, úvaze, o

analýze historické reality, jíž

předkládá

uvedené ukázce autor v první

řekněme

jako

fázi

předmět

či vrstvě

odstíny jistotní modality,

nějaké

diskuze.

své interpretaci

Kupříkladu

své tvrzení o jejich souvislosti pak modalizuje výrazem nejspíše.
hovoří

v první

dává do vzájemné souvislosti

informaci o opakovaných ruských vpádech a informaci o ohlasu určitého

druhém případě

či

učení

Stejně

a toto

tak ve

o podobnosti motivů Marie Terezie a benediktinského opata a

tento výrok modalizuje z hlediska jistoty slovesem mohla. Tento odstín jistotní
modality nalézáme v textu VD.
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celkově

Autor textu T
převažuje

výpovědí,

používá málo modalizovaných

modalita jistotní, avšak hlavně

právě

ve

zmiňované, poněkud

v nichž

jiné podobě.

Např.:

Třiadvacetiletá

Habsburkovna se musela cítit krutě zaskočena.

Musela být ovšem

českými pány znechucena.

Zde autor nesignalizuje

stupeň

čtenáři,

zde spíše krok ke

vědecké

určité

čímž

skutečnost

Podobně

dohad o
či

prostředek vyjádření

postoje ke

skutečnosti

je

je jiná, a tím pádem jsou jiného druhu i autorem

svou subjektivností

na emotivnosti.

svůj

činí

hodnocení situace. Toto není modalizování typické pro

prezentované postoje. Takto užitá modalita je taktéž
větu zároveň

úvaze, ale

ji zároveň čtenáři přibližuje a zároveň mu nabízí,

texty, jakkoli modalita jako

táž, modalizovaná

zjištění či

dává najevo svou subjektivitu, podává zde

emocích historické postavy,
dokonce podsouvá

jistoty o nějakém vědeckém

určitým způsobem

prostředek

oživuje, dynamizuje, dodává jí

příkladu

slouží v následujícím

persvazivní, který

i modální

částice

vztahující

se jen k určité části výpovědi (modalita částečná) (Čechová a kol., 1996, s. 238).
Zatímco (. ..j, odehrávalo se ve Franlifurtu nad Mohanem drama možná záludnější, než bylo
dvě stě let později

Mnichov.

Vol u n t a t i v ním o d a I i taj e v textu VD zastoupena ve

větší míře

než

jistotní, objevuje se v pasážích povahy argumentativní nebo výkladové (Čmejrková
Daneš -

Světlá,

1999, s. 188),

a názory jiných

badatelů;

často

na místech, kde se autor vyrovnává s argumenty

dostává se zde tedy do

popředí

i

interakční

charakter

vědeckého textu (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s. 44). Je zde, jak se zdá, patrná

také tendence modalizovat
k metařečovým

I když

věty

uvozující

věty

obsahové. Tato vyj ádření mají blízko

orientátorům. Uveďme příklady:

stěží můžeme přijmout

zmocnil by se ho

někdo jiný,

cynický argument, že pokud by Slezsko neobsadili Prusové,

musíme přiznat, že ...
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Je

třeba

v této souvislosti připomenout ...

Na druhé straně nelze přehlédnout ...

Pro úplnost je

třeba ještě zmínit ...

Jedná se o projevy voluntativní modality běžné v

českých vědeckých

textech,

často

hojně modalizovaných (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999; Daneš, 2000).

V

popularizačním

textu

(T)

se

objevuje

mlll1mum

výpovědí

obsahujících voluntativní modalitu, což souvisí s jeho beletrizovaností a tím, že
pluralita názorů,
poutavosti a

pohledů

snadnější

a

argumentů

zde ustupuje zjednodušenému podání v zájmu

pochopitelnosti podávané látky. Problematika je podána

prakticky jen z jednoho úhlu pohledu, který není téměř zpochybňován, což podporuje
jeho persvazivní funkci.
důvodů

Z týchž

se v popularizačním textu (T) také nevyskytuje jev zvaný

"hedging", tj. oslabování platnosti výpovědi z pragmatických důvodů (Čmejrková
Daneš -

Světlá,

oslabujících
nijak

obratů,

výrazně

1999, s. 195). V textu
které by se daly takto

vědeckém

(VD) nacházíme

označit, rozhodně

zastoupen a ani není na žádném

místě

textu

několik

zde však není tento jev

plně

rozvinut v podobě,

jakou uvádějí Čmejrková, Daneš a Světlá (1999, s.196). Spíše se objevují konstrukce
s oslabujícím významem:

Zdá se, že odhad celkových škod (. ..) není příliš nadsazený.
Nabízí se vysvětlení, že postižení Židé posloužili jako obětní beránek za tu část
obyvatelstva ...

3.5 SUBJEKT AUTORA A SUBJEKT ADRESÁTA V TEXTU

Na tomto

místě

bychom se rádi

v textu, o tom, jakým

způsobem

šířeji

zmínili o explicitních projevech

je přítomnost

těchto subjektů

Jedná se o tu složku textu, již A. Macurová (1994)

označuje

subjektů

v textu tematizována.

jako textové explicitní
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subjekty narátor a adresát. Pojmy subjekt autora a subjekt adresáta tedy v této
pojmů

kapitole užíváme ve smyslu

narátor a adresát, tj.

explicitně

tematizovaných

textových subj ektů.
Subjekt autora (narátor) se v analyzovaných textech projevuje
a v různé

míře,

mnohé z nich jsou postiženy na jiných místech této práce. Jde o

projevy osobního vztahu
a míru interakce se

či

postoje autora k obsahu a

čtenářem.

nejčastěji

Za mnohem
později

popředí.

odosobněné

připomenout ... ), řidčeji

důležitější

projevu a také o

způsob

vědeckém

V textu

vyjádření

(např.:
ať

užívá první osobu plurálu,

však považujeme

zjištění ... )

(VD) volí autor v těchto

třeba

Je

v této souvislosti

už jako plurál autorský

(např.:

(např.: Jakještě

nebo inkluzivní

uvidíme na příkladu sedmileté války .. .).
popularizačním

V textu

konstrukce osobní, taktéž ve

formě

první osoby plurálu.

vyjádření,

skupinu širší. V. Mathesius tento typ
sebe i své

čtenáře

do

větší,

Plně
českého

si to asi

lidí žijících v

objektivně

čtenáři

užito

plurálu autorského a
čtenáře,

ale

užití plurálu, tj. zahrnuje-li autor

dané skupiny, nazývá plurálem

V našem případě tuto skupinu tvoří celé

současné době:

neuvědomujeme,

národa k osudovým

Kromě

se

která zahrnují nejen autora a

řečnického

inkorporativním 14 (Mathesius, 1982).
společenství

přiblížit

(T) je naopak ve snaze

inkluzivního se zde objevují

národní

formě

V obou textech jsou místa (není jich však mnoho), ve

kterých hlas autora vstupuje do
pasážích

různými způsoby

ale dramatická

dějinná

epizoda, ( .. .)

patřila

v minulosti

momentům .

... asi bychom dnes už nemluvili

česky

a existence našeho národa v srdci Evropy by

zůstala

jen vzpomínkou a historií.

Autor se svým
prezentuje sebe i
sebe i

čtenáře

čtenáři

vyjádřením

čtenáře

součást

uzavřenému

okruhu

vnímatelů,

ale

"našeho národa v srdci Evropy", se kterým

identifikuje, aktivizuje v něm národní

cítění

a skrze to se snaží vzbudit

zájem o problematiku probírané historické epochy. Tato "hra na národní

strunu" nese emocionální

14

jako

neobrací k

příznak

a má i persvazivní funkci,

zároveň

V. Mathesius (1982) vyděluje plurál inkorporativníjako podtyp plurálu inkluzivního.

funguje jako

46

pomůcka

didaktická, ukazuje totiž konkrétní

důsledky

konkrétním

způsobem,

což je

srozumitelné i pro laického adresáta.
formě

Postoj autora se projevuje nejvíce ve
metařečových komentářů,

textových

z hlediska závažnosti obsahu,
autorských
češtiny

komentářů

výrazů

orientátorů, výrazů

hodnotících a

vztahujících se k obsahu

či

vyjádření,

modalizovaných

různě

sloužících k hierarchizaci
vložených

či připojených

výrazové stránce textu (Mluvnice

3, 1987).

Ohled na

čtenáře

silnější

Je mnohem

v textu T, je

imanentně přítomen

v celkovém zaměření textu a ve všech jeho složkách. Co se týče vnějších explicitních
projevů

kontaktu se

čtenářem,

jsou to

občasná nepřímá

oslovení

čtenáře, např.

pobídky k trpělivosti (v jednom z leadů - viz zde str. 48 -

čteme: Ať

nemračí,

poněkud

ale nezbývá nám, než prokousat se

ještě

jednou

se

čtenář

stereotypní

" válečnou" kapitolou ... ) a metatextové orientátory (Čmejrková - Daneš - Světlá,
upozorňuje čtenáře

1999), jimiž autor

svým rozsahem a náročností

přesahuje

na to, že

zprostředkovávaná

problematika

rámec funkce této knihy a že je třeba některé

události pro její účely vypustit:

Nemá pro nás smysl měnlivý řetězec

Pojmenováním

subjektů

válečných

operací nadále sledovat.

Postačí,

povíme-li ...

autora a adresáta pomocí osobních konstrukcí se posiluje

řečnická

perspektiva textu (Mathesius, 1982) a tím se otvírá

působení

na čtenáře.

větší

prostor pro

3.6 KOMPOZICE A OBSAHOVÉ CHARAKTERISTIKY
3.6.1 Členění a struktura textu
Text vědecký
Členění textu vědeckého (VD) je propracované a vícestupňové, text je rozčleněn

na úvod a tři h I a vy, které se dále
zahrnující pod k a pit o I y

dělí

na římskými

značené číslicemi

číslicemi číslované

k a pit o ly

arabskými. V rámci kapitol se vydělují
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nečíslované

dalšÍ,

podkapitoly. Knihu uzavírá velmi rozsáhlý poznámkový aparát,

seznam použitých zkratek,

výběr

Každá z hlav výkladu je

z pramenů a literatury a jmenný rejstřík.

zaměřena

na jinou problematiku období 2. poloviny 18.

stol. Hlava první se zabývá tzv. "velkými"

dějinami,

tj.

převážně

dějinami

politickými. Druhá hlava projednává velmi obsáhle otázky náboženství, filosofie,
myšlenkových proudů té doby, vojenství,
hlava

třetí

zabývá

pojednává o

komplexně

umění

všemi

zemědělství,

ekonomie, práva,

vědy,

apod.,

oné epochy. Jedná se tedy o ucelený výklad, který se

důležitými

aspekty dané doby a podává je v relativní

úplnosti a ve vzájemných souvislostech.
O d s t a v c e j sou poměrně dlouhé a j sou vázány na obsahové členění (Čechová a
kol., 2003, s. 85). První

věta

nového odstavce obvykle nenavazuje

předešlého, přechod

konec odstavce
393), což je pro

vědecké

tedy není návazný, je ostrý

bezprostředně
(Bečka,

na

1992, s.

texty typické. Ani první odstavec celé knihy neobsahuje

žádné uvozující partie, vpadá se přímo do výkladu.

T i tul k y a nad p i s y j ednotlivých úseků textu VD j sou v drtivé
jmennou frází
a

třetí,

naznačují

téma. Jistým

ozvláštněním

jsou názvy kapitol v hlavě druhé

v nichž jsou použita jména z oblasti antické mytologie, jež symbolizují

tematiku té které kapitoly.

Autoři

k tomu v úvodu s důrazem

říkají,

že "použití jmen

z oblasti antické mytologie v názvech jednotlivých kapitol druhé a
značné

knihy je do
v prvé

řadě

zemědělství,

Ve

třetí

hlavy této

míry poplatné kulturnímu stylu popisované epochy, jejž

osvícenský absolutismus" (s. 13).

Kupříkladu

určoval

kapitola pojednávající o

osídlení a nevolnictví se jmenuje Pluto a Ceres.

třech

člověčenství

případech

nebo

v uvozovkách
úrovně

většině věcné,

tělesné

stojí v titulku

řečnická

otázka

poddanství?) a taktéž ve dvou

("Nepřátelé trůnu "). Titulků

(např.:

případech

Nevolnictví,

výraz citátový

je v textu VD okolo dvou set, podle své

se liší typem písma (větší a menší verzálky,

větší

minuskule, kurzíva), nejsou

však nijak příliš výrazné ani tučně tištěné.

Text je

rozprostřen rovnoměrně

po celé ploše stránky, je prokládán

reprodukcemi dobových vyobrazení (jimž lze
které

tvoří

integrální

součást

přičíst dokumentační

podávané informace a j sou

občasnými

funkci) a map,

opatřeny stručnými

popisky
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nocionální povahy. Ty jsou tištěné kurzívou,

stejně

jako citátové výrazy v textu. Text
něm

je po grafické stránce celistvý a úsporný, nevyskytují se v

žádné výrazné

grafické efekty.
Horizontální i vertikální
souvislé

předání sdělované

členění

textu je zaměřeno na efektivní a

informace, na rozdíl od textu T se zde nevyskytují

výrazné prvky s primárně estetizující či získávací funkcí.

Text popularizační
Členění textu popularizačního (T) je naopak z velké části - svou plastičností,
různorodostí

textům

v mnohém se blíží
Kniha je
na

přitažlivým

a nápadným a

rozčleněna

podřízeno čtenáři

-

a

publicistickým.

do dvaceti k ap i tol, které jsou pomocí

několik částí, součástí

knihy je dále

seznam použité literatury a také
nejdůležitějších

ztvárněním

grafickým

nepříliš

příloha,

mezititulků děleny

rozsáhlý jmenný a

věcný rejstřík,

jež obsahuje chronologický

událostí daného období a v historické

přehled

popularizační literatuře

velice

oblíbený rodokmen panovnické dynastie. Úvod, závěr a poznámkový aparát chybějí.
Jednotlivé kapitoly nejsou

číslované,

pouze v obsahu jsou popsány

(Kapitola pátá apod.). I takovýto detail má svou funkci,

vyjádření číslicí

stroze a vzhledem k beletrizovanému charakteru textuje slovní
Začátek

každé z kapitol je

výrazně

graficky

vydělen,

totiž působí

vyjádření

je mu vždy

slovně

vhodné.

věnována

celá

stránka, která je zpracována způsobem obvyklým spíše v publicistice: název kapitoly
je vysázený

mimořádně

velkými verzálkami, pod nimiž se nachází specificky
němž

graficky zpracovaný úvodní text k dané kapitole, o

lze

říci,

že plní touž funkci

jako v publicistice užívaný tzv. lead, tj. text, jehož funkce je ,,zhruba informovat' o

obsahu textu" (Mistrík 1985, s. 320). Text
kapitoly,
dávkovat

opět

skutečně

podává stručný obsah následující

beletrizovanou formou. Jeho funkcí je nejspíše text

čtenáři

informaci

postupně,

odstupňovat,

nezahltit jej fakty, umožnit mu rychlou

orientaci a zároveň jej zaujmout, přimět k přečtení následujícího textu.
Pokud se problematika v hlavním textu stává
text

odstupňovává,

příliš

komplikovanou, autor

metodou, již lze popsat jako nastavování textu.

složitou problematiku sedmileté války zkracuje shrnující
Další odstavec uvádí

větou

signalizující

čtenáři

větou

opět

Kupříkladu:

a výklad

ukončuje.

návrat k otázce sedmileté války a ke
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konci odstavce se objevuje další nastavená pasáž uvozená slovem ještě a dvojtečkou.
Funkce je

opět

stejná, tj. umožnit

čtenáři,

aby se sám rozhodl, jak hluboce chce být o

problematice informován, neodradit ho.
Vnitřně

je každá kapitola bohatě

v případě textu VD.

Kromě

textů

různého

hlavního textu, jehož

součástí

paralelních

důležité

textů

třetině

dějovou

sleduje

historické události, a

druhu, rozsahu a závažnosti,

souběžně

apod.) konkrétní doby,

doplňující

podává

informace

výtvarných s jejich popisky

třeba

sdělení

texty rozvíjející

umění, vědy či běžného

případně

množství

každé stránky. Série

dodávající další informace k hlavní linii, dále bývá tématem
povšechná informace z oblasti

ještě

linii textu hlavního, jehož

včetně prvků

(dobový obrazový materiál, ilustrace). Jsou to

zmiňované

jsou výše

stránky, je zde

vysázených menším písmem v okrajové

těchto drobnějších

tématem jsou

nejedná se o jediný souvislý text jako

přibližně dvě třetiny šíře

mezititulky a který zabírá
kratších

členěna,

života

telegrafické shrnutí historie

a

dílčí či

naopak

(řemesla,

odívání

nějakého

státu,

medailonky osobností, zajímavé detaily, tradované historky vztahující se k událostem
a

době

apod. Tyto texty se snaží kaleidoskopicky ukázat

aspektech a

přinést

intencích textu

čtenáři

dobu v mnoha jejích

informace z různých oblastí, není však v možnostech a ani

komplexně

a

úplně

informovat

včetně

všech souvislostí, zde jde

mnohdy spíše o jednotlivosti s doplňující a ilustrační funkcí.
Sdělovaná skutečnost

je tedy podávána formou souvislou jen

zčásti,

v kontrastu
integrálně

se zcela souvislým textem VD. Mnohé z informací, které jsou v textu VD
začleněny,
tříští

a

čtenáři

paralelních
se stává

se zde

uvádějí

je

textů

v paralelním krátkém textu, informace je tedy do jisté míry

umožněna

- díky verzálkami vysázeným

- rychlá orientace ve

atraktivnějším

a

snadnějším

sdělení,

pro

hlavního textu, který takto není
může

dějové

množstvím

vnímání a

krátkých

výběru.

zároveň

tato

Text

určitá

linie a beletristického pojetí
exkurzů

a dalších informací, a

tedy dynamicky plynout.

Jako
jsou

zatěžován

a tím pádem i možnost

čtenářovo

hierarchizace informace napomáhá udržení

počátkům

třetí

paralelní soubor textů se jeví popisky pod obrazovým materiálem, které

často poměrně

doplňují

obsáhlé a podávají podrobnou informaci k vyobrazení,

obraz doby a bývají bez těsnějšího vztahu k ostatním textům.

vesměs
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odst av ce
vědeckého,

popularizačního

text tedy není tolik kompaktní.

na sebe plynule navazují; v první
větě

odkazující k poslední
konektorem.

výrazně

textu j sou

větě

Převažují

tzv.

počátky měkké,

často

odstavce se

předešlého,

odstavce

kratší než odstavce textu

vyskytuje

nezřídka

začíná

odstavce

prostředek
věta

úvodní

Např.:

Špionážní síť pruského krále měla vývoj situace v táboře nepřátel jak pod drobnohledem.
Friedrich II. se rozhodl

nečekat,

až se protivník zformuje. Zvoli! obranu bojem, preventivním

úderem. Jak už bylo jeho zvykem, bez vyhlášení války vpadl koncem srpna 1756 do sousedního
Saska, aby si tak vytvořil nástupiště k útoku na Čechy a případně i dál, možná až na Vídeň.
Vskutku, moment

překvapení opět

důležitou

sehrál

roli, protože

zkřížil

plány rakouského

generálního štábu. U Olomouce se mezitím formovala armáda knížete Piccolominiho, u Kolína
armáda polního maršála Browna, avšak namísto

původně předpokládaného

musely se habsburské ozbrojené síly za takto

změněných

okolností

vpádu do Slezska

spěšně přesunout

do

severozápadních Čech, neboť Friedrich II. překročil sasko-české hranice a zamířil na Prahu.
1.

října

1756 se Rakušané a Prusové střetli v

s jarem 1757. (. ..)

000 lidí,

začalo

Přelidněné město

(Praha,

pOZll.

bitvě

u Lovosic (...) Novou

kampaň

zahájili až

S.B.), ve kterém se najednou ocitalo snad 120

brzy hladovět a obyvatelé nestačili hasit požáry,

větrem ještě rozdmýchávané.

Pak ale Prahu zachránil obratný maršál Leopold Daun, který na

Moravě formoval

rezervní

armádní sbor ...

názvů

Taktéž charakter

kapitol

konkrétnější, dynamičtější

publicistické rysy. Titulky jsou
jejich funkcí je získat
to, co

čtenářovu

čtenář bezpečně

lapidárně

a velmi

pozornost.

zná, obsahují

přesně naznačí

vyjádření

Některé

obecně

a

vykazuje

často

často

aktualizované,

jsou voleny tak, že navazují na

sdílená

klíčová

slova, která

čtenáři

téma stati (Povinná škola, O sedlácích u Chlumce).

Jindy je použita rétorická figura,
objevují se i

mezititulků

a

např.

paralelismus - Matka a syn: láska i svár,

obrazná - V záři

hvězdy

Napoleonovy, Napoleon v zenitu

moci.

Text je po grafické a vizuální stránce velice plastický a pestrý, je zde patrná
snaha vyhnout se jednotvárnosti. Výtvarná stránka textu je velice bohatá, text
obsahuje velké množství vyobrazení, jak dobových reprodukcí, tak ilustrací, které
často

mají funkci estetizující

či

fungují spolu se svým doprovodným textem jako
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samostatná jednotka v textu.

Některá

vyobrazení mají

k hlavnímu textu a těm dle našeho soudu zůstává,
funkce
faktů

pochopitelně přímou

podobně

dokumentační. Upozadění důsledné přesnosti

vazbu

jako v textech vědeckých,

a z hlediska

vědy

podstatných

a souvislostí v popularizačním textu (T) dokládá i absence historických map.

3.6.2 Výstavba textu

Text vědecký
Věty
často

vědeckém

v textu
věta

je

pravidelně lineárně

(VD) nenavazují

zapojena hluboko do

předcházejícího

jedna na druhou,
čímž

kontextu,

je posílena
čtenářovu

textová koheze (Mistrík, 1985). Taktéž se tím zvyšují nároky na
pozornost. Na druhé
Mezivětné

straně

navazovacích

poměrně často

navazování je

explicitně jazykově vyjádřena

zpravidla

čtenáň

větách

nebývá ve
věcné,

implicitní, jen

mnoho.

souvislost není

a je nutno ji vyvodit ze znalosti kontextu, kterou

poskytne pozorné

čtení předcházejícího

pasáže, jejichž plné pochopení vyžaduje
textu je

výrazů či prvků

zajišťována především

předem

textu; objevují se však i

informovaného

čtenáře.

Koherence

tematickým navazováním, souborem

obsahově

logických vztahů (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s. 108, 121n) a koreferenčními
výrazy. Pomocí spojovacích

prostředek

jako navazovací
popularizačním

1996, s. 750).

výrazů

(T),

stejně

Sevřenost

se

vyjadřují

uplatňují

se

míře

v menší

čímž

jako deiktika,

vztahy hlavně

uvnitř větných celků,

ve srovnání s textem

je zase koherence oslabena (Jelínek,

textu dále podporuje množství

kondenzátů

počet

a vyšší

souvětných celků.
naznačeno,

Jak už bylo

míra

věcné

předpokládá čtenáře alespoň zčásti

schopen

soustředěného

bez - z hlediska

do problematiky

zasvěceného,

takového, který je

vnímání a orientace ve vzájemných návaznostech

sdělovací

funkce textu -

vysvětlování některých skutečností

vyvodí inferencí. Takový
vyjádření

explicitnímu

explicitnosti je v textu nízká. Text

čtenář

již

zbytečného

řečených či

je schopen

sdělení

obsahově-logických

opakování,

pňpomínání

implikovaných, jež si

navazovacím

vztahů

(text se vyhýbá asyndetickému spojení

výrazům (např.:

na druhé

straně,

nebo

čtenář

pochopit beze zbytku, a to díky
(e x pl i cit n o s t

implicitnost pojmenovávací - srov. Jelínek, 1996, s. 743),
větných celků

výpovědí

vět

a

hlavně uvnitř

- viz kap. 3.3) a díky

naproti tomu,

koneckonců). Uveďme
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příklad

z textu, na

němž

co se týče explicitnosti)

Dne 11.

května

později

dobře

1743

připojili jako účastníci

Tato okolnost,

j sou uvedené charakteristiky (j ak co se

přijala dědičná nejmilostivější

slova

sněmu i

paní hold

českých stavů,

korunovační přísahy

o

obraně

opětovné

integrity zemí Koruny

z

vídeňského

české,

byla

získání jejích ztracených součástí. O den
prostřednictvím

se v katedrále sv. Víta odehrála slavnostní korunovace

přivezených

k němuž se

stavovští delegáti z Moravy a Rakouského Slezska.

považována za právní základ pokusů o

později

koherence, tak

patrné:

generálního

stejně jako

týče

klenotů

Hojburgu. Svatováclavskou korunu vsadil Marii Terezii na hlavu

olomoucký biskup Jakub Arnošt kníže z Lichtenštejna-Kastelkornu z titulu

hraběte české

královské kaple, tj. kaple Všech svatých na Pražském hradě. Na váhu ovšem více padala okolnost,
že pražský arcibiskup Jan

Mořic

kníže z Manderscheidu byl persona non grata pro svou

slavnostní proklamaci bavorského

kurfiřta

za

českého

krále.

Břežanech. Ještě větší pobouření

svém statku v Dolních

Několik

let pak

nuceně

účast

na

strávil na

vyvolal svými postoji kardinál-biskup

vratislavský Filip Ludvík hrabě Sinzendorf ..

Text popularizační
Text

popularizační

důsledkem

ex pIi cit n o s ti,
detailů

souvislostí,
čímž

se

výrazně

Naopak

v

čehož

se vysokou mírou

je i jasné vyj ádření veškerých

věc n

é

věcných

a návazností, které nemůže uniknout ani méně pozornému čtenáři,

v oblasti

poj m e n o v á ní

čemuž

se projev stává

konverzace. Jedná se

sobě často imanentně

například

říšských zákonů

nacházíme

mnoho

prostředků

živějším, spontánnějším,

četný

o

spíše

má blíže k

řeči

výskyt asyndetických konstrukcí, které

nesou zároveň expresivní příznak, např.:

Jestli v osobě Mariina otce Karla VI.
podle

vyznačuje

liší od textu vědeckého.

implicitních, díky
běžné

(1) je rozvitý a

na titul

vymřela

císařovny

nárok

dynastie

Habsburků

po

neměla,

pak z toho

při

meči

a ona jako žena

její dynastické pýše

vyplývalo: císařem se měl stát František Štěpán Lotrinský, její zákonitý manžel.

Svým

způsobem

implicitní jsou i výrazy metonymické a metaforické, aktuální i

lexikalizované, které
prostředků

tvoří

populárního

nedílnou

ztvárněnÍ.

součást

textu a jsou jedním ze základních

Metonymické posunutí je

historických postav jako jediných

exponentů

veškerého

přítomno

i v zobrazení

dění (Zaskočeného

(. ..)
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během čtyřhodinové řeže

prince lotrinského

rozdrtil ... ),

silně

implicitní jsou i

lexikalizované metonymické posuny typu Francie vrátila Rakousku Nizozemí.
naznačuje

lmplicitnost

vědecké včetně

i vyšší výskyt gramatických spojovacích
častěji explicitnější prostředky

VD užívají

prostředků,

texty

(Bečka,

1992,

lexikální

s.5l)
Text 15 T je charakteru spíše lineárního, vícerozměrnost, kterou lze pozorovat u
textu VD, zde nenajdeme.

Začátek

předchozí,

míře

v mnohem menší

v předcházejícím

větě,

prostředků poměrně

z textu hlavního a
asyndeticky

vysoký.

textů

Patrně

věty

obvykle navazuje na konec

Sdělení

věcné

explicitnosti je

počet

navazovacích

knihy není spojité jako u textu VD (sestává

paralelních), odstavce jsou krátké, objevují se
krátkých

k ní

vět,

přispívá

věty

věty hlouběji

než u textu VD lze nalézt zakotvení

natož textu. Díky

přiřazených

rozvolněnost.

každé

což spolu s dalšími
i

střídání

četné řetězce

činiteli způsobuje určitou

pasáží postupu

(popularizačně)

výkladového (Čechová a kol., 2003, s. 83) a popisného s úseky vyprávěcími.
Spojitost textu je tedy převážně lineární, to je podporováno i
aspektu.

zdůrazněním časového

Př.:

Končil červenec 1741. Drsná operace začala. Čas v ní hrál rozhodující roli. Vždyť po
předchozím

pruském útoku zavládly kolem zdeptané Marie Terezie jen chaos a

beznaděj.

O to

bylo k vyhlédnuté kořisti nyní blíž.
Bavorská armáda
Spěchaly

hravě

obsadila Pasov, a zatímco postupovala do Nitra Horních Rakous,

jí od západu na pomoc francouzské posily. V půlce

hornorakouská metropole.

Bavoři teď

září

1741 byl obsazen Linec,

mohli postupovat podél Dunaje a taky o tom zprvu

uvažovali.

Analyzovaný popularizační text tedy není komplexní
s. 356) útvar s mnoha

vnitřními

souvislostmi jako text

trojrozměrný

vědecký, můžeme říci,

spíše rozvinut do roviny a jeho vazby jsou na mnohých místech
poněkud zpevněny.

15

(Mistrík 1985,

uvolněny,

jinde zas

Je tedy v mnoha ohledech nestejnorodý, což je v popularizačním

Připomináme, že řeč je stále o hlavním textu knihy, členění knihy jako celku zde necháváme

stranou.

že je
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funkční,

textu vlastnost

neboť

zapříčiňuje

čtenářovu

jeho pestrost udržující

pozornost.

3.6.3 Slohové postupy a stránka obsahová
Protože historická tematika je specifická přítomností
vědeckém

v textu

slohový postup

dějové

linie, kombinuje se

(VD) slohový postup výkladový s nebeletrizovaným

převažující

popularizačním

v textu

vyprávěním;

vyprávěcí,

(T) je postup

k čemuž

charakter látky vybízí, pro ložený výkladovými a popisnými pasážemi. V pasážích
zprostředkovávajících
případě kupříkladu

složitou a

čtenářsky nepříliš

atraktivní problematiku, v našem

otázku tereziánských správních reforem, je v textu T užito

postupu popisného s jednoduchými

větami

a minimální mírou koheze; stejné oblasti
složitěj ších souvětích.

j sou v textu VD zpracovány výkladovým postupem ve
Text VD

objektivně

souvislosti událostí a

faktů,

zprostředkovává

historickou látku a sleduje

uvádí více možných pohledů na daný problém či událost,

obsahuje argumenty. Text je velmi hutný, podrobný,

informačně

náročný

z hlediska vnímatele. Problematiku podává

podrobně,

relativní

šíři

a úplnosti,

vnitřní

zmiňuje

všechny

důležité

nasycený a poměrně

bez zjednodušení a v

události, které onu dobu utvářely, a

zachycuj e kauzální vztahy mezi nimi.
Informace jsou vybírány se zřetelem kjejich významu a závažnosti, text obsahuje
z hlediska historických věd

důležitá

fakta, uvádí je do vzájemných vztahů a postihuje

jejich souvislosti - na rozdíl od textu
detaily

při

eliminování mnohých

popularizačním
nejzákladnější,

jejichž chronologickou linii text

čtenáře přitažlivé
často

důležitých, leč

doplňuje

je o další

faktů

faktů.

V textu

a událostí vybrány ty

zprostředkovává

méně

detaily. Text je tedy mnohem

(T), kde se objevují zajímavé

neatraktivních

(T) j sou z podstatných historických

beletristicky je rozvíjí a

jsou však

popularizačního

jakožto

vyprávění,

podstatné a nepodstatné, ale pro

méně informačně

nasycený, události

plasticky vylíčené s užitím reportážních postupů.

Text VD nesleduje

důsledně dějovou

linii, mnohdy je nutné pro

potřebu

výkladu

chronologii porušit, pro text T je časová linie základním stavebním prvkem, který
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textu dominuje 16 . Jde o převážně o vyprávění (je tedy výrazně subjektivizované),
sám autor svůj projev vyprávěním nazývá.

3.6.4 Další specifika a strategie
Cílem
čtenáře,

popularizačního

popularizačního

textu (T) je nejen informovat, ale také podnítit zájem
sdělení,

formovat jeho postoje ke

s nutným zjednodušením
(Krčmová

1999).

textu T

sdělované

Persvazivní

získat ho pro jisté pojetí (což souvisí
pohledů)

problematiky na jeden z možných

funkci

modalizovanost textu T, další projevy

také

významně

zaměření

posiluje

čtenáři

ke

minimální
zřejmé

také

styčných bodů

mezi

jsou

z předchozího výkladu.
Autor k získání zájmu a pozornosti
čtenářovou

realitou, jeho znalostmi,

Aktivizuje

například čtenářovo

češství, vyprávění

předkové

cítěním,

používá strategii

prožitky a

zprostředkovávanou

látkou.

národnostní smýšlení - textem se pro líná akcent na

je podáno ze subjektivního hlediska jedince identifikujícího se se

svým národem a prožívajícího
naši

čtenáře

intenzivně

výrazů

náš stát,

emocionálně

hodnotí

jeho osudy. Autor užívá

(plurál inkorporativní, viz kap. 3.5), velmi

skutky, jichž se Češi dopustili, např. přijetí bavorského kurfiřta za českého krále:
Ani s odstupem

Byla to

věků

dějinná

se nelze ubránit pocitu hanby za zbabělost našich předků ...

ostuda, která se dodnes v historické

literatuře raději přechází

minimem

slov ...

Takovýchto

příkladů

emotivního hodnocení

dějinných

událostí najdeme v textu

mnoho, jsou projevem persvazivní funkce. Čtenáři je spolu s událostí předkládáno i
její hodnocení, nejsou mu dodána fakta a argumenty
utvořil

sám.

Předpokládaný čtenář

potřebné

k tomu, aby si názor

tohoto textu o to však v zásadě ani nestojí,

vyhovuje mu, že je autorem veden k tomu, jaký postoj má zaujmout. Subjektivní
pojetí a angažovanost autorského subjektu zvyšuje atraktivitu textu. S tímto souvisí
mj. i hojný výskyt hodnotícího lexika (viz kap. 3.1.4).

16 Podotýkáme, že z hlediska výstavby textu analyzujeme hlavní text knihy, drobné paralelní texty
necháváme stranou.
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Další ze strategií je představení historických osobností nejen skrze jejich činy, ale
hlavně

pomocí

různých detailů

vlastností. Je nutno
rozměru,

umožnit

čtenáře

čtenáři,

a příhod z jejich života či charakterových a fyzických

blíže seznámit s postavami,

představit

je v jejich lidském

aby se s nimi v některých rysech identifikoval, vžil se do

jejich situace, aby se mu staly

důvěrně

známými a on s nimi se zájmem prožíval

jejich snaženÍ. V období, kterým se zabýváme, tj. prvních dvacet let vlády Marie
Terezie, je takto
představuje

nejdůvěrněji

vykreslena právě její postava. Autor stojí na její

ji jako silnou a

statečnou

straně,

ženu vzdorující nástrahám doby, která

s houževnatostí zvládá i mnohočetná těhotenství. Časté války a spory Habsburské
říše

a Pruska jsou také

osobní rovinu

půtek

převedeny

- nejspíše z

důvodů

zvýšení atraktivnosti - na

mezi panovníky, k jednotlivým politickým

krokům

je připojena

v zásadě osobní motivace, např.:

Friedrich II.
přítele,

postřehl

strategickou i psychologickou

kritičnost

chvíle a

opět

si zahrál na

ba potenciálního spojence, který vlastně nechápe, proč je opakovaně odmítán. S vědomím,

že Marie Terezie nemá volbu, ji fakticky ještě více přitlačil ke zdi, ovšem s pózou gentlemana
v rukavičkách.

Podobně

se

hovoří

i o ostatních historických osobnostech; text je založen na

konkretizaci a jakési personalizaci, je-li to možno takto nazvat, historické události
jsou pojaty jako konkrétní

činy

konkrétních osob, vše je nahlíženo z osobní

perspektivy.
Podobně subjektivně

s užitím

vyprávěcího

postupu jsou podávány obrazy bitev a

obléhání. Díky tomuto postupu a jemu imanentní akcentaci

popularizační

Prusové

text velmi blízko k reportáži, užívá jejích

postupů. Kupříkladu

... v polovině

přiměli

v textu VD

vytvářena

V těchto pasážích má

pozorovatelem

v případě obléhání Prahy informuje text
výpovědí:

osy je

dění.

iluze, jako by autor byl

bezprostředním

časové

září

pražská

nespočet,

vědecký

však po dvou dnech

města

(VD) o jednom momentu touto
dělostřeleckého

ke kapitulaci ... Tato

věcná

bombardování

informace, kterých je

jev textu popularizačním (T) poj ata takto:
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Dokud protivník
umístěné

nepřisunul dělostřelectvo, ještě

to šlo. Ale pak zahájily palbu baterie

na kopcích Královských Vinohrad, a bylo zle.

pevnostní zařízení i budovy ve vnitřním

městě.

16.

září

Těžké

bombardování

ničilo

hradby,

1744 Praha kapitulovala.

V textu j sou zkombinována podstatná fakta a veškeré známé detaily, které se k nim
vážou, a z toho je pomocí beletrizace

vytvořen

událostí; dovolujeme si tvrdit, že jde

vlastně

plastický a názorný obraz
o

přechodný

naplňuje

textem a historickým románem. Tím se

i funkce

dějinných
vědeckým

útvar mezi

rekreační (Krčmová,

1999).
K zaujetí

čtenáře,

ale i jako pomůcka didaktická slouží navazování na

společnou

znalost (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s. 51), kdy je nějaká u čtenáře
předpokládaná dílčí

znalost

připomenuta

a zasazena do kontextu a historických

souvislostí, např.:

... avšak v červnu 1758 je u Domašova rozdrtil další slavný rakouský
generál Laudon, o

němž se později

Rozšířeným prostředkem

z jiných období,

té doby -

zpívaly písničky známé dodnes.

je také porovnávání se slavnými historickými událostmi

např. útěk Francouzů při

Napoleona u Moskvy, smlouva o rozdělení
přirovnávána

vojevůdce

obléhání Prahy se srovnává se situací

českých

zemí podepsaná ve Frankfurtu je

k Mnichovské dohodě apod. (viz příklad na str. 43).

Čtenář je textem veden po nejdůležitějších událostech doby, mnohé scény jsou

mu

reportážně přiblíženy.

Díky beletrizaci, aktualizovanému užití jazyka,

z běžné mluvy a dalším
soustředění,

naopak za

faktorům

účelem

opakována, souvislosti jsou stále
přehled

a bez

větší

nevyžaduje text po

lepšího

porozumění

připomínány

a

přesný,

velkou míru

textu jsou mnohá fakta

vysvětlovány,

námahy se stále orientoval. Nutno zde

není ve srovnání s texty vědeckými ani

čtenáři

obratům

aby

čtenář měl

připomenout,

že text T

ani úplný, a že tedy obsahy vyjádřené

s věcnou explicitností jsou části problematiky vybrané autorem vzhledem k zaměření
textu,

přičemž

jiná důležitá fakta jsou vypuštěna či jen naznačena.
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4. Texty astronomické
Pro rozbor

textů

z oblasti astronomie jsme zvolili

základními tématy oboru astronomie (každá
zaměření, styčné
textů

body však jsou

historických, o texty

v míře

jedná se tedy,

příslušející

stejně

jejímu

jako v případě

souhrnného charakteru. Jde o knihu Základy

vědecký),

astronomie a astrofyziky (text

pochopitelně

dostačující),

víceméně

knihy, které se zabývají

jejímž autorem je Vladimír Vanýsek, a

knihu autorů Jiřího Grygara a Vladimíra Železného Okna vesmíru dokořán (text
popularizační),

která byla napsána na

popularizačního

seriálu. Televizní

několikerým způsobem

základě

předloha

stejnojmenného televizního

se v pojetí knihy na mnoha místech

odráží (viz níže).

Základy astronomie a astrofyziky je kniha o 540 stranách, kniha Okna vesmíru
dokořán

má stran při menším formátu stran 250.

Vědecký

astrofyzikální, zpracovává tedy širší problematiku,

text však obsahuje i témata

přesto

však jde o rozsáhlejší

poj etí astronomických jevů.
Rozdíl v

zaměření

obou knih signalizuje již název, zatímco Základy astronomie

a astrofyziky jsou název nocionální,
textu, Okna vesmíru

dokořán,

otevřenost, přístupnost

obsahu

případné

věcný

a objektivní, v názvu

popularizačního

stojí atraktivní metafora, jejíž význam evokuje

čtenáři.

Upoutat

čtenářovu

pozornost a zmírnit jeho

obavy z tématu má zcela jistě také ilustrovaná obálka, na níž je zobrazen

Albert Einstein letící vesmírem do

černé

díly. Obálku i celou knihu ilustroval Kája

Saudek, jehož kresby vnášejí do celého textu humorný prvek a tím jej
K podrobnému rozboru jsme z obou

textů

odlehčují.

vybrali kapitoly zpracovávající

problematiku sluneční soustavy.

4.1 SLOVNÍ ZÁSOBA

Oba analyzované texty jsou psány

čistě

spisovným jazykem, v textu

(Základy astronomie a astrofyziky - dále budeme
jazykových
vyjádření

je

prostředků
věcné

užito

automatizovaně,

uvádět

jazykové

vědeckém

jen zkratku ZA) je

prostředky

jsou neutrální,

a objektivní, subjektivní stylotvorné faktory jsou

potlačeny.
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Naproti tomu v textu

popularizačním

příznakové

nacházíme aktualizované a

dokořán

(Okna vesmíru

činí

výrazy, které

- dále jen OV)
přístupnějším

text

a

atraktivněj šímo

4.1.1 Termíny a přejatá slova
V obou textech se vyskytuje množství
věda

astronomie jako exaktní
přesných

má

termínů

větší míře

vyskytují i textu

pojmů, důvod

těžiště právě hlavně

údajích, a proto je obtížné se jim

jen populárním, ve

a

při

je nejspíš ten, že

v pojmech, v termínech a

výkladu odborné problematiky,

vyhnout. Konkrétní údaj e a odborné termíny se tedy

popularizačním

(OV).

Důvodem

poměrně

jejich

vysoké frekvence

v tomto textu je nejspíš také obecná známost mnohých z nich a také to, že je
obtížné najít pro

ně

opisné

byť

vyjádření,

často

tudíž je tedy nutné základní termíny zavést

v určité míře i v popularizačním textu.
Význam

specializovanějších termínů

planetisimála, regolit,
kvasar aj.),

pro

záření

některé

pojmu

výstřednost

dráhy

gama, neutrinum,

jevy se užívá

poměrně

motivace a kontextu lze

či

je v textu OV
Planckův

objasněn (např.

zákon, protuberance, foton,

termínů českých,

zjejichž slovotvorné

snadno pochopit jejich význam

výškopis - naproti tomu v textu

střídavě

se v textu užívá dvojic

spíše však převažují

české

termínů

(ZA) se užívá

pojmů

excentricita a

čpavek,

poněkud náročnější.

příklady:

oborů či

mezioborových

metan, svítivost, spektrum, spektroskopicky, laser, ionty, sonda,

radionuklidově značené,

význam

jiných

znalého

jako je termonukleární reakce, ionosféra, gravitace, prenatální, hustota,

meteorit, synchronní, kondenzace, ale také je bez
jako

afel - odsluní, perihel- přísluní,

neboť předpokládá čtenáře

relativně rozšířených přejatých výrazů, termínů

helium,

je užito

varianty).

Text je do jisté míry intelektualizovaný,

termínů,

(např.

vědeckém

pro postižení týchž vlastností ekvivalentních internacionálních

orografie,

precese,

určité

magnetosféra

Z kontextu však lze

pasáže není

přesné

či

vysvětlení

významu užito

obratů

selenografická délka, které už jsou

alespoň přibližný

pochopení termínu

význam odvodit a pro

nezbytně

nutné.

Uveďme
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Při

Měsíci

navrhování základny na

optimální je oblast na západním okraji

bude nejprve

Moře bouří

třeba

zvolit její správné

umístění.

(00.)

na 55. až 65. stupni selenografické západní

délky.

Gilbert Levin a Pa tricia Straatová,
červené planetě,

života na

autoři jednoho

ze

tří experimentů

prohlásili: je spíše pravděpodobné, že náš experiment život na Marsu

zaznamenal, než nikoli! Tento experiment vyvolal mezi odborníky
nejvíce

rozpaků.

přijímány

testujících přítomnost

radionuklidově značených sloučenin,

Pokus využíval

při

interpretaci

výsledků

které by mohly být

aktivně

mikroorganismy.

Můžeme

předpokládaný čtenář

z toho soudit, že

vzdělávat, přemýšlet

je spíše aktivní a má snahu se

nad textem, nejspíš disponuje i elementárními znalostmi

z oblasti přírodních věd.
Text

vědecký

pojmu, z toho

důvodu

termínů. Přednost

specializované a

silně informačně

(ZA) je velmi

text obsahuje krom dalších

se dává

termínů

náročné. Např.

nasycen, váha

sdělení spočívá

přesných údajů

na

i velké množství

mezinárodním, vyskytují se i výrazy velmi

albedo, opacita, korpuskulární

záření,

terestrická

planeta, Kelvinova - Helmholtzova kontrakce, astronomická jednotka, siderická
doba

oběhu

a množství dalších. Text obsahuje, jak je také charakteristické pro

odborné texty, zvýšený
Vysokou frekvenci
které se zásadním

počet přejatých

pojmů, termínů
způsobem

slova

slaběji

a přejatých slov, tj.

podílejí na celkové

terminologizovaných
náročných

náročnosti

výrazů.

lexikálních prvků,
textu, lze nejlépe

demonstrovat na celých větách z textu:

Jako možný mechanismus
elektronů

těchto

vzplanutí se uvádí synchrotronní

záření

relativistických

v radiačních pásech kolem planety, která by však musela mít silné magnetické pole (cca

3

10- T na povrchu).
Dopplerův

posuv

čar

ve spektru prstence ukazuje, že

částice

se pohybují kolem planety

v Keplerovských drahách.

Chromosféra je značně ovlivňována konektivní vrstvou u povrchu Slunce.

F-koróna má normální sluneční spektrum s

absorpčními čarami.
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4.1.2 Konkrétní údaje

S vysokou koncentrací informací a s tím spojenou nutností hutného a
sdělení

údajů

souvisí i vysoká frekvence konkrétních

v podobě

přesného

čísel, symbolů,

značek, vzorců a jiných prostředků ,jazyka vědy" (Čechová a kol., 2003, s. 188)

sloužících ke

zpřesnění

většina přírodních věd,
údajů

výpočtů,

a

a zkrácení textu. Astronomie a astrofyzika,

vychází z přesných a konkrétních fyzikálních

proto se ve

složité vzorce, konkrétní
chemických

značek prvků

vědeckém

číselné

a

údaje

značek

textu (ZA) ve zvýšeném
vyjádřené

s velkou

jednotek fyzikálních

či

stejně

jako

chemických

počtu

přesností,

vyskytují
množství

veličin; uveďme několik

příkladů:

V oboru X

záření opět

lze pozorovat emisní

čáry

vysoce ionizovaných prvků jako C VI (A

=

3,37 nm, N VII (2, 78 nm), O VIII (1,9 nm).
Venuše obíhá kolem slunce v dráze s malou výstředností (e

=

0,0068) ve vzdálenosti 108.106

km, tj. 0,7233 AU.

... působí toto pole (. ..) silou, která je dána vztahem F

Atmosféra planety je složena z CH4, NH3

prostředků

slovy je text z hlediska vnímatele velmi

čtenáře nutně

nesrozumitelný.

qv B sin<p ...

... 17

V důsledku kombinace výše uvedených
přejatými

=

Předpokládaný

se složitou terminologií a

náročný,

pro

nezasvěceného

adresát je však voboru

vzdělán

natolik, že je schopen všem vyjadřovacím prostředkům plně porozumět.
Z charakteru oboru plyne, že i text
číselné

popularizační

údaje, bývají však zaokrouhleny (srov.

(OV) nezbytně obsahuje určité

např.

údaj o

povrchu v textu ZA - 5770 K a v textu OV - 5700 K,

či

teplotě slunečního

o vzdálenosti planety

Merkur od Slunce: 57,9 . 106 km - text ZA, 58 miliónů km - text OV). Text přeci jen
však požaduje po

čtenáři,

jak už bylo

naznačeno,

jisté základní obecné technické

znalosti. Není totiž zcela polopatický a zachovává si

určité

konvence vžité

17 Vysokou frekvenci konkrétních údajů a konvenčních vědeckých znaků můžeme pozorovat
prakticky na všech příkladech z textu ZA uvedených v této práci, neboť koncentrace údajů tohoto typu
je pro analyzovaný vědecký text příznačná a je jeho nejnápadnějším rysem.
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v přírodovědných a technických oborech, tj. v některých

případech

zachovává

exponenciální vyjádření číselných hodnot (např. 1039 protonů, energie řádu 10-121),
teplotu udává

převážně

objevuje i

vyjádření

chemických

prvků

značka

a

v základní jednotce soustavy SI, v kelvinech (sporadicky se
či

ve stupních Celsia

sloučenin

označení

vobou jednotkách). K

se obvykle používá jejich

běžné

pojmenování, nikoli

(oxid uhličitý, hélium, voda).

4.1.3 Obrazná

vyjádření a prostředky

hovorové

V textu popularizačním (OV) se oproti textu vědeckému (ZA)18 vyskytují i výrazy

s příznakem hovorovým

(živočichové

promění,' domněnka

několik

má

i rostliny se vesele množí,' náš svět se zgruntu

vad na kráse,'

vidět

lidi bloumat po Marsu; rotuje

"naležato" 19), či expresivním (pracant, ma loučko, skvrnka, slabounká hvězdička,
"vyšťouchnout",

K

páté přes deváté), vždy v rámci spisovného jazyka.

ozvláštnění

stylu slouží i jednoduchá obrazná pojmenování a frazémy. Jedná se

o obraty bud' vžité, nebo snadno dešifrovatelné,

často opět

s hovorovým

příznakem,

mají tedy charakter prostředků stylu publicistického (Čechová kol., 2003, s. 215).
Např.:

oko vyzbrojené dalekohledem, bombardování

přiměřeného

kalibru,' zkušenost postavená na hlavu,'

nebo bratrem

Země,'

mechaniky,' je

obestřena

spikla,'

subjektivnější
celkově

je

tajemstvím,' opatrné
pokrývka

vyjádření těžce

Měsíc je buď synem,

aj.

krůčky

Poněkud

k Marsu,'

příroda

emotivnější,

manželem,

řád

nebeské

se proti nám

originálnější

a

vydobyté panoráma na pekelném povrchu Venuše,

je však takových pojmenování v textu nemnoho.

Specifické je pro tento text
názornějším

uhličitý

kosmickými projektily

spojit pozemšťany k udivenému vydechnutí,' jízdní

oblačná

hustá

Země

a

srozumitelnějším

má na

svědomí

časté

a také

užití personifikací, které

přispívají

k dynamizaci textu.

činí

výklad

Příklady:

oxid

silný skleníkový efekt, fotony nemají lehký úkol, sonda

dosedne na své tři tenké nohy, sondy měly za úkol podívat se i na Deimos aj.
Obrazná pojmenování text oživují, aktualizují,
pestrým za
18

účelem

získání a také udržení

čtenářova

činí vyjádření

zájmu. Lze jim

přičíst

i funkci

Lexikální prostředky ve vědeckém textu jsou přísně stylově neutrální, nenacházíme žádné prvky
stylu, což ukazuje na striktní zaměření textu na objektivní zprostředkování skutečnosti.

ozvláštnění
19

atraktivním a

Některé subjektivizující výrazy jsou v textu opatřeny uvozovkami.
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didaktickou,

neboť

jevů, zvlášť

výrazná je tato funkce u pojmenování metaforických, kdy didaktickým

slouží i k výstižnému, mnohdy lapidárnímu popsání konkrétních

účelům

slouží názorné

přirovnání

obsažené v metafoře (viz

Měsíc je

bud' synem, manželem, nebo bratrem Zeme).

příklady

výše,

např.

4.1.4. Synonymie
značně

Synonymie je vobou textech
popularizačního

vyjádření

synonymního
vědeckém

příliš

textu nejsou

omezená, ani jazykové
Důvodem

variabilní.

prostředky

je omezená možnost

plynoucí z charakteru a podstaty

vědního

oboru, ve

textu (ZA) se přidává příznačný důraz na přesnost a explicitnost vyjádření,

synonymie je nežádoucí (Mistrík, 1985, s. 147) Text je proto velmi stereotypní,
požadavku přesnosti vyjádření ustupuje i stylistická disimilace textu, srov.:

Nejnápadnějším
Sluneční

skvrny jsou

četnosti slunečních

V textu

projevem

sluneční činnosti

soustavně

pozorovány již dvě století.

slovní zásoba textu je

vyjádření

největší

celkově

určité

užitím zájmena.
těles,

prostředků

přesnost vyjádření.
připisovaná

planeta, Slunce - naše nebližší
či

skvrn.

perioda od minima k minimu

(avšak stále v rámci možností)

míry ustupuje

(opakují se nejen názvy
veličin,

(OV) je synonymních

jako Mars - narudlá planeta,

pomocí elipsy

Střední

slunečních

skvrn je II let.

popularizačním

zde naopak do

a její periodicity je výskyt

jež jsou

terminologizované výrazy apod.,

hustota, hmotnost, teplota, družice, sonda,

variabilnější,

např.
hvězda

protože

Objevují se synonymní

však se text disimiluje

se však slova opakují

předmětem

větší míře,

bohu války Martovi, Jupiter -

hvězda, nejčastěji

Přesto

užito ve

poměrně často

výkladu, ale také názvy

prvků,

atmosféra, vodík, rotovat, obíhat,
aj.).

4.2 MORFOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Jak bylo

naznačeno,

adjektivech, vzorcích a

význam je v obou textech koncentrován v substantivech,

číselných

údajích, tedy v prvcích charakteru nominálního a
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statického. V textu
vnášením

popularizačním

dějových prvků

a

přenášením části významů

Text

vědecký

predikáty

hlavně větším

množstvím a

větší

odstranit

variabilitou sloves (tj.

na sloveso).

(ZA) je velmi statický, dominují zde verbonominální predikáty a

tvořené

příznačný je

statičnost

(OV) je patrná snaha tuto

pasivním tvarem slovesa nebo slovesem neplnovýznamovým;

nedostatek plnovýznamových sloves v aktivu.

Kvantitativní analýza ukázala, že na 1600 slov

připadá

v textu

sloves, kdežto v textu popularizačním 198 sloves, tj. o 30 % více.
také podporuje

větší

variabilita sloves a

v aktivu. Tyto diference jsou

dobře

větší počet

vědeckém

Dynamičnost

152

textu

plnovýznamových sloves

patrné z následujícího výpisu sloves z úvodních

partií kapitoly o planetě Uran v obou textech:

Základy astronomie a astrofyziky:
je,
vymění

patří,

byl objeven, byl zaznamenán, je, jeví se, je, je, rotuje, je

se, zachovává,

mění

skloněna,

leží, znamená,

se, jeví se, vidí, promítá se, má, mají, jsou, pohybuje se, jsou, je, je,

je, přičíst, byl potvrzen,je, je,

nepřesahuje,

má, byl objeven

Okna vesmíru dokořán:
končila,

je, objevil, je, obíhá,

ukončí,

odhalila, pomohl, stanovit, ukázalo se,
dozvěděli se,

má, je,

směřuje,

neumožňovala,

rotuje,

objevit,

směřuje, dospěla,

se, prokázat,

vyslala,

překonaly,

nebyly objeveny, podařilo se, zjistit, vane, je, jsou přítomny, má, odhaduje se

Repertoár sloves je v textu

popularizačním

(OV) sice pestřejší a jsou omezena

slovesa neplnovýznamová, jde ale spíše stále o slovesa s méně
významem. Text je tedy

dynamičtější

charakteru zprostředkovávané
Ke

podařilo

statičnosti

dějovým, obecnějším

než text ZA, stále však

skutečnosti relativně

a abstraktnosti textu

zůstává

vlivem

statický.

přispívají

i p a s i v n í k o n str u k ce a

mul t i v erb i z o van á vyj á dře ní, jež se vyskytuj í v obou textech, rozdíl je
jen otázkou míry. Kvantitativní analýzou jsme zjistili v textu
a v textu

popularizačním

nevyhýbá ani

těmto

Snad vlivem
s ekun dární c h

vědeckém

opět

(ZA) 13,2 %

(OV) 11,8 % pasivních vět. Popularizační text se tedy

typickým prostředkům odborného stylu.

silnějšího
pře

zaměření

d 10 ž ek

textu na fakta než na vztahy Je

vobou textech

poměrně

počet

nízký, i repertoár
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s poj o v a c í c h pro st ř e d k ů je

obzvlášť

ve

vědeckém

textu poměrně stereotypní

(dominují spojky a, ale, že a zájmeno ktery').

4.3 SYNTAKTICKÁ STAVBA

Syntaktická stavba textu
zmiňovaným

vědeckého (ZA)

není

příliš

složitá, odpovídá v literatuře
přírodovědných textů

syntaktickým tendencím technických a

ke

stylizaci v kratších větných celcích (Čechová a kol., 2003, s. 183), do značné míry
nesouvětných,

1978, s. 14-15). Text
složitěji, zvláště
Opět

jsme

zaměřené

stylizaci

popularizační

co se týče

zjišťovali

souvětné

osamostatňování dílčích sdělení

na

(OV) je proti textu vědeckému konstruován

stavby.

konkrétní údaje metodou kvantitativní analýzy a údaje jsme

zpracovali do tabulek stejným

způsobem

jako v případě

textů

7 až 10 zachycují data z první fáze analýzy, tj. údaje o
celků

(Rulíková,

historických. Tabulky

počtu

slov,

vět

a

větných

v textech, o počtu vět jednoduchých a o počtu a typech souvětí v obou textech.

Tabulka 7:

Počet

slov, větných celků a vět

počet

ZA (text vědecký)

OV (text popularizační)

slov

1600

1606

větných celků

102

94

vět (predikačníchjednotek)

159

177

Tabulka 8:

Průměrné

průměrný počet

hodnoty (délka větného celku, věty a souvětí)
ZA (text vědecký)
OV (text popularizační)

slov ve vět. celku

15,69

17,08

slov ve větě (predik. jednotka)

10,06

9,07

vět připadajících

1,56

1,88

2,33

2,43

vět

v

souvětí

na větný celek

66

Tabulka 9: Počet vět jednoduchých a souvětí; procentuální vyjádření jejich podílu vzhledem
k celkovému počtu větných celků
počet
ZA (text vědecký)
OV (text popularizační)
vět jednoduchých

59 (57,8%)

36 (38,3%)

souvětí

celkem

43 (42,2%)

58 (61,7%)

souvětí

o 2 větách

29 (28,4%)

39 (41,5%)

souvětí

o 3 větách

14 (13,7%)

13 (13,8%)

souvětí

o 4 větách

0(0,0%)

6 (6,4%)

souvětí

o 5 větách

0(0,0%)

°(0,0%)

Tabulka 10: Procentuální vyjádření
k ce lk'
ovemu pocVtu souvevť1

četnosti

výskytu

počet

ZA (text vědecký)

OV (text popularizační)

souvětí

o určitém

souvětí

o 2 větách

67,4%

67,3%

souvětí

o 3 větách

32,6%

22,4%

souvětí

o 4 větách

0,0%

10,4%

souvětí

o 5 větách

0,0%

0,0%

Vědecký

text (ZA), jak ukazují výsledky kvantitativní analýzy v tabulkách 7 a 8,

se v porovnání s textem

popularizačním

větných celků

délka

-

průměrná

větného

(OV) sestává z většího

oproti 9
jak

textu

slovům

naznačuje

méně

straně

v jednotlivé

je tendence

Tato asymetrie je
mnohočetných souvětí

a

větného

věty

větě

v textu

poměru

kratších

(zaokrouhleno) 15,7

jednotlivých

vět

je ve

popularizačním

(OV).

větným celkům

Vědecký

a delším

text tedy,

větám,

u textu

opačná.

způsobena

vysokým

počtem

ve vědeckém textu (ZA),

celku. Na jeden

oproti

počtu

než v popularizačním, a j sou tudíž delší - v průměru 10 slov

analýza, inklinuje ke kratším

popularizačního

činí

celku u textu ZA

slov, u textu OV 17,0 slov (tabulka 2). Na druhé
vědeckém

vzhledem

počtu vět

větný

celek ve

1,88 u textu

čímž

jednoduchých

vět

a absencí

se sbližuje průměrná délka věty

vědeckém

textu

popularizačního

připadá průměrně

(tabulka 2).

Větný

1, 56
celek
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popularizačního

textu (OV) je tedy delší, jak z hlediska

počtu

slov, tak z hlediska

počtu vět.

Text
větami,

vědecký

popularizačním

zatímco v textu

převažují souvětí

téměř

je z více než poloviny,

(tabulka 9).

tří pětin, tvořen

ze

poměru (tři

zhruba v podobném

Nejfrekventovanějším

je tedy jednoduchá věta (57,8 %), následovaná
je však o polovinu menší (28,4 %). V textu

útvarem v textu

souvětím

V případě obou
texty jsou

převážně

větách, přičemž

textů

vědecký

vědeckém

popularizačním

činí

průměrné

se vyskytuje

vět

tato hodnota 2,33

souvětí

souvětími

jednoduchými a

četnosti

(ZA) je díky

souvětí

o

jednoduchých

vět

souvětí

textů,

u obou

zatímco u textu

o dvou

z tohoto

oběma

kdy u textu

popularizačního

oba

texty

vědeckého

2,43

vět

-

v tomto textu je tedy v průměru o něco málo delší. Je to proto, že v každém z

textů

sice

zbylá

třetina souvětí

dvě třetiny

popularizačním

stručná

třech větách

veškerých
v textu

souvětí tvoří souvětí

vědeckém

souvětí

textu je z hlediska délky

o

o dvou
souvětí

větách,

o

čtyřech větách

větného

a více než polovina

vět

je jednoduchých. Text

větným celkům

vyšší, objevují se i složitá

souvětí

(o

je v porovnání s textem vědeckým (ZA)
jako u

textů

historických

variabilnější

zjišťujeme

z

v textu

(tabulka 10).

celku a stavby

souvětí

souvětí

o více než

popularizační

(OV) proti

a kratší jednotlivé

čtyřech větách),

avšak zatímco

třech větách,

a jednoduchá, v analyzovaném úseku se nevyskytlo

tornu inklinuje k delším

Stejně

obsahuje jen

nacházíme i určité procento

vědeckého

Stylizace
velmi

v

souvětí

souvětné stavbě,

o nekomplikované

tvořeny větami

délky

četnost

(OV) je distribuce dvou

hlediska ještě jednodušší než text popularizační (OV). Tento rozdíl mezi
vyplývá i z porovnání

(ZA)

je v textu vět jednoduchých (38,3 %).

hovořit

lze tedy

(cca z 80 %)

text

méně

dvěma)

ku

o dvou větách, jehož

nejfrekventovanějších větných celků rovnoměrnější, nejčastěji

dvou větách (41,5 %), o něco málo

jednoduchými

čehož

větě.

Podíl

plyne, že

souvětí

větná

je

stavba

a rozvinutější.

minimální

počet vět jednočlenných

(2,8 % v textu popularizačním a 1,3 % v textu vědeckém).

4.3.1 Kondenzace

větné

stavby

V druhé fázi kvantitativní analýzy jsme se zaměřovali na způsoby spojení vět a
na

prostředky

syntaktické kondenzace

v následujících tabulkách (11 a 12).

uvnitř věty. Zjištěné

údaje jsou uvedeny
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Způsoby

Tabulka 11:
počet

spojení vět (v závorce podíl v %, zaokrouhleno na celá čísla)

ZA (text vědecký)

OV (text popularizační)

asyndetických

4

5

syndetických parataktických

25

18

syndetických hypotaktických

27
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spojení

Tabulka 12: Syntaktická kondenzace
počet kondenzátů

ZA (text vědecký)

OV (text popularizační)

celkem

56

28

adjektivních

29

12

substanti vních

27

16

infiniti vních

O

O

přechodníkových

O

O

participiálních

O

O

Co se

týče těsnosti

spojení

vět, přibližně

hypotaktických (tabulka 11) ukazuje na
textu (ZA) oproti textu

popularizačnímu

volnější

spojení parataktických a
větami

vztahy mezi

větných

vědeckém

ve

pravděpodobně

(OV), což velmi

textu ZA k vyjádření v jednodušších

tendencí

počet

stejný

souvisí s

celcích (viz výše), a tím

pádem k oslabování vztahů mezi větami.
V popularizačním textu jsou spojení mezi
vysokého podílu hypotaktických spojení
z hlediska

mezivětných vztahů

větami,

tj. vyšším počtem

textech

poměrně

větami těsnější,

vět. Celkově těsnější, zhuštěnější

je také dána

souvětí

jak vyplývá z poměrně

v textu Ov.

obecně
Počet

vyšším

počtem

stavba

spojení mezi

asyndetických spojení je v obou

malý, což je v souladu s tendencemi odborného stylu k přesnému

vyj adřování vztahů.

Vědecký

kondenzátů
způsobu

text (ZA) obsahuje oproti textu

popularizačnímu

(Jelínek, 1996) (tabulka 12). Jde o další vlastnost

syntaktické výstavby obou

v osamostatnění

sdělení,

textů.

Výstavba textu

(OV) dvakrát tolik
svědčící

vědeckého

o odlišném

(ZA)

v koncentrování informace do jednoduchých vět

či

spočívá

kratších
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souvětí, obsahově

nasycených. Text je kondenzován na úrovni

větněčlenské, uvnitř

jednotlivé věty, naopak vztahy mezivětné tíhnou, jak bylo řečeno, k uvolněnosti.
Podstata astronomických, a
faktů,

výkladu exaktních
větší

vůbec

na rozdíl od

přírodovědných textů spočívá

veškerých
věd

humanitních a

společenských,

kde hraje

roli autorova úvaha, jeho interpretace informací a jejich uvedení do

vztahů,

proto, jak se domníváme, je ve

pojmy a vztahy mezi
klíčové,

totiž není

větami

vědeckém

jsou oslabeny.

textu (ZA) silný

Vyjadřování vztahů

důraz

mezi

ve

určitých

kladen na

výpověďmi

tu

vztahy mezi obsahy jsou často implikovány v konkrétních údajích

a termínech a předpokládaný adresát si je sám na základě svých znalostí odvodí.
Jednotlivá

věta

bývá mnohdy

významově

o to více koncentrována, je zatížena

vysokým podílem substantiv, která jsou nositeli
pokud by takové

věty

byly pospojovány v komplikovaná

vzájemnými vztahy, stávalo by se
důvodem dělení
vyjádření

popularizační

(OV)

upřednostňuje

konstrukcí,

sdělení přetíženým

textu do jednoduchých

pomocí vedlejší věty.

se zde

Méně

vět může

se

a

souvětí

se složitými

nepřehledným.

Dalším

sdělení zdůrazní.

očekávání

obsahuje dle
dynamičtější

a

jde o termíny);

být snaha po jasném a výrazném

osamostatněním

(Rulíková, 1978, s. 15) -

Text

významů (často

méně

kondenzujících

percepčně méně náročné vyjádření

izolovaná sdělení jsou pro laického adresáta přirozenější,

a tedy přijatelnější, vztahy jsou explicitně vyjádřeny.
Uveďme příklady

z kapitol pojednávajících v obou knihách o

planetě

Pluto, na

nichž jsou uvedené rozdíly dobře patrné:

Základy astronomie a astrofyziky:
nejvzdálenější

Pluto je

planetou

sluneční

soustavy se

střední

vzdáleností 39,518

astronomických jednotek, což je 5940 . 10 km. Siderická doba oběhu je 248 roků. Výstřednost
6

jeho dráhy je

největší vůbec,

pokud se

týče

drah planet, O, 249 a sklon dráhy je 17 °15. Proto se

dostává Pluto blíže k Slunci v perihelu než Neptun.

Okna vesmíru dokořán:
Vědělo

se pouze, že dráha Pluta je

sluneční soustavy.
Průměrná

Slunce -

silně výstředná

elipsa -

nejvýstřednější

mezi planetami

Je také navíc skloněna k oběžné rovině ostatních planet pod úhlem plných 17 ~

vzdálenost Pluta od Slunce je skoro 6 miliard km (bezmála 40 násobek vzdálenosti

Země),

ale právě v současné

době

(v letech 1976 - 1999) se Pluto nachází poblíž svého
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perihelu, a je tedy ke Slunci blíže než Neptun! Celý

oběh

přesně čtvrt

kolem Slunce trvá Plutu

tisíciletí, takže od svého objevu urazil jen krátký úsek oběžné elipsy.

vlastně

Jde do

o jeden z

projevů věcné

explicitnosti, která se takto odráží

v syntaktické stavbě.
Důvodem,

kondenzáty,

proč

může

se vobou textech vyskytují jen substantivní a adjektivní
statičnost

být celková relativní stereotypnost a

obou

exaktním charakterem materiálu) a také již při analýze historických textů

textů

(daná

zmiňovaná

konkurence substantivních a infinitivních kondenzátů (viz. kap. 3.3.1).
Kromě

kondenzovaných konstrukcí se skrytou predikací je

prostředkem

kondenzace na úrovni jednotlivé věty i užívání různých symbolů či značek (Čechová
a kol., 2003, s. 184). Takovýchto
samozřejmě

,jazyka

vědy"

nacházíme

o mnoho více v textu vědeckém (ZA), v textu popularizačním se objevují

jen v podobě
vědeckém

umělých prostředků

obecně

se ale

známých

často

značek

objevují

pro jednotky (OC, km, kmih, K aj.). V textu

případy,

kdy je

matematickými výrazy a je zakomponována do

věty

výpověď

vyjádřena

jako její integrální

pouze

součást.

Např.:

Postupná rychlost slunečního větru v je 400 km S·I až 1000 km
1/2nmv2 ~4.JO-I6 Jcm- 3,

S-I

ajeho kinetická energie

kde roje hmotnost částic.

Z údajů
představují

shromážděných

kvantitativní analýzou vyplývá, že zkoumané texty

ze syntaktického hlediska dva

typy syntaktické výstavby. Text
osamostatňování
větnému

celku,

jednotlivých

sdělení

a

kondenzátů

a

patrně

zčásti protichůdné

text

větných celků,

popularizační

k delšímu

propracovanějším mezivětným vztahům

sdělení. Společná

což je

a

inklinuje k užití kratších

sevřenosti vět;

převaze souvětí, těsnějším

a spíše nekondenzovanému
slovesných

vědecký

poměrně vyhraněné

jim je absence

z velké

části

složitějších souvětí

a

dáno exaktním charakterem

astronomie a astrofyziky, a tím pádem i jinými vyjadřovacími požadavky.
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4.3.2 Stavba jednotlivé věty
Stavba jednotlivých

vět

taktéž není ani v jednom z textů

Je v zásadě nekomplikovaná, jasná a
kondenzáty, ve

větším

tohoto textu o

něco náročnější

přehledná,

složitějším

množství obsažené v textu ZA

nebývají zpravidla nijak

složitě

příliš složitě

v porovnání s textem

rozvinutá,

prvkem jsou jen

(čímž činí větnou

popularizačním),

stavbu

tyto však

rozvity, a vsuvky (viz dále). Srov. ukázky

souvětí,

které v rámci textu patří k syntakticky nejsložitějším konstrukcím:

Základy astronomie a astrofyziky
Zemské magnetické pole změní dráhy nabitých
větru

poblíže povrchu

prokázala

Země je

bezpečně jeho

nemožné a teprve

částic

natolik, že přímé pozorování slunečního

měření

provedená meziplanetárními sondami

existenci.

Okna vesmíru dokořán:
Neúnavná a přes deset let pracující kosmická sonda Voyager 2

dospěla

k Uranu počátkem

roku 1986 a údaje, které vyslala na Zemi, rázem svou početností i kvalitou překonaly všechno, co
jsme se předtím o Uranu

dozvěděli

za více než dvě století pozemních pozorování.

4.3.3 Expresivní syntaktické konstrukce
Expresivní syntaktické konstrukce nacházíme pouze v textu

popularizačním

(OV), a to jen v několika málo kapitolách, které se zabývají dobýváním vesmíru

lidmi a otázkami potenciálního života na Marsu. Takovéto téma dovoluje
aktualizaci jazykových

prostředků,

subjektivnější, variabilnější

text je v porovnání s ostatními kapitolami

a je místy beletrizován. Autor zde

emocionální vztah k vY.iadřované

větší

skutečnosti.

Text

vědecký

vyjadřuje svůj

(ZA) expresivní

konstrukce neobsahuje.
Určitý

emotivní

náboj

k o n str u k c e s pomlčkou

Mars - planeta s

či

řídkou

má

kupříkladu

a syn d e t i c k é

atmosférou oxidu

chladná a příliš suchá pro vyšší formy života.

užití

řazení

uhličitého,

osamocené

a p o z i ční

v Ýp o věd í :

bez povrchové tekuté vody.

Příliš
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Jako kontaktový a rétorický

prostředek

se objevují

řeč nic k

é o t á z k y, vedle

aktualizací další prostředek stylu publicistického. Např.:

Jsme však v druhé polovině osmdesátých let a pozemská kosmonautika hledá nový atraktivní
cíl pro přelom tisíciletí. Bude to Mars?

Co pak s tímto stále

narůstajícím,

velmi drahým a technicky

náročným

haraburdím, je-li

letový exemplář v pořádku a úspěšně odstartuje do vesmíru?

Objevujesei
Vědci

apoziopeze,např.:

sice prohlásili Mars za planetu neobývanou, planetu bez života, ale co kdyby ...

Překvapivé

a pozoruhodné

skutečnosti

jež mají primárně zdůraznit zjištění,

Tak byla roku 1676 poprvé

se

vyjadřují

sekundárně

určena konečná

ve

větách

zvolacích,

mívají získávací funkci,

např.:

šíření světla

s odchylkou jen několika

přehlednou

syntaktickou stavbu

rychlost

procent proti dnes změřené hodnotě!

4.3.4 Paren teze
Prvkem, který do jisté míry
popularizační

ale (lze

jasnou a

textu (DV), je množství vsuvek. Ty se vyskytují i textu vědeckém (ZA),

říci paradoxně)

vsuvky, které by
např.

tříští

měly

v menší

míře.

Ani v jednom z textů však nenacházíme

efekt oživení textu, vnesení

napětí či

modifikace, jak uvádí

Mistrík (1985, s. 187), s tím souvisí i to, že jsou oddělovány závorkami, nikoli

pomlčkami,

které v

sobě

syntakticky zapojeny do

mohou mít expresivní potenciál. Velmi
věty,

závorky slouží jen

často

také bývají

odstupňování důležitosti sdělení

(sekundární parenteze).
V textu vědeckém (ZA) nacházíme hlavně parenteze s lov ní, nevětné (Čechová
a kol., 1996)
zpřesňující,
např.:

či

parenteze obsahující

číselné

údaje. Tyto vsuvky mají funkci

dodávají konkrétní údaje sloužící

přesnému

a explicitnímu

hlavně

vyjádření,
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Siderická doba

oběhu

je 687 dní, dráha je

poměrně

dosti excentrická (e = 0,0934), a

v důsledku toho se vzdálenost Země - Mars značně mění při jednotlivých opozicích (5,5 . 10 7 až
108 km).

Nejmenší průměr má slabý prstenec C (krepový nebo též závojový) viditelný jen za dobrých
podmínek.

Vsuvky v textu

popularizačním

v ě tn é. Jejich funkcí je taktéž
srozumitelnost pro
nejpřesnější věcné

k

čtenáře

většinou

zpřesňovat sdělení,

delší,

často

jde o vsuvky

avšak na jiné úrovni, a motivací je

a názornost, zatímco u textu

údaje. Více než v textu ZA slouží v textu

odstupňování sdělení.

číselné

(OV) jsou

vědeckého

jde o co

popularizačním

vsuvky

Obvykle se formou parentezí vkládají do textu konkrétní

údaje spolu s názorným

přirovnáním,

a parenteze tak dokládají tak

nějakou

relaci či tvrzení. Číselný údaj je čtenáři tak hned ze dvou hledisek interpretován.
Např.:

Obíhá totiž tak blízko Slunce (ve
střední

vzdálenosti Slunce -

Země),

střední

vzdálenosti 58

že je ze

Země vidět

miliónů

km, což je přibližně

třetina

prakticky jen za soumraku nebo

při

svítání.

Jde o nejmenší těleso
poloměr

V textu

našeho

sluneční soustavy (poloměr

Jó je 1 810 km, tedy o

něco

málo

větší než

Měsíce).

vědeckém

jsou

číselné

linie a považují se za základní

údaje až na výjimky

sdělení,

součástí

základní textové

mnohdy nebývají interpretovány,

neboť

jejich

interpretace je v kompetenci předpokládaného adresáta aje tedy implicitní. Srov.:
Merkur je nejbližší planeta Slunce, kolem kterého obíhá za 88 dní ve

střední

vzdálenosti

57,9.106 km.

Jindy slouží vsuvky v textu popularizačním (OV) jen k prostému přirovnání,
je účelem názornost:

opět
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Snímky sond ukázaly překvapivou, jakoby drážkovou, strukturu

prstenců (připomínající

tak

trochu gramofonovou desku), což ...

V některých

větách

je v základní

v závorce se uvádí jako

rovině

doplnění

použit

obecnější

výraz

a nejspíš i z didaktických

či český

termín a

důvodů

tennín

mezinárodní, např.:
...představuje mohutný a dlouhodobě stálý bouřkový vír (anticyklónu), jehož ...

4.4 MODALITA

Rozdíl v míře
shodě

VJ.jádření

s charakteristikou

naproti tomu text

modálních postojů je mezi

českých vědeckých textů

popularizační

souvisí s tím, že text

popularizační

přineslo

modalizované

Jistotní
zastoupena
repertoár
k textu

prezentování

je text

texty dost

vědecký

značný.

Ve

(ZA) modalizován,

minimálně.

(OV) je modalizován jen

To

významně

podává problematiku v zájmu zjednodušení a

srozumitelnosti jen z jednoho úhlu pohledu.
jednoznačné

oběma

poznatků

Předpokládanému čtenáři
přesného

na úkor

vyhovuje spíše

informování, jež by mu

sdělení.

(epistémická)

značně, častá

modalita Je ve

vědeckém

textu (ZA)

jsou vyjádření míry jistoty pomocí výrazů zřejmě a

prostředků vyjádření

je však

poměrně

popularizačnímu) složitější vyjádření

patrně,

široký. Objevují se i (v protikladu

modality.

Příklady

jistotní modality

v textu ZA:

Rozložení koróny je

zřejmě ovlivněno

celkovým charakterem magnetického pole Slunce,

které se mění v průběhu sluneční činnosti.

Kromě Jupitera

a patrně Saturna nemají planety žádné podstatné zdroje vlastní energie.

Jelikož v okolí skvrn, a tedy i v okolí erupcí jsou velmi silná magnetická pole, je možné, že
erupce jsou projevy změny magnetického pole na energii tepelnou.

J když byly v marťanské atmosféře nalezeny stopy vody, přece jen se zdá odvážné tvrdit, že

tato údolí byla vyhloubena vodou. Zdá se přijatelnější názor, že jsou to stopy po tekoucí lávě.
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To vede k

domněnce,

že existuje vazba rotace Venuše na Zemi

zprostředkovaná

slapovými

silami.

převahu

Modalita jistotní má

v popularizačním textu (OV),

ve sporadických modálních konstrukcích

většinou

je

vyjádřená

částic

pomocí

a

příslovcí, méně

modálními slovesy, např.:

Kdysi to snad byla vlhká a teplá planeta.

Martovské družice
působením

patří

nejspíše do

třídy

planetek, které byly zachyceny

Marsu.

Dost možná, že Jupiter představuje spodní hranici samostatné
začalo

gravitačním

nedávno

říkat souhrnně" hnědí

třídy

nebeských

těles,

jimž se

trpaslíci ", a nepatří tedy mezi klasické planety.

Jeho další výzkum by mohl přinést důležité porovnávací údaje ....

Ve

větší

hloubce se

předpokládá

patrně

nalézá kapalná voda, metan a

a

uprostřed

příklady

z textů, kdy ve
popularizačním

podobného

vědeckém

je

výpověď

způsobu

textu je

formulování téže informace v každém

výpověď

modalizována, naproti tomu v textu

podána jako platný fakt, tedy vlastně

z hlediska laického adresáta velmi jednoduše,

jednoznačně

a

nepřesně, nicméně

srozumitelně.

z výkladů o planetě Merkur:

Základy astronomie a astrofyziky:
Hustota

planety se

existence kamenného jádra o poloměru 8 000 km.

Lze najít i

příklady

čpavek

kráterůje větší

a počet moří zřejmě nepatrný na rozdíl od Měsíce, ...

Okna vesmíru dokořán
Od Měsíce se liší hlavně nepřítomností moří.

Srov.
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Odstínem jistotní modality

či obecně prostředkem

oslabujícím tvrzení se v obou

textech nejspíš stává i užití sloves jako považovat,

naznačovat,

jistotyje obsažena již v jejich lexikálním významu.

Př.:

podporovat aj., míra

Základy astronomie a astrofyziky:
Extrapolovaná pozorování

naznačují,

že na povrchu je 100násobný tlak pozemského

atmosférického tlaku, (j. 10 Mpa.

Okna vesmíru dokořán:
Přítomnost

kyseliny sírové a

patrně

i

částeček

pevné síry se považuje na

nepřímý důkaz

aktivního vulkanismu na planetě.

Takováto
obecně

vyjádření

se objevují v mnohem

větší míře

více reflektuje samotný proces bádání a vytváření

Záměrné

v textu

domněnek

vědeckém,

jenž

a teorií.

oslabování jistoty tvrzení, tj. rétorický prvek zvaný "hedging",

nenacházíme ani v jednom z textů. V textu
neočekává, neboť

zde je podání

pluralita možných

pohledů

tohoto jevu v textu

popularizačním

přímočařejší

se takový prvek ani

a obvykle, jak už bylo

řečeno,

se

na problematiku omezuje na pohled jediný. Absenci

vědeckém

lze

přičíst

jeho

poměrně

úsporné stylizaci, v zásadě

prosté rétorických prvků a vůbec subjektivních projevů.

Mo dal i t a vol u n ta t i vn í je v textu
menší

míře

vůbec

výkladových, které

týče

vědeckém

než modalita jistotní. Objevuje se
zprostředkovávají

výrazových prostředků,
Vysvětlení

časté je

často

(ZA) zastoupena v poněkud

v pasážích

argumentačních

vztahy mezi jednotlivými fakty. Co se

v tomto textu užití modálních predikativ.

toho jevu nutno hledat v prosté

skutečnosti,

že jen rádiové

Nutno však poznamenat, že ...

obdobně

i Saturn) je hvězda, která ...

Př.:

záření určitých

vlnových délek projde z určité vrstvy nad slunečním povrchem do kosmického prostoru.
Možno tedy předpokládat, že Jupiter (a

a

77

4.5 SUBJEKT AUTORA A SUBJEKT ADRESÁTA V TEXTU

V textu vědeckém (ZA) jsou subjekty autora a adresáta20 výrazně potlačeny,
výklad je
vyjádření

se

střídá

zaměřený
silně

je

naprosto

objektivně,

v popředí je

věcnost

a jasnost výkladu,

neosobní. Plurál ink1uzivní se objevuje hlavně v definicích, v nichž

s neosobním zvratným pasivem:

Pod pojmem sluneční činnosti rozumíme různé dočasné jevy, které ...

Pod pojmem

sluneční soustava

se obvykle rozumí soubor všech

V drtivé většině případů se však užívá neosobního

těles ...

vyjádření:

Z toho lze soudit, že vnitřní stavba tělesa je obdobná struktuře Země.
Nutno však poznamenat, že ...

Text

popularizační

text oživuje.
autorský se

(OV) používá mnohem více osobní

Nejčastější

téměř

je

vyjádření

pomocí první osoby plurálu,

nevyskytuje, v drtivé

jak píše Mathesius (1982, s.191)

vyjádření,

většině

důvěrně

které

přirozeně

přičemž

plurál

je užito plurálu inkluzivního, jenž,

sbližuje autora se

čtenáři.

Autor zahrnuje

sebe a čtenáře do diskursní komunity oboru (Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s.
45), např.:

Tomuto pohybu

říkáme

precese.

Čím více toho o Měsíci víme, tím je pro nás tělesem záhadnějším.

Mnohem
spočívá

častěji

však je užito

určitého

podtypu inkluzivního plurálu, který

v tom, že se autor nezahrnuje mezi odborníky, ale

připojuje

se spolu se

čtenářem do široké skupiny zahrnující lidstvo současné dobll (čímž se významně
20 Stejně jako v kapitole 3.5 užíváme toto pojmenování pro explicitní textové subjekty, které A.
Macurová (1994) označuje jako narátor a adresát.
21 Jde tedy v podstatě o plurál inkorporativní (Mathesius, 1982).
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přibližuje čtenáři
sekundárně

a dostává se tak do role

zahrnuje i poznatky

průvodce, prostředníka)

odborníků,

v

zásadě

identifikuje, cítí se zainteresován. O

čem

na principu synekdochy. To

neboť čtenář

napomáhá jak funkci získávací, tak didaktické,

a do této skupiny

se se skupinou
dobře

zde mluvíme, je

patrné na

následujícím příkladu:

A musíme tedy

čekat

na

příznivé

vzájemné

uspořádání těles

souhrou svých gravitací dokázaly poslat naši sondu
Takovým
Jakmile

příznivým okamžikům říkají

některé

právě

sluneční soustavě

ve

potřebujeme,

tam, kam

tak, aby
k Marsu.

odborníci startovací okno. Umíme je přesně spočítat. ( .. .)

okno zmeškáme, nezbývá, než čekat na to další.

Sporadicky je v textu OV tematizován samotný adresát, a to pomocí druhé osoby
plurálu,

čímž

se text do

značné

míry dialogizuje, dochází k aktivizaci adresáta, což

napomáhá získání a udržení jeho pozornosti:
Člověk chodil po Měsíci! No a, namítnete .. .Je to už dávno, bylo těch výprav víc a vůbec,

máme dnes dost starostí se Zemí, než abychom se obírali Měsícem.

4.6 KOMPOZICE A OBSAHOVÉ CHARAKTERISTIKY

4.6.1 Členění a struktura textu

Text vědecký
Text knihy Základy astronomie a astrofyziky je
rozděleny

k ap i tol, které jsou dále
desetinného
pomocí

třídění. Některé

mezititulků

na

členěn

do sedmi

do jednotlivých podkapitol,

z číslovaných podkapitol se

nečíslované

pododdíly,

číslovaných

číslovaných

ještě

členění

je

dle

pomocí

potřeby dělí

tedy

poměrně

propracované.
První kapitolu

tvoří

úvod,

dělený

na

tři

poznámky k oboru astronomie a astrofyzika,
těchto věd
oborů

a o rozdílech mezi nimi.

a podává

stručný

Zmiňuje

podkapitoly, jenž obsahuje úvodní

hovoří

o hlavních

předmětech

zájmu

i problematiku vnitřní diferenciace obou

nástin vývoje astronomie a astrofyziky. Jednotlivé kapitoly

podávají v době vydání aktuální souhrn základních

poznatků

z jednotlivých

odvětví
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astronomie a astrofyziky. Celá kniha je uvedena předmluvou a poněkud asymetricky
je uzavřena poslední podkapitolou výkladu,
Tendence k

osamostatňování faktů

závěr

a doslov

se projevuje i na

jsou spíše kratší, což je dáno i tím, že jsou

chybějí.

stavbě

přizpůsobeny

o d s t a v c ů, které

charakteru obsahu. Text

zprostředkovává

množství koncentrovaných složitých informací a konkrétních údajů,

je proto nutné

členit

zpřehlednění sdělení,

jednou

větou,

je do jednotlivých

odstavců,

a to

patrně

jak z důvodů

tak z důvodů jejich zdůraznění. Mnohdy je odstavec

tvořen

jen

v méně obsahové nasycených partiích textu jsou zase odstavce delší.

Např.:
Infračervené záření je

na povrchu

Země je

pozorovatelné jen v "oknech" mezi

absorpčními

pásy atmosférického 0 3, CO 2, N2 0 apod.
Rádiové záření (v rozsahu A = 1 mm až 20 mj je převážně spojité.

Záření A =

3 mm pochází

z fotosféry. Delší vlnové délky jsou vyzařovány chromosférou a korónou.

Členění je tedy vázáno na obsahovou stránku. Začátky odstavců i jednotlivých

kapitol jsou tzv. ostré

či

tvrdé, tj. nenavazují

obsahuje zpravidla definici

či

splývavě. Počáteční

základní údaje, mívá z toho

odstavec kapitoly
důvodu statičtější

charakter, než odstavce následující, kde se zpravidla fakta více

či

méně

usouvztažňují.

Ti t u I k y a nad p i s y kapitol jsou nocionální a mají nominální charakter,
většinou mají podobu jmenného výrazu v nominativu. Často se v titulku objevují

verbální substantiva, jejichž výskyt je v souladu s obecně vysokým podílem
nominálních frází v odborném stylu, jež ukazují na intelektualizovaný výraz. Názvy
kapitol jsou

věcné,

statické a

přesně

pojmenovávají tematiku v nich vyloženou.

Například:

Refrakce; Keplerovy zákony; Jupiter;

Určení

astronomické jednotky; Spojité

záření

tepelného původu aj.

Text je graficky
používají

poměrně

prostředky

variabilní,

neboť

grafické nebo

jazykové a grafické, které jsou

součástí

se k VY.iádření

prostředky,

výkladu a mají

některých obsahů

kde se kombinují prvky

dokumentační

funkci. Jde o
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grafů, náčrtů,

velké množství schémat,

se pohybují na škále mezi

obtížně vyjadřují prostředky

které se
bylo
že

vyjádřením

příliš nepřehledné

informačně

jazykové a

jazykovým a symbolickým a vyjadřují obsahy,
jazykovými nebo by jejich jazykové

či

znázorňují

sdělení

jazykové, navíc jsou

pomocí prvků vizuálních je však obvykle

přináší

prostředky

sdělení

(Jelínek, 1996, s. 734). Jsou propojeny s textem, to znamená,

doplňují

Sdělení

popiskem.

ilustrací, fotografií a tabulek. Tyto

přesnější

opatřeny

a úplnější než

navíc informace, jež v textu obsaženy nejsou (Jelínek, 1996, s.

735). Takové

vyjádření, obzvláště

v případě tabulek a

grafů,

zmiňovanému

kritériu odborné povahy textu, jak ho uvádí M. Jelínek ve studii

vyhovuje již výše

Odborný styl (1955, s. 31), kterým je výrazová hutnost textu sloužící
přesnosti.

Grafický

prostředek

úspornější

je

než jazykový a tabulka a graf

suplují nutně rozsáhlé jazykové vyjádření určitého
Předpokládaný

sdělení

přímo

(Mistrik, 1985, s. 380).

adresát textu vědeckého (ZA) je totiž schopen tyto mnohdy složité

útvary rozkódovat a interpretovat je, je schopen
včetně vyjádření

k tomu nemá

zároveň

převést

je na rovinu jazykovou,

souvislostí. Naproti tomu adresát textu

potřebné

znalosti

či

schopnosti, a

hlavně

popularizačního

(OV)

by byl nutností dešifrovat

takový prostředek odrazen. V popularizačním textu se dává přednost jednoduššímu, i
když

nepřesnému

a neúplnému informování, zpravidla pomocí konkurentu

jazykového.
Jako

příklad

tabulku z textu

takového kombinovaného

vědeckého

(ZA) (viz

poměrně

soustava. V této

vyjadřovacího prostředku můžeme

Příloha

1), která stojí v úvodu kapitoly Sluneční

podrobné a rozsáhlé tabulce jsou zachyceny podrobné

konkrétní fyzikální údaje o všech planetách
komplexní informaci,
umožňuje tvořit

případně

si

může

sluneční

soustavy. Adresát tak získává

rychle vyhledat konkrétní údaj. Tabulka mu

velké množství syntagmat nebo celých

Některé

z těchto

přesností

na

méně

údajů

uvést

se

často

v méně

vět

(Mistrik, 1985, s. 379).

přesné formě (čísla

bývají uvedena s

desetinných míst) objevují i ve výkladu o jednotlivých planetách,

je zde tedy propojení s textem, tabulka však

přináší přesné

a úplné informace

v ucelené formě.
V textu

popularizačním

JSou informace o fyzikálních vlastnostech planety

zapojeny do výkladu, jsou uvedeny pouze
(viz kap. 4.1.2).

výběrové

údaje a ty jsou zaokrouhleny
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Přílohu

tj.

textu ZA

dokumentační

nižšího

tučným

řádu

další tabulky a také fotografie (komety, planety, spektra),

materiál je bohatý.
čl e ně n í

Ve r t i k á I n í
vysázeny

tvoří

textu

spočívá hlavně

písmem dvou velikostí

ve

(číslované

zdůraznění nadpisů,

které jsou

kapitoly a podkapitoly), nadpisy

jsou pak vyznačeny ještě menším tučným písmem

či netučnou

kurzívou.

Text dále obsahuje poznámky pod čarou, rejstřík a seznam literatury.
Členění textu odpovídá potřebám vxjádření obsahu, je jasné, propracované a
přehledné, sdělení
přesnému předání

neobsahuje žádné estetizující

či

jiné prvky, jež neslouží

primárně

informace.

Text popularizační
Text knihy Okna vesmíru

dokořán

je

obsahuje menší množství podkapitol,
vědeckém,

zatímco zde se užívá

členěn

do

členění

třinácti

k ap i tol, z nichž každá

je tedy

jednodušší než v textu

dělení dvoustupňového,

v textu ZA je použito

třístupňového.

V úvodu knihy stojí citace z úvodní

znělky

kniha sepsána, taktéž nazvaného Okna vesmíru
úvahu o vztahu

člověka

televizního seriálu, podle
dokořán.

vzniku knihy, ale
tučně

vytištěnými

nejkrásnějším
Zakloňte

zjištění,

oknem

způsobem

sumarizací

pozadí vzniku a

větami:

hlavu a jste

v podstatě

čtenáře

hlavně

Zavřeme

přece
tváří

lze

v

čtenářovou

pozornost a

němž autoři ozřejmují důvody

seriálu. Celá kniha je

uzavřena

tedy naše okno do vesmíru, protože tím

jen

zůstává noční

tvář

vesmíru. Je tedy vypointována apelem ke

říci

poznatků,

natáčení

byla

Jedná se o velmi krátkou

a vesmíru, jejíž funkcí je upoutat

získat jeho zájem o problematiku. Následuje úvod, v

nějž

obloha s

hvězdami

nad hlavou.
čtenáři,

publicisticko-beletristickým. Nikoli tedy shrnutím

jak je to obvyklé v textech

vědeckých,

a rozvitím metafory obsažené v názvu. Mohli bychom

říci,

ale oslovením

že je to

příznačné

pro celé zaměření textu - získání čtenáře pro astronomii, vzbuzení jeho zájmu.
Kapitoly nejsou
tvoří

vnitřně

dále

členěny, sdělení

popisky k vyobrazením. Knihu uzavírá

Kapitoly nejsou

příliš

je souvislé; paralelní soubor

stručný rejstřík,

textů

seznam literatury chybL

rozsáhlé a text je prokládán vyobrazeními, aby se zabránilo

jednotvárnosti, která brání snadné percepci a text byl i po grafické stránce přitažlivý.

82

o d s t a v ce
že

vyjádření

přechody

je

textu jsou mnohdy delší než v textu

celkově spojitější

mezi odstavci

navazuje pomocí

Těleso

prostředků mezivětného

(. ..) explodovalo,

nejspíš je to proto,

a do jisté míry beletrizované. Na druhé

takzvaně měkké,

předešlého. Uveďme příklady

vědeckém,

věta

návazné; první

straně

jsou

odstavce obvykle

navazování na poslední

větu

odstavce

návaznosti několika za sebou jdoucích odstavců:

přičemž

se uvolnila energie srovnatelná s výbuchem 20megatunové

vodíkové bomby.
Výbuch devastoval sibiřskou tajgu na území o rozloze Severočeského kraje ...

Není divu, že dopad
druhů živočichů

větší

planetky se projeví ekologickou katastrofou,

při

níž zanikne mnoho

i rostlin.

Nejznámějším příkladem

takového masového vymírání živočichů je ...

V té době dopadla na Zemi větší planetka a vyvolala popsaný řetězec událostí, najehož konci byly
hroby mnoha živočišných a rostlinných
Kromě

druhů.

této hrozby z bombardování Země kosmickými projektily přiměřeného kalibru ...

N á z v y kap i t o I (t i tul k y) mají z velké části výrazně publicistický ráz, jsou
po jazykové stránce velmi výrazné, protože jejich funkcí je získat pozornost, upoutat.
Jsou
např.

převážně

dynamické a aktuální, používají obrazná

vyjádření

-

několik titulků

navazuje na metaforický význam v názvu celé knihy (Starosti s výhledem,

Vyhlídky nejstaršího okna - o technických
nacházíme i jiné metafory,

např.

prostředcích

Smetí, které se

vesmírných objektech) nebo personifikace

některé

hlouposti - o

někdo?

uvozuje kapitolu o možném

životě

Marťanská

na

planetě

sdělovací

těžkej,

nacházíme i

kronika zatím nenapsaná, který

Mars, kdy je

název slavné knihy žánru science fiction. Aktualizovaný typ
mnohdy je však zastřeno téma kapitoly,

černých

- téma mimozemských

titulky využívají hru se slovy (S tíží je to

titulek intertextový, parafrázující -

uklidit (o menších

je vesmír?), taktéž otázky v daném

kontextu originální a aktuální (Haló, je tam
civilizací),

nestačilo

(Hvězdy dělají

čeho

dírách). Vyskytují se také otázky (Z

pozorování vesmíru),

aktualizovaně

titulků

použit

poutá pozornost,

funkce zde ustupuje do pozadí.
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Zajímavý je kontrast aktualizovaných nadpisů s nadpisy věcnými a nocionálními,
obsahujícími mezinárodní termíny (Raná nukleogeneze, supernovy,

Termonukleární reakce; Kvasary aj.). Tyto dva typy

nadpisů

hvězdný

prach;

jsou obsaženy v jedné
rysů

knize, mísí se zde prvky odborné a publicistické, což je jeden z typických
popularizačního

stylu a ukazuje na jeho přechodový charakter.
scénáře

Protože je kniha založená na televizním seriálu, jsou zde místy ukázky ze
populárně-naučného

tohoto

pasáže, které v seriálu
televizní technika,
do

něj

seriálu. Touto formou se v knize

názorně

často

a

vysvětlovaly některé

mimetický prvek a

zároveň,

zprostředkovávají

s humorem, pomocí možností, které
scénáře

jevy. Užití formy

lze

říci,

text oživuje, vnáší

funguje jako ilustrace,

neboť

formě silně implicitně přítomna obrazová podoba, jíž je scénář předlohou.
Kupříkladu

zvaného

černá

černou

dírou,

knihy,

Jiří

objasňuje

scénáře,

se zde pomocí

scénáře vysvětluje

díra, kdy animovaná postava

přitom

své dojmy

Grygar, který

jednotlivé jevy a jejich

kdy popis

dění

je v této

22

problematika astronomického jevu

znázorňující

Alberta Einsteina prolétá

sděluje průvodci pořadem,

zároveň

jímž je jeden z

autorů

zároveň

s postavou Einsteina komunikuje a

příčiny.

přináší

To je zachyceno pomocí klasické formy

je zachycen v levé

části

strany a mluvené slovo v

části

pravé.
Dalším prvkem, tentokrát
kresby Káji Saudka, které

skutečně

humorně

obrazovým, oživujícím text, JSou hojné

ilustrují vykládanou problematiku, jejich funkce

je estetická a potažmo získávací. Často je ilustrace přímo doplněna tvrzením, ke
kterému se vztahuje, obvykle jde o
obrazné

vyjádření.

Takové

sdělení

nějakou

v publicistickém stylu, tj. zaujmout
má tento

ilustrací si

čtenář

prostředek

sdělení, doplňují

čtenáře

ještě

informaci

či

zdůrazněno

a

zdůrazňování některých vět či

a

přesvědčit

funkci didaktickou,

lépe zapamatuje (ukázka viz

V textu se vyskytují

přitažlivou

je pak jak graficky, tak díky kresbě

má tak podobnou funkci jako grafické

zároveň

zajímavou a

Příloha

pasáží

jej k přečtení celého textu,

neboť

text spojený s vtipnou

2).

další obrazové prvky, které jsou integrální

součástí

výklad. Jde o fotografie planet, dalších vesmírných těles, či jiné

fotografie doplňující téma (více či méně ilustrativního charakteru, stále však nesou
Mistrík (1985, s. 374) zařazuje scénář mezi tzv. mankové komunikáty, které charakterizuje jako
neúplné slovesné texty sloužící jako východiska či podklady kompletního komunikátu.
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určitou informační

hodnotu, na rozdíl od estetické funkce Saudkových kreseb,

nejsou-li propojeny s textem), jednoduché mapy povrchu
reprodukce historických
často, podobně
prvků

v textu

obrazů.

Obrazový materiál je

opatřen

(OV) je

důležitá

kombinovány s textem, tudíž nepřinášejí další

U obrazových

názornost a vizuální stránka, nejsou

sdělení složitějšího
vědeckého.

nutno dešifrovat, jako je tomu u textu

a dokonce

popisky, v nichž je

vyjádření.

jak v celém textu, užito aktualizovaného

popularizačním

těles,

charakteru, které je

Nesou jednoduchou a

srozumitelnou informaci, kterou čtenář snadno, bez většího úsilí pochopí.
Text není nijak
tučně

výrazně vertikálně členěn,

pouze nadpisy kapitol jsou vysázeny

a podkapitoly verzálkami, tučně jsou tištěny i popisky k obrazovému materiálu.

Text je svým
čtenáři

členěním,

užitými grafickými

prostředky

i typologií

nadpisů podřízen

ajeho možnostem, příznačná je bohatá výtvarná stránka s funkcí získávací.

4.6.2 Výstavba textu

Text vědecký
Jak už bylo výše
z jednoduchých

vět

řečeno,
vůbec

a

vědecký

text

kratších

k izolovanému vyj ádření jednotlivých

(ZA) je z velké

větných

faktů, čímž

celků,

části

vystavěn

je zde patrná tendence

se snižuj e textová k o her e n ce.

Spojitost textu je zajišt'ována mnohdy pouze tematickou posloupností,23 k níž se
někdy přidávají

navazovací výrazy v podobě opakování pojmenování

(např.

češtiny

Mluvnice

výrazů či

předmětu řeči

3, 1987) a navazování pomocí stereotypních synonymických

zájmen. Např.:

Jupiter je

největší

planetou

sluneční

soustavy a hlavní zástupce skupiny

Rovníkový průměr je přes jedenáct průměrů

Země,

vnějších

planet.

tj. 142700 km, a hmotnost je 318 hmot Země.

Průměrná hustota je 1330 kg m- 3 . Pohybuje se po dráze s excentricitou e = 0,0484 a velkou

poloosou 5,2028 AU za lJ,862 let kolem Slunce. Nejvyšší vrstvy atmosféry
pozorovatelný povrch Jupitera. Planeta rotuje kolem osy

skloněné

představují

k ose dráhy o 3 OJ ~ Siderická

doba rotace pro rovníkové části atmosféry je 9h 50m, kdežto ve vyšších jovigrafických šířkách se
doba otočky prodlužuje až na 9h 55 m .

23 Nejčastěji jde ve textu ZA o tematickou posloupnost s průběžným tématem či jeho derivací, nebo
odvozovánim z hypertématu. Srov. Mluvnice češtiny 3, 1987, s. 686n.
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Z důvodů

přesného vyjádření

navazovací

prostředek

je omezena synonymIe, a proto

často

slouží jako

opakování téhož pojmenování, což může být pociťováno jako

pnznakové:
Z výskytu těchto čar se odhaduje teplota koróny na 10 K. Tato teplota je však pouze mírou
6

tepelných

pohybů

části koróny je 10-

koróna

atomů či elektronů v nesmírně řídkém prostředí.

jednotlivých
11

Hustota

vnitřní

hustoty zemské atmosféry; z toho je též patrno, že přes velmi vysokou teplotu

nepřispívá téměř ničím

energie Slunce spotřebovaná na

skutečnosti

k celkovému výkonu Slunce. Ve
zahřátí

koróny z koróny

opět vyzáří,

se nepatrná

část

ovšem spektrální rozdělení

zálení koróny je je jiné než u Slunce.

Takto
entitě,

vystavěn

je text

hlavně

v pasážích, které podávají základní údaje o nějaké
téměř

o tezovitou formulaci,

výčet údajů

vztahujících se kjistému

tedy v pasážích blízkých popisu. Jde

přizpůsobenou sdělovanému

obsahu, což je

objektu.
V pasážích výkladových
přispívají

či

ke koherenci textu ve

úvahových, kde j sou fakta
větší míře

spojky a vztahy

usouvztažňována,
obsahově-logické

(Čmejrková - Daneš - Světlá, 1999, s. 108, 121n), přesto jsou mnohdy návaznosti
vět

implicitní a

sevřenost

se projevuje

hlavně uvnitř výpovědi (např.

díky množství

syntaktických kondenzátů). Srov.:

Pozorování

umělých

družic

Země prokázala,

0,5 MeV. Emisi ve spektrální oblasti hy
elektron a v oblasti hy

== 2,22

== 0,511

že velké erupce jsou zdroji y záření, kdy hy >
MeV možno

MeV srážkami rychlých

vysvětlit

protonů

a

deuterium. Znamená to, že ve velkých erupcích dochází k urychlení
rychlostí. Jsou toho

důkazem

i spršky

měkkého

zem krátce po vzplanutí erupce. Skládá se
částic je přibližně

15 % a jader

těŽkých kovů

neutronů, při
částic

primárního kosmického

převážně

anihilací páru pozitronkterém vzniká

až do relativistických

záření,

které dopadne na

z pro tonů - 84 %, relativní zastoupení a

1 %. Energie se pohybují v mezích od 100 Me V do

10 Gev.

Vyjádření

Tento

způsob

je

nepříliš

rozvinuté,

poměrně

strohé, úsporné a značně formalizované.

výstavby, jak se zdá, vyhovuje charakteru zpracovávané problematiky,

neboť jádrem sdělení

jsou exaktní fakta. Ta mohou být objasňována,

dokazována a na jejich základě se případně odvozují další

zjištění.

zdůvodňována

a
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Vztahy mezi fakty nejsou
příčinné

důsledkové.

a

nepochybně

objasnění faktů

bohatší, a k

(značky,

vyjádření

prostředků

těchto prostředků

může vytvářet

pochopit plně význam

prostředků

konvenčního

jazyka

vědy

výrazů

terminologické povahy

jazykově vyjádřeny, předpokládaný

svých znalostí snadno odvodit, což mu

umožňuje

sdělení.

či prostředkem

schéma) (c).

jež jsou

grafického charakteru (grafy, tabulky atd.).

Tyto souvislosti a návaznosti JSou

(např.

významů,

a humanitních (a proto mívají

prostředků

s velkým množstvím

základě

jde o vztahy

se totiž nepoužívá pouze

obsahové souvislosti, jež nejsou

adresát je schopen si je na

symbolem (b)

komplikovaně, většinou

textů společenskovědních

rozvitého), ale také

symboly) a

Kombinace

nijak

K postižení veškerých souvislostí a

jazykových, jako je tomu u
charakter

vyjádřeny

buď

implicitní (a) nebo jsou

vizuálním kombinovaným s jazykovým

Uveďme příklady pro jednotlivé

vyjádřeny

vyjádřením

typy:

(a)
Jelikož jasná vlákna mají systematickou rychlost
skvrn jeví systematické dopplerovo posunutí oproti

směrem

čarám

k pozorovateli, spektrální

fotosféry. Z toho lze odhadnout

rychlost proudů přibližně na J O km s-Jo Systematické posunutí spektrálních skvrn se v
označuje jako Evershedův

čáry

literatuře

efekt. Skvrny tedy nejsou zcela tmavé.

(b)
V rádiovém oboru popisuje intenzitu
Jeansův přibližný

záření černého tělesa dostatečně přesně Rayleighův

tvar Planckovy funkce

Kde T je v tomto případě zářivá (jasová) teplota a je mírou intenzity na dané frekvenCi.
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Znázornění nejdůležitějších jevů

K nižší
z hlediska

míře

koheze v textu ZA

uspořádání

ostatně

to

často

záření

i fakt, že výklad je

(v

často

formalizován i

faktů výčtového

charakteru.

a zdůraznění faktů, výraznou roli tu hraje úzus
přírodních vědách

vyžaduje charakter obsahu

informací do tabulek

Rádiové

přispívá

informací, zpravidla v případě

Účelem je přehlednost
přírodovědných textů

pozorovaných na povrchu Slunce

(těch je

je zvykem text více
sdělení).

S tím souvisí i

v textu ZA velké množství).

klidného Slunce je vždy

formálně členit,

Příklad

uspořádávání

formalizace:

překrýváno zářením proměnného

charakteru, u

kterého se rozlišují tři základní složky (komponenty):
1. pomalu proměnná složka
2. šumová bouře
3. rádiové vzplanutí. 24

24

Záměrně jsme z prostorových důvodů zvolili příklad stručný, často jsou takto disparátní formou

vyjadřovány výčty obsažnější
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(Popularizační
přirozenější

tuto

formu

vyjádření

neužívá,

upřednostňuje

spojité vyjádření.)

vědecký

Text

(OV)

text

(ZA) je explicitní, avšak s minimálními prvky redundance

(Čechová a kol., 2003), což se projevuje i v menším - avšak zdůrazněme, že nikoli

deficitním - množství výrazových prostředků textové koherence. S tím souvisí nízká
míra
z více

věcné

explicitnosti v textu - vztahy a souvislosti jsou

aspektů objasněny,

prostředků,

avšak

úsporně,

dostatečně, přesně

a

s použitím exaktních, mnohdy formálních
přesný

jež jsou zpravidla srozumitelné jen pro odborníka. Text je

a

úsporný.

Text popularizační
Text

popularizační

souvětích.

(OV) je rozvitější, je stylizován převážně v jednodušších

To posi1uje soudržnost textu,

navazovacích

prostředků

osamostatňovat

-

největší přesnost

v textu.

důvodem může

není

těžištěm

stejně

Text

jako

nemá

větší

množství

tendenci

být to, že informování o

těchto

konektorů

sdělovaná

a

fakta

faktech a jejich co

významu a funkce textu, jako tomu je v textu

vědeckém

(ZA). Naopak je v popularizačním textu (T) patrná snaha konkrétní

informace

(ač

mají mnohdy povahu spíše
právě

spojit, uvést je v souvislost, a to
navazovacích

prostředků.

které

činí

příkladu

celé vyjádření

si

vlastností jednotlivých

pomocí propojení do

O tomto jevu jsme se již

kap. 3.3.1). V následujícím
počátcích vět,

výčtu

zmiňovali

všimněme

spojitějším,

mj.

souvětí

objektů)

a pomocí

v pasáži o syntaxi (viz

konektorů

stojících na

posi1ují koherenci (srov. Jelínek,

1996, s. 750):

Ve fotosféře pozorujeme čas od času tmavé skvrnky i celé skupiny skvrn. Tyto

sluneční skvrny

putují po povrchu Slunce díky sluneční rotaci a jejich průměrný počet se mění v průběhu llletého
cyklu. Tak jsou skvrny

nejznámějším

relativní a vyvolaná kontrastem
asi o 1000 K

chladnější

vůči

projevem

cyklů sluneční činnosti.

okolní teplejší fotosféře.

Sluneční

Jejich tmavost je jen

plyn ve skvrnách je totiž

než okolní fotosféra, takže podle Planckova zákona vydává zjednotky

plochy přibližně dvakrát méně zářivé energie než fotosféra neporušená.
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E x pIi cit n o s t Je zde realizovaná spoj ovacími a navazovacími výrazy
(převážně

tak

říci,

gramatického charakteru), snad je možné

významově

výrazů

koncentrovaných

že je to proto, že se neužívá

(specifické termíny, vzorce, spadají sem i
vyjadřuje

kondenzáty), ale význam jimi vystihovaný se mnohdy
rozvitou, která vyžaduje množství

usouvztažňovacích

formou

jazykově

prostředků.

jazykových

Je to,

jak už bylo řečeno, jeden z projevů věcné explicitnosti.
Pod

tento

pOjem

k dekoncentrovanému

zahrnujeme

vyjádření

obsahové

připojují

rozšiřující

další

považují za zajímavé, nebo mají hodnotící funkci
často

se také podílejí na beletrizaci textu. Srovnej

rozvití

či uvádějí

způsob

tématu,

kdy

se

informace, které se
informaci do kontextu;

zpracování tématu objevení

planety Neptun v obou textech:

Základy astronomie a astrofyziky:
Neptun byl objeven 1846 Gallem na

základě

teoretické efemeridy

vypočtené

nezávisle

Adamsem a Leverrierem z gravitačních poruch dráhy Uranu.

Okna vesmíru dokořán:
V polovině minulého století slavila astronomie jeden ze svých
teoretikům podařilo předpovědět

polohu další, již osmé planety

objevu r. 1846 nazvána Neptun.

Počátek

sluneční

Slunce a známých planet, a systematicky se od

usoudili, že za tyto odchylky

může

řád", vypočtený

předpovědi

spočítat,

odchyluje. Astronomové

vzápětí

nalézt, a to velmi blízko

polohy.

Objevení planety je v textu popularizačním (OV)
podrobně

proto, že je

z gravitačního

jak hmotná planeta, v jaké vzdálenosti a

v jaké poloze by měla být. Na základě výpočtů se planetu podařilo

postupu,

soustavy, která byla po

další, dosud neznámá planeta, a z velikosti odchylek v dráze

Uranu se pokusili pomocí gravitačního zákona

předpovězené

když se

objevu souvisí s pečlivým pozorováním poloh planety

Uranu. Brzy se totiž ukázalo, že Uran neposlouchá "jízdní
působení

největších triumfů,

a velmi

poměrně

vysvětleno

srozumitelně. Nepochybně

atraktivní -

opět

je zde

pomocí

vyprávěcího

je téma takto široce pojato i

zohledněn

adresát. Text

vědecký

(ZA)

naopak užívá vyjádření stručného, přesného a statického. 25

Za povšimnutí stojí časový údaj v první větě ukázky, který není gramaticky zapojen do
To zajímavě ilustruje tendence textu k tezovitosti a eliminování redundancí, které však

25
věty.
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Pojmenování jsou v textu popularizačním mnohdy spíše implicitní, tedy s nízkou
mírou explicitnosti, což lze pozorovat i na výše uvedených
méně termínů

charakteru

a

přesných

(Bečka,

příkladech.

Užívá se

formulací, navazovací výrazy jsou spíše gramatického

1992), významové posuny lexémů, shodné přívlastky na místech,

kde je možno užít i konkurentu neshodného (Jelínek, 1996) aj. Projevy
pojmenovávací implicitnosti jsou velmi

různé

a žádný v textu nedominuje, uvedeme

tedy několik příkladů:
Nereida má naopak dráhu silně protáhlou a skloněnou k

rovině.

předpovězené podle zákonů

Také Neptun vykazuje odchylky od dráhy,

nebeské mechaniky.

Ve skutečnosti se na malé ploše Mirandina povrchu objevily prolákliny ...

.... a takje celá martovská polokoule zřetelně vidět.

4.6.3 Slohové postupy a stránka obsahová

Vzhledem k poměrně statické povaze
převažuje

předmětu

výkladu

(sluneční

soustava)

v textu vědeckém (ZA) výkladový postup a odborný popis, v menší míře se

objevují pasáže úvahové. V textu

popularizačním

(OV) dostávají úvahové pasáže

větší prostor, naopak méně je postupu popisného; popularizující výklad (Čechová a

kol., 2003, s. 83) je kombinován s postupem
vyprávění

nebeletrizované.

Vyprávěcí

v kapitolách, které zpracovávají

vyprávěcím, většinou

uplatňuje

a úvahový postup se

čtenářsky

jde však o
hlavně

atraktivní témata (vědecký výzkum planet,

mimozemské civilizace, možnosti osidlování

Měsíce

aj.), úvahový postup je obvykle

také použit v úvodních partiích kapitol, kde slouží získávací funkci.
Text

vědecký

(ZA) je

striktně

monotematický, zabývá se

výhradně

tématy

vymezenými v úvodu, tj. základními tématy astronomie a astrofyziky. Tyto témata
probírá do hloubky,

podrobně,

v úplnosti a z různých

aspektů,

cituje jiné autory.

Každá kapitola obsahuje pouze výklad k tématu uvedenému v nadpisu.
jazykové
vzácné.

vyjádření nutně přináší.

Usnadňuje

se

Nutno však dodat, že takovéto negramatické vložení je v textu

91

tak orientace v textu,

čtenář

ucelenou informaci k němu. Pojmy jsou v textu
dochází pomocí logických
explicitně

jsou

relativně přesnou

ihned najde konkrétní téma a

argumentů,

uvedeny. Hierarchizace,

přesně

východiska a
výběr

objektivního, jasného, přesného a úplného

a

definovány a k závěrům se

důvody

a uspořádání

jednotlivých tvrzení

faktů

se řídí požadavkem

sdělení faktů.

Výběr témat v textu popularizačním je podřízen čtenáři a získávací funkci textu,

jsou tedy vybírána témata, o nichž se předpokládá, že je čtenář
že o nich již slyšel a bude mít tudíž zájem
obecně

dozvědět

alespoň okrajově

se o nich více. Jde tedy o témata

známá a také o témata atraktivní, která jsou vobecném
stručněji

s astronomií spojována. Jsou také

do astrofyziky je prakticky vynechána,

zná,

povědomí

a obecněji pojatá, problematika spadající

neboť

jejím

předmětem

jsou otázky, které

j sou laikovi příliš vzdálené.
V popularizačním textu (OV) nalezneme kapitoly
soustavy a Zemi, o Slunci samotném a o
kometách,
jak se

hvězdách

věda

staví

o

o planetách

Mléčné

sluneční

dráze, galaxiích,

a černých dírách, ale také jsou zde kapitoly pojednávající o tom,

kjevům,

jako jsou mimozemské civilizace nebo astrologie, celá

věnována

jedna kapitola je

Měsíci,

např.

výzkumu života na Marsu a jiná zase možnostem

osidlování Měsíce.
Větší

prostor je tedy

souvisejí jen

vzdáleně.

věnován tématům

Jak na úrovni tematických

kapitol jsou informace základní
jinak

řečeno

vzájemných

nesdělovat

míry odráží

uplatňuje

předpokládané

je kapitola o Marsu

doplněna

Měsíc

některá

s astronomií

uvnitř

jednotlivých

údaji, které spadají do jiných oblastí;
informace

odděleně,

ale

překračuje

uvádět

je ve

hranice úzkého

asociativní princip (tj. struktura textu do
běžného čtenáře).

Tak

kapitolou o výzkumu této planety z hlediska možného
hovoří

i možných

důsledcích

je rozebrán nejen jako astronomické

lidských výpravách sem

směřovaných.

posloužila k připomenutí

nejdůležitějších

1910 do roku 1986.

tak

asociace a otázky laického,

života na ní, kapitola o Zemi
s meteoritem,

celků,

souvislostech, v kontextu, který

tématu - do jisté míry se zde
určité

doplňovány

je zde patrná snaha
přirozených

atraktivním, z nichž

těleso,

ale

srážky

Země

hovoří

se i o

Perioda návratu Halleyovy komety dokonce
politických a kulturních událostí od roku
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Podobně

(ale v menší

míře)

je

sdělení

na vhodných místech

rozšiřováno

i uvnitř

jednotlivých kapitol.
Šíře záběru knihy má tedy výraznou funkci didaktickou, úkolem knihy je

informovat nejen o specifické oblasti, ale prohloubit a upevnit jeho všeobecné
znalosti či propojit nové informace se stávajícím čtenářovým vzděláním.

4.6.4 Další specifika a strategie
Některé

popularizačního

textu OV

vlastnosti a strategie, jimiž se v textu projevuje

vyplývají z předešlého výkladu (z nich bychom rádi

zaměření

zdůraznili

v podobě ilustrací). Nejsou však úplné, v textu se vychází

čtenáře,

na

složku humornou

vstříc čtenáři

i dalšími

způsoby.

Důležitým

specifickým rysem textu OV je jeho vázanost na dobu vzniku a od

toho se odvíjející konkrétnost, což
z televizního
nutná

populárněnaučného

nadčasová

patrně

do jisté míry souvisí s tím, že vychází

seriálu, u

platnost. Odhlížíme

teď

něhož

díky

způsobu

prezentace není

od toho, že každý odborný text zastará,

řeč

je zde o zakotvenosti textu v konkrétních časových a prostorových údajích, které jsou
nutně

efemérní. Jde

budou mít možnost

například
spatřit

o výroky tom, že ti

úplně

obecně), či

čtenáři

možná

podruhé Halleyovu kometu, o tom, jakou polohu má

v současnosti planeta Uran (o mechanismech rotace a
text zcela

nejmladší

oběhu

Uranu

hovoří vědecký

v jaké fázi jsou výzkumy planety Mars a kdy nastanou v letech

1996 - 2008 vhodná období kjejímu

průzkumu.

Tímto se text velmi

významně

sbližuje s texty publicistickými.
V textu se z funkcí

připisovaným popularizačním textům

funkce získávací a didaktická, funkce persvazivní
pozadí,

neboť

exaktní materiál neposkytuje

Projevuje se jen v kapitolách

věnovaných

příliš

většinou

prostor pro

prosazují

ustupuje

hlavně

poněkud

působení

na

do

čtenáře.

lidskému dobývání vesmíru, které jsou

více úvahové a subjektivní. Zde nacházíme emotivní

působení

na

čtenáře

i

subjektivní hodnocení situace, např.:

Jako bychom skoro

chtěli

rychle zapomenout tu podivnou zkušenost, na kterou jsme asi

nebyli ještě připraveni, nebyli jsme dost zralí. Stanuli jsme na
využít pro své sebeuvědomění.

Měsíci,

ale

neuměli

jsme toho
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Cílem textu ale
zájem

čtenáře.

zaujmout a

hlavně

je, jak se

ostatně

praví v úvodu, vzbudit, ale nenasytit

V textu proto nacházíme množství

zároveň

prostředků,

které mají

čtenáře

mu mají svou názorností pomoci si informace osvojit. V textu je

k tomu použito několika základních postupů, ukažme si, které to jsou.
Většina

kapitol je uvozena

úkol upoutat

čtenářův

nějakou

zájem. Po

těchto

zajímavou, efektní informaci, která má za

úvodních partiích již následuje výklad,

např.

úvod k výkladům o Zemi:

"Zeměkoule je

malá planeta, jejíž astronomická

důležitost spočívá jedině v tom,

všichni nám známí astronomové. " Tento jemně ironický výrok má ve
je s podivem, když na Zemi nalézáme

(poměrně)

že ji obývají

skutečnosti připomenout,

že

inteligentní bytosti, kdežto kdekoliv jinde ve

vesmíru zatím ani stopy života. ( .. .)

Pro vznik a udržení života na planetě je zřejmě klíčově důležité, aby ...

Základním nástrojem, jímž se v textu dosahuje názornosti, je přirovnání,

Kdyby v jediné

sekundě

eXplodovaly všechny jaderné hlavice v arzenálu

uvolnila by se energie desetimiliónkrát menší, než kolik za stejnou dobu

Jiné

prostředky

řešení určitých

dodávající výkladu názornosti je

hypotetických situací či

např.:

světových

velmocí,

vyzáří Slunce.

uvádění důsledků,

osvětlování dějů pomocí těchto

okolností a

situací:

Kdyby bylo na Zemi o pouhých 15 óC chladněji, voda v oceánech by zmrzla, a to by vedlo
k mnohem

vydatnějšímu

odrážení slunečního záření zpět do kosmu (led odráží světlo osmkrát lépe

než voda). Jakmile by tedy oceány zmrzly,

zůstala

by

Země

už natrvalo zmrzlou nehostinnou

planetou.

Kdybychom se nacházeli ve fotosféře,

měřili

bychom dohlednost na pouhé centimetry!

V textu je patrná tendence vycházet
pozemského pozorovatele, jímž

při

výkladu z perspektivy laického

předpokládaný čtenář

v textu kladou otázky a vzápětí se na ně odpovídá:

je; z jeho perspektivy se
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Při

pohledu dalekohledem

patří

Pozorovatel je udiven faktem, že kolem
zřetelně

Saturn k nejvděčnějším

kotoučku

objektům.

planety vidí tenký rovinný prstenec, jenž planetu

něco

takového zkrátka nebyl připraven předchozí

začne

se ihned ptát, jak se takový prstenec kolem

obklopuje a nikde se jí nedotýká. Na

pozorovatelskou zkušeností, a je-li zvídavý,

astronomickým

planety může udržet.

Text je také
slouží

značně

zkonkrétnění.

oživen a dynamizován

určitou

personalizací

jež

Jej ím proj evem je množství personifikací (viz kap. 4.1. 3) a

množství osobních konstrukcí s konkrétním pojmenováním
vědecký

vyjádření,

používá konstrukcí neosobních s oslabenou

dějovostí

původců dějů

(text

- viz kap. 4.5), jež má

mnohdy určitý aktualizující náboj hovorové lapidární zkratky:

Když astronomové zjistili, jak velký je
pověděli,

že Slunce zhruba

stejně září

zářivý

výkon naší

hvězdy.

a když jim geologové

už více než 4 miliardy let, položili si přirozeně otázku,

odkud se tato fantastická energie neustále bere.

Hlavním rysem textu Je tedy názornost a snaha o
adresátovi.

přiblížení

problematiky
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Závěr

5.

vědeckých

Porovnávali jsme zpracování téže tematiky ve
textech dvou

oborů.

Texty jsme

důležitých poznatků

jsme tak množství

najeho styl při stejném tématu
Vědecké
vyjadřování

důkladně

texty jsou dle

analyzovali a

vzájemně

vyjádření

nesrozumitelných

popularizačních

porovnali. Získali

o konkrétních projevech vlivu funkce textu

sdělení.

očekávání

v souladu s normami

spíše objektivní a věcné a jejich styl je z velké

efektivnímu

a

sdělované

skutečnosti,

vyjadřovacích prostředků,

části

českého

odborného

resp. zcela podřízen

užívá složitých a pro laika

které však slouží velmi

přesnému

zprostředkování skutečnosti.

Naproti tomu celkový styl
předpokládanému
vystavěn

adresát

textů popularizačních

laickému adresátovi, jeho

zájmům,

je ve všech složkách

podřízen

možnostem a schopnostem. Je

tak, aby zaujal adresátovu pozornost, získal jeho zájem a udržel jej, aby
porozuměl

k problematice,

včetně

informacím a osvojil si je

uplatňuje

se zde tedy ve

značné míře

předkládaného

postoje

funkce persvazivní, získávací a

didaktická.
Jazykové
text

prostředky

popularizační

textu

využívá

vědeckého
hojně

jsou obvykle automatizované a neutrální,

prostředků

aktualizovaných, expresivních,

obrazných, emocionálních i estetických, které mají získávací a persvazivní funkci,
což ho

značně

míře přebírá
termínů či

sbližuje se stylem publicistickým. Styl publicistický naopak v určité

prvky typické pro

dekondenzace

což potvrzuje pozici

větné

popularizační

styl, jako je užití

běžně

srozumitelných

stavby (Karlík - Nekula - Pleskalová, 2002, s. 459),

popularizačního

stylu na pomezí mezi stylem odborným a

publicistickým. Souhlasíme tedy s tvrzením M. Jelínka, že k popularizačnímu textu
se dospívá

zobecňováním

slohotvorných tendencí v promluvách, v nichž se odborná

tematika zpracována publicistickým stylem (Karlík - Nekula - Pleskalová, 2002, s.
455).

Rozbor textu

přinesl ještě několik

pozoruhodných

skutečností,

na

něž

je

upozornit. Jednou z nich jsou velice podobné kvantitativní údaje o syntaktické

třeba

stavbě
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v obou

popularizačních

vědeckých
vět

se od sebe

jednoduchých a

stavba, jediný

ačkoli

textech,

výrazně

údaje získané kvantitativní analýzou

lišily. U obou textů popularizačních je podobný poměr

souvětí, větných celků

výraznější

a jednotlivých vět, podobná je i

přímočará větná

stavba je

součástí

souvětná

kondenzovanější.

rozdíl je v tom, že text historický je

možné, ale kategorická generalizace by si žádala ještě další rozbory, že tato
jednoduchá a lze snad říci

textů

Je

poměrně

normy popularizačního

stylu.
Analýza též

naznačuje

tendenci

popularizačních textů

k osobnímu a konkrétnímu

vyjádření původce děje.

Co se
Texty

týče

vědecké

výběru

obsahových

prvků,

je mezi

zaměřeny vertikálně,

jsou

hloubky, naproti tomu

popularizační

širší kontext faktu a množství

oběma

textů

patrný rozdíl.

tj. propracovávají problematiku do

texty jsou zaměřeny

doplňujících

typy

horizontálně,

informací z jiných

oborů,

tedy uvádějí

kloužou však

po povrchu.
K vyvození
analyzovat

větší

většího

množství

množství

i vzájemné srovnání

textů,

textů

k nedostatku analýz těchto

obecně

závěrů

by bylo nutné

zajímavé a podstatné údaje by

stejného stylu,

textů.

platných

hlavně

stylu

podrobně

nepochybně přineslo

popularizačního,

vzhledem
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