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Abstrakt 

 

Práce na teoretickém a metodologickém základě teorie přirozeného sémantického metajazyka 

Anny Wierzbické pojednává některé specifické rysy českého jazykového obrazu světa 

a porovnává je se specifiky jazykového obrazu anglického. Toto srovnání je umožněno 

existencí kulturně neutrálního přirozeného sémantického metajazyka, v němž jsou výsledné 

sémantické explikace naformulovány a následně srovnány s explikacemi anglickými, které 

na základě svých analýz vytvořila Wierzbicka. Analýzy vybraných českých klíčových slov 

čerpají zejména ze slovníků (výkladových, etymologických a frazeologických) a českého 

národního korpusu. Jejich cílem je poukázat na odlišnosti kulturních norem a hodnot 

reflektované v rozdílné sémantické struktuře analyzovaných pojmů, které patrně poukazují 

na hlubší rozdílnosti ve způsobu vnímání a hodnocení světa rodilých mluvčí obou jazyků. 

 

Abstract 

 

Diploma thesis, which is based on Anna Wierzbicka’s natural semantic metalanguage theory, 

discusses certain specific features of Czech language worldview and compares them 

with specific features of English language worldview. This intercultural comparison is made 

possible by the cultural neutrality of the natural semantic metalanguage which serves 

as a language in which explications of analyzed words are formulated and compared to their 

English counterparts. Analyses of Czech keywords are based mainly on the use of dictionaries 

(explanatory and etymological dictionaries and dictionaries of phrases and idioms) and Czech 

corpora. The analysis aims to show differences between Czech and English cultural norms 

and values as reflected in different semantic structures of analyzed concepts, which 

presumably indicate deeper differences in perceiving and interpreting reality in both 

languages. 

 

Klíčová slova 

 

kognitivní lingvistika, sémantika, jazykový obraz světa, Anna Wierzbicka, teorie přirozeného 

sémantického metajazyka, angličtina, čeština, lingvistická antropologie 
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Úvod 

 

 Z široké palety sémiotických a lingvistických diplomových témat zvolila jsem si 

po dlouhé úvaze právě toto: sémantickou analýzu po způsobu polsko-australské lingvistky 

Anny Wierzbické. Proč, když Anna Wierzbicka je u nás téměř neznámá? Česky vyšla jen 

jedna z jejích mnoha knih, a to v roce 2014 (ačkoli Wierzbicka teorii přirozeného 

sémantického metajazyka rozvíjí již déle než čtyřicet let). Má odpověď zní: právě proto. 

Ve světě se Wierzbické teorie těší zasloužené pozornosti a myslím, že je škoda, že v Česku 

tomu tak zatím není. Cílem této diplomové práce je proto mimo jiné přinést Wierzbické 

sémantickou teorii do českého prostředí a alespoň skromně se ji pokusit aplikovat na češtinu. 

 Teorie přirozeného sémantického metajazyka, kterou Wierzbicka s Cliffem 

Goddardem1 vytvořila a s dalšími spolupracovníky aplikovala na řadu jazyků, je fascinujícím 

náhledem na způsob, jak pojmově uchopujeme svět. Ve zkratce: Wierzbicka tvrdí, 

že ve všech přirozených jazycích existuje společné jádro pojmů a syntaktických pravidel, 

které jsou lidem pravděpodobně vrozené. Z těchto pomyslných základních kamenů jsou pak 

vystavěny všechny kulturně specifické pojmy – sémantickou analýzou je proto můžeme 

do těchto základních sémantických kategorií abstrahovat, tj. vyjádřit je v přirozeném 

sémantickém metajazyce, čímž získáme jejich adekvátní sémantickou definici a zároveň tím 

ověřujeme funkčnost celé teorie.2 

 Tato sémantická teorie řeší mnoho tradičních problémů lingvistiky i analytické 

filosofie: umožňuje vyhnout se Skylle bezbřehého jazykového relativismu3 i Charybdě 

přílišného etnocentrického realismu;4 dokáže přesně, metodicky, ale bez jakéhokoli 

formalismu uchopit význam (což mnoho lingvistů prohlásilo prakticky za nemožné5); vytváří 

sémantické definice, v nichž určuje sémantický invariant jednotlivých slov a vytyčuje 

mezi nimi přesné hranice (na což mnoho lingvistů i filosofů rezignovalo od doby, kdy Ludwig 

Wittgenstein přišel s tezí, že pojmy nejsou ostré a nelze je přesně vymezit, pouze mezi nimi 

                                                 
1 Pro větší přehlednost i proto, že čerpám hlavně z analýz, které provedla Wierzbicka, budu uvádět v kontextu 

teorie přirozeného sémantického metajazyka zejména její jméno. 
2 Wierzbicka (2014a), 26–38. 
3 Jak ho představuje například Benjamin Whorf ve své slavné studii o vnímání času v jazyce kmene Hopi, srov. 

Whorf (1978), 51–124. 
4 Např. Hilary Putnam tvrdí, že „významy nejsou v hlavě“ a že jsou mimo jiné určeny strukturálními vlastnostmi 

pojmenovávaných předmětů. Tyto vlastnosti podle Putnama určuje věda a na jejich základě lze určit tzv. 

„přirozené druhy“. Srov. Putnam (1975). 
5 Např. Bloomfield (1973), 139–140. 
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najít jakousi „rodinnou“ či „rodovou podobnost“6). Vzhledem k tomu, že přirozený 

sémantický metajazyk lze bez újmy na významu stanovit pro každý přirozený jazyk, neboť je 

ve všech jazycích zhruba stejný, je potenciálně srozumitelný všem. Díky tomu poskytuje 

kulturně neutrální základ, na němž můžeme zkoumat specifickou povahu a jedinečnost 

jednotlivých jazyků i kultur.7 Cílem této práce je pokusit se na tomto základě nahlédnout 

češtinu a její odlišnost oproti angličtině, tímto způsobem již zanalyzované. 

 Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části seznamuji čtenáře s obecným 

teoretickým pozadím práce, totiž s kognitivní lingvistikou a jejími principy a východisky 

při bádání o jazyku. Druhá část je věnována konkrétnímu teoretickému a metodologickému 

zakotvení práce, kterým je teorie přirozeného sémantického metajazyka. V této části také 

provádím malou sondu do Wierzbické analýz anglických klíčových slov, tedy komplexních 

pojmů pro angličtinu jedinečných a kulturně specifických.8 Ve třetí části pak analyzuji 

vybraná slova česká a srovnávám jejich specifika se specifiky anglickými. Na tomto srovnání 

se ukazuje odlišnost obou jazyků: odlišnost, jež vypovídá o rozdílnosti kultury, společnosti 

i historie, daným jazykovým společenstvím sdílené, která nám může přinést cenné poznatky 

nejen o cizí, ale také o naší vlastní identitě. 

1. Obecné zakotvení práce 

1.1 Kognitivní lingvistika 

 

 Tato práce předmětem svého zájmu náleží do oblasti kognitivní lingvistiky 

či kognitivního přístupu k jazyku, svébytného jazykovědného odvětví, které je součástí širšího 

proudu disciplin, známého pod souhrnným názvem kognitivní věda. Přestože jsou obory, 

které vytvářejí celek kognitivní vědy, značně různorodé,9 jedno mají společné – zabývají se 

schopností kognice, tedy poznávacími procesy, které se odehrávají v (zejména lidské) mysli: 

„Předmětem jejího [kognitivně-vědeckého] zkoumání není nic méně významného než povaha 

                                                 
6 Wittgenstein (1998), 45–48. Termíny „rodinná podobnost“ a „rodová podobnost“ jsou dva různé překlady 

původního Wittgensteinova pojmu „Familienähnlichkeit“ (do angličtiny překládáno jako „family resemblance“). 

Překlad „rodinná podobnost“ mi vzhledem k zachování významu slova „Familie“ připadá výstižnější, budu tedy 

používat tuto variantu. 
7 Wierzbicka (2014b), 32–33. 
8 Wierzbicka (1997), 15–16. 
9 Jak je uvedeno v doslovu ke knize Metafory, kterými žijeme, kognitivní věda sdružuje celou řadu oborů napříč 

přírodními i společenskými vědami a filosofií: výzkum umělé inteligence, neurální vědu, kognitivní psychologii, 

filosofii mysli či komputační lingvistiku. Viz Čejka in Lakoff a Johnson (2014), 263–264. 
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mysli a její fungování.“10 Kognitivní vědci tak například zkoumají, jak mysl nakládá 

s informacemi, jak vzniká vědomí, co vytváří lidskou osobnost a identitu nebo čím se lidská 

mysl liší od umělé inteligence nebo od mysli zvířecí. 

 Významnou roli v těchto úvahách hraje jazyk, neboť je činitelem, který má na lidskou 

mysl podstatný, avšak blíže poměrně těžko specifikovatelný vliv. Kognitivisté se ptají, 

jak jazyk vznikl, jak funguje, zda je podstatným způsobem odlišný od komunikace zvířat 

či do jaké míry a jakým způsobem ovlivňuje naše vnímání světa. To, že jazyk je v úvahách 

o povaze lidské mysli takřka neodmyslitelným faktorem, ilustruje například slavný spor Alana 

Turinga s Johnem Searlem o odlišnosti či naopak podobnosti lidské mysli a digitálních 

počítačů. Turing ve svém článku Hra na napodobování tvrdil, že jestliže by digitální počítač 

dokázal odpovídat na otázky lidského tazatele takovým způsobem, že by tazatel nebyl 

schopen určit, zda mu odpovídá člověk či stroj, museli bychom uznat, že počítače dovedou 

myslet.11 Searle s takovým tvrzením nesouhlasil: pakliže bychom člověka, který neumí 

čínsky, zavřeli do místnosti s dostatečně rozsáhlým konverzačním manuálem čínštiny, byl by 

také schopen dobře odpovídat na položené otázky (za předpokladu, že bychom mu poskytli 

dostatek času), neznamenalo by to však, že umí čínsky. Počítač, který dobře odpovídá 

na otázky, tedy také neumí myslet, neboť stejně jako onen člověk v čínském pokoji vládne jen 

syntaxí daného jazyka, nikoli jeho sémantikou (o důležitosti, kterou kognitivisté připisují 

sémantice, viz 1.1.1).12 Na tomto příkladu se ukazuje, že způsob, jakým uvažujeme 

o fungování jazyka, může mít významný vliv na to, jak pohlížíme i na lidskou mysl a myšlení 

– Searle považoval sémantiku za natolik podstatnou, že bez ní není možné hovořit nejen 

o tom, jestli někdo umí nebo neumí nějaký jazyk, ale také jestli je schopen myslet nebo ne. 

Právě tato témata – důležitost sémantiky a vztah jazyka a myšlení, a to jak u jednotlivce, 

tak u celého jazykového společenství – jsou doménou kognitivní lingvistiky. 

 Středem zájmu kognitivních lingvistů je zejména způsob, jak pojmově uchopujeme 

svět, a jak tato konceptualizace ovlivňuje naše myšlení. Jejím základním východiskem je 

hypotéza, že „jazyk je součástí poznávání a poznání (cognition), podílí se na tom, jak světu 

rozumíme, jak ho kategorizujeme, jaký obraz světa si vytváříme a jak ho předáváme dál.“13 

Jazyk (míněn je zde takřka výhradně jazyk mateřský) je tedy v kognitivní lingvistice chápán 

jako činitel, který podstatně ovlivňuje způsob, jakým lidé vnímají, poznávají a myslí; a také 

jako prostředek, který umožňuje existenci lidského společenství. Zkoumáme-li jazyk, 

                                                 
10 Vaňková, Nebeská, Saicová Římalová a Pacovská (2005), 18. 
11 Turing (1950) in Mind (59), 433–441. 
12 Searle (1994), 33–34. 
13 Vaňková, Nebeská, Saicová Římalová a Pacovská (2005), 21. 
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zkoumáme zároveň, jak pracuje lidská mysl, neboť jazyk vytváří, a také na jakých základech 

stojí lidské společenství, které danou mysl tvaruje.14 

 Kognitivní přístup k jazyku vychází z několika základních předpokladů, které určují 

povahu a cíle jeho zkoumání. Jelikož se na těchto předpokladech – ať už přijatých či kriticky 

přehodnocených – zakládá i teorie Anny Wierzbické, v následujících dvou oddílech je stručně 

představím. 

 

1.1.1 Prvotnost významu 

 

 Kognitivní lingvistika klade na první místo ve zkoumání jazyka význam, tedy 

sémantiku. Jazyk považuje za nástroj sdělování významů a tomu podřizuje všechno ostatní. 

Elegantně to ilustruje lapidární první věta z první kapitoly knihy Anny Wierzbické Sémantika: 

„Jazyk je nástroj, který slouží k vyjadřování významů.“15 

 Prvotnost významu vede v pracích kognitivních lingvistů k relativně velkému zájmu 

o lexikum, neboť ve slovní zásobě jsou významy uloženy, navzdory vší vágnosti a referenční 

neurčitosti, nejpřístupnějším způsobem – takovým, který je důvěrně známý všem, kdo nějaký 

jazyk používají. Kognitivistické studie se tak zabývají například tím, jak daný jazyk popisuje 

barvy, jak kategorizuje květiny či emoce nebo jak jsou v něm přítomny smysly. Jejich zájem 

však nekončí tam, kde začíná gramatika, neboť i syntaktické struktury jsou podle nich nositeli 

podstatných, byť hůře uchopitelných významů: „Význam … není spořádaně přítomen 

v lexikonu, ale zasahuje celé spektrum jazykových prostředků… Gramatika je abstraktní 

významová struktura, která interaguje s konkrétnějšími významy lexikonu. Gramatika 

a lexikon nejsou dva oddělené typy významu, ale spíše krajní konce spektra významu, které 

obsahuje přechodné nebo hybridní typy…“16 V rámci kognitivní lingvistiky se tedy rozvíjí 

také sémantika gramatiky, která zkoumá významy skryté v gramatických strukturách, 

gramatikalizované, například významy jednotlivých pádů ve flektivních jazycích. 

 Co však tento „význam“ v pojetí kognitivistů znamená? To se dobře ukazuje 

na srovnání se strukturalisty. Ti zakládají svou sémantiku na stejných principech, na kterých 

úspěšně založili fonologii, totiž na abstrahování relativně malého množství základních prvků 

                                                 
14 Janda, Grzegorczyk, Waszakowa a Saicová Římalová (2004), 13. 
15 Wierzbicka (2014a), 15. 
16 Janda, Grzegorczyk, Waszakowa a Saicová Římalová (2004), 13. 
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(binárních opozic), které se mezi sebou následně kombinují.17 Jak se však na strukturálních 

analýzách ukazuje,18 tento stavebnicový princip je na sémantiku aplikovatelný jen s velkými 

obtížemi, za cenu formalizace a poměrně drastického zjednodušování.19 Takové výsledky 

pro kognitivní lingvistiku nejsou uspokojivé, neboť jí jde v prvé řadě o význam, který vnímají 

ve svých slovech rodilí mluvčí, a ten není formální ani rozložitelný na binární opozice 

(v teorii Anny Wierzbické se rozložitelnost významu sice do určité míry vrací, s formálností 

ani binaritou však nemá co dočinění). Význam podle kognitivistů není možné převést 

na matematické vzorce. Jeho podstatnou část tvoří konotace,20 které jsou strukturální analýzou 

jen velmi těžko postižitelné. Podle Vaňkové, která se inspiruje Zdeňkem Neubauerem,21 

si rodilí mluvčí se slovy nespojují primárně významy, ale prožitky, a ty jsou zakotvené právě 

ve sféře konotací;22 v mateřském jazyce se například stydíme říct sprosté slovo, zatímco 

v jazyce, který jsme se naučili až v dospělosti, takové zábrany nemíváme – víme sice, že je 

dané slovo vulgární, ale máme s ním spojený jen jeho význam, nikoli např. prožitek studu, 

který pramení z něčeho zakázaného. Wierzbicka toto pojetí významu ve své definici vyjadřuje 

tak, že význam je to, co „‚si lidé myslí‘ nebo ‚mají na mysli‘, když dané slovo užívají“.23 

 Velmi důležitým rysem významu je jeho tělesná ukotvenost; skutečnost, že máme tělo, 

které nějak pociťujeme, a že se toto tělo nějak pohybuje v prostoru, je v jazyce velmi silně 

patrná. Kognitivní lingvisté tvrdí, že jazyk, a tedy i význam, je „založen na sdílené lidské 

zkušenosti tělesné existence“.24 Díky zkušenosti s vlastním tělem jsme schopni chápat 

význam mnoha běžných představových schémat (např. nádoba, tedy schéma uvnitř-vně) 

a díky tomu, že tuto zkušenost mají i ostatní, je dokážeme úspěšně používat v komunikaci. 

Tato tělesně prožívaná schémata, jimiž je člověk primárně ukotven ve světě, jazyk zhusta 

prostupují a dávají vzniknout celým významovým řetězcům, jejichž metaforičnost a tělesný 

základ si často vůbec neuvědomujeme, ale které bychom jinak jen velmi těžko pojmově 

uchopovali (jedná se metafory, které vyjadřují abstraktní pojmy, jako je například čas).25 

                                                 
17 Např. strukturální sémantické definice pojmů muž a žena obsahují různé kombinace prvků ± SAMEC, 

± ČLOVĚK a ± DOSPĚLÝ. In Wierzbicka (2014), 23. 
18 Např. na kompozičních analýzách, které provádí v Teorii sémiotiky Umberto Eco (KF model, revidovaný 

sémantický model a model Q): Eco (2009), 116–157. 
19 Vaňková (2007), 75. 
20 Chápáno v tradičním lingvistickém smyslu, tedy konotace jako asociace, pocity a všemožné vágní představy 

s daným slovem spojené. 
21 Havel, Palouš a Neubauer (1999), 88. 
22 Vaňková (2007), 76. 
23 Citováno in Saicová Římalová (2007), 14. 
24 Vaňková (2007), 74. 
25 Tamtéž, 66 a 74. 
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 Kognitivní lingvisté kladou na roli metafory v pojmovém uchopování světa značný 

důraz. Například Lakoff s Johnsonem tvrdí, že metafora není pouze okrajová záležitost 

kreativního užití jazyka, ale využití jednoho pojmu (zpravidla konkrétního) ke strukturaci 

pojmu jiného (zpravidla abstraktního). Jako taková pak metafora prostupuje prakticky celý 

náš pojmový systém.26 Podstatnost metafory pro lidské myšlení je tématem natolik 

významným, že rezonuje i za hranicemi kognitivní lingvistiky: lze ho najít u myslitelů, kteří 

bývají řazeni spíše k evropské tradiční kontinentální filosofii. Vezměme například knihu Život 

ducha: Myšlení Hany Arendtové. Arendtová v ní zkoumá, co znamená myslet a jak se má 

myšlení vůči světu jevů, a vychází při tom z metafyzických „klasiků“, jako jsou Platón, 

Aristotelés, Kant nebo Heidegger. V této snaze postihnout kontemplativně filosofický význam 

myšlení však dochází mimo jiné k závěru, který je prakticky shodný se zkoumáním 

kognitivistů, totiž že základním zprostředkovatelem mezi duchovním světem a světem jevů je 

jazyk, konkrétně metafora: „…jazyk – jediné médium, jímž se duchovní aktivity mohou 

ukázat nejenom vnějšímu světu, ale také duchovnímu já… přemosťuje propast mezi říší 

neviditelného a světem jevů… Neexistují dva světy, protože metafora je sjednocuje.“27 

Arendtová ve svých úvahách takřka kognitivistickým způsobem zhodnocuje tělesné ukotvení 

jazyka, které umožňuje tvorbu metaforických představových schémat – díky nimž náš 

pojmový systém disponuje tak rozsáhlými vyjadřovacími možnostmi. 

 S ukotvením jazyka v lidské tělesné existenci souvisí také jeho další podstatný rys, 

totiž antropocentrismus. Množství jazykových jednotek vztahujících se k člověku 

mnohonásobně převyšuje jiné sémantické oblasti,28 přičemž tyto jednotky mívají silně 

hodnotící povahu: nejvyšší hodnotou je člověk a kvality jemu vlastní. To je obzvlášť patrné 

na opozici „člověk – zvíře“. Když to, co je u zvířat neutrální (jako například čumák či tlapa), 

připíšeme člověku, můžeme si být jisti, že nebude příliš polichocen; stejně, jako když 

o nějakém jeho činu řekneme, že byl nelidský. 

 Z tohoto popisu vyplývá, že význam je v chápání kognitivních lingvistů z přísně 

vědeckého hlediska poměrně těžko uchopitelnou jednotkou. Nelze ho exaktně vymezit 

ani formalizovat – tím bychom totiž získali něco velmi odlišného od prožitku rodilého 

mluvčího a doménou kognitivní lingvistiky je podle Vaňkové právě prožívání a vnímání 

rodilých mluvčích.29 Podle kognitivistů je třeba zkoumat to, co lze vědecky zkoumat jen 

obtížně, ale co k jazyku nerozlučně patří a činí ho tím, čím je: vágnost, neurčitost konotací, 

                                                 
26 Lakoff a Johnson (2014), 15–16. 
27 Arendtová (2001), 117 a 123–124. 
28 Vaňková, Nebeská, Saicová Římalová a Pacovská (2005), 61. 
29 Srov. Vaňková (2007), 73–77 a 99–100. 
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které se navzájem všemožně proplétají a emocionálně váží, hodnotící povahu slov, 

metaforičnost a potenciál ke kreativnímu užití. Takový přístup se však musí vzdát snahy 

význam exaktně „definovat“ a za svou přijmout spíše snahu subjektivitu jazykového významu 

co možná nejtransparentněji „explikovat“.30 

1.1.1.1 Diskrétnost významu u Anny Wierzbické 

 

 Vágnost a neostrost významu patří k takřka tradičním východiskům kognitivní 

lingvistiky, Wierzbicka se s ním však zcela neztotožňuje: tvrdí, že význam je diskrétní 

a že mezi slovy je možné narýsovat hranice. Každé slovo má podle ní svůj sémantický 

invariant, který je možné najít; byť je to úkol neobyčejně náročný.31 

 Tento postoj Wierzbické je pochopitelný, vezmeme-li v úvahu její východisko 

při zkoumání významu – totiž že význam slova je kulturně specifická konfigurace 

elementárních univerzálních jednotek (viz kapitola 2).32 V takové situaci je možné slovo 

na základní jednotky rozložit, tím zachytit jeho sémantický invariant a zároveň narýsovat 

jasné hranice mezi jeho významem a významem například slov příbuzných. Neostrý může být 

v takovém případě pouze rozsah užití daného slova (vždy najdeme pomezní případy), i ten 

by však podle Wierzbické měla dobrá definice zachytit.33 

 

1.1.2 Teorie prototypu 

 

 Druhým významným rysem kognitivní lingvistiky je způsob, jakým chápe 

kategorizaci. Kognitivisté zde navazují na práci americké psycholožky Eleanor Roschové, 

která v 70. letech zkoumala, jak lidé kategorizují svět, a došla k závěru, že lidské kategorie 

nejsou přesně vymezené množiny, ale spíše prototypy s centrem a periferií.34 Výsledky její 

práce daly vzniknout teorii prototypu (či stereotypu), která tvrdí, „že lidé zařazují do kategorií 

předměty … na základě prototypů a rodinných podobností.“35 

 „Rodinná podobnost“ je pojem, který ve svých Filosofických zkoumáních poprvé užil 

Ludwig Wittgenstein, právě když uvažoval o významu slov a kategorizaci světa.36 Domníval 

                                                 
30Vaňková, Nebeská, Saicová Římalová a Pacovská (2005), 28. 
31 Wierzbicka (2014a), 262. 
32 Tamtéž, 279. 
33 Tamtéž, 203. 
34 Roschová (1977) in Warren (ed.) 1–49. 
35 Lakoff a Johnson (2014), 88. 
36 Wittgenstein (1998), 46. 
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se, že význam slova či skupiny slov není možné jasně ohraničit a že pokud takovou hranici 

vytvoříme, je vždy libovolná. Slovní kategorie či různá užití jednoho slova podle něj netvoří 

množinu, kterou bychom mohli vymezit nějakými vlastnostmi, které jsou všem jejím členům 

společné, ale spíše rodinu, jejíž jednotliví členové jsou si vzájemně různou měrou podobni. 

Pojmy i kategorie jsou tedy podle Wittgensteina neostré, rozplývavé a nemají přesně 

vymezitelné hranice.37 

 Roschová tuto Wittgensteinovu tezi potvrzuje. Podle jejího výzkumu nezařazujeme 

předměty do jedné kategorie na základě jednotné množiny jejich inherentních vlastností, 

neexistují tedy žádné nutné podmínky, které musí daný předmět splňovat, abychom ho 

do dané kategorie zařadili. Kategorizace se podle ní řídí spíše vztahem centra a periferie: 

v centru stojí prototyp, který má velké množství charakteristických vlastností, které vnímáme 

jako prototypové (např. u ptáků se jedná o malého, opeřeného, létavého ptáka, který zpívá).38 

Na periferii pak najdeme členy kategorie, kteří prototypové vlastnosti nemají všechny, 

ba dokonce nemusejí mít skoro žádné, a přesto jsou stále vnímáni jako členové dané kategorie 

(například pštros či tučňák), neboť jsou prototypu dost podobni. Okraje těchto kategorií jsou 

neostré a překrývají se. 

1.1.2.1 Wierzbické přehodnocení teorie prototypu 

 

 Wierzbicka se vůči teorii prototypu vymezuje a přijímá ji jen opatrně a kriticky. 

Domnívá se, že se tato teorie často zneužívá, což podle ní vede k  rezignaci na snahu něco 

vymezovat a k intelektuálnímu zlenivění. Soudí, že je třeba brát prototypy s rezervou a spíše 

je s tradičními definicemi uváženě kombinovat, než jich užívat jako kouzelného proutku, 

„jehož mávnutím lze bez velké námahy vyřešit všechny problémy“, což „… napáchá víc 

škody než užitku.“39 Wierzbicka dovozuje, že v sémantické analýze je prostor jak 

pro sémantické invarianty, tak pro prototypy, že teorie prototypu není v rozporu s tradičním 

pojetím a že je žádoucí oba přístupy propojovat.40 Teorie prototypu nám tak může významně 

pomoci při vytváření adekvátních definic. 

 Svůj postoj Wierzbicka osvětluje na několika slovech, například vymezením pojmu 

šálek. Zdá se, že šálek nelze uspokojivě zachytit, neboť jeho invariantní složkou je, že má 

ouško a podšálek, zatímco reálné šálky (např. čínské) ani jedno z toho mít nemusejí. Jedná se 

                                                 
37 Tamtéž, 45–48. 
38 Vaňková, Nebeská, Saicová Římalová a Pacovská (2005), 76. 
39 Wierzbicka (2014a), 187. 
40 Tamtéž, 166–170. 
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o tradiční referenční neurčitost, která k jazyku neodmyslitelně patří a díky níž má jazyk tak 

velký tvořivý potenciál – také však činí úkol vytvořit sémantickou definici velmi obtížným. 

Wierzbicka se domnívá, že právě zde je třeba zkombinovat oba přístupy: ouško a podšálek 

jsou nezbytnou součástí prototypu šálku, to však ještě neznamená, že musejí být nezbytnou 

součástí každého existujícího šálku, neboť jednotlivé komponenty definice nepřispívají 

k vymezení významu slova stejnou měrou. U šálku je důležitějším komponentem skutečnost, 

že se využívá k pití horkých nápojů a že je tak malý, že ho lze k ústům zvednout jednou 

rukou.41 

 Prototypu lze tedy při vytváření definic tvořivě využívat (vymezit nějaké slovo 

můžeme za pomoci prototypové situace) a ukázat tak, jak člověk konceptualizuje skutečnost. 

Neznamená to však, že definici vytvořit nelze. Nelze ji pouze vytvářet tak, jak se o to 

po dlouhou dobu sémantici a analytičtí filosofové pokoušeli, totiž snahou nalézt pro jednotlivé 

sémantické komponenty odpovídající (a ideálně měřitelné) veličiny ve světě: „Zdrojem potíží 

pro sémantickou analýzu není aristotelské pojetí nutných a postačujících vlastností, ale 

implicitní behavioristický předpoklad, že nutné a postačující vlastnosti by měly odpovídat 

měřitelným a objektivně rozpoznatelným aspektům vnější reality.“42 Problém tedy nespočívá 

v samotné snaze hledat definice, ale v jejím nevhodném nasměrování a v záměně zkoumání 

konceptualizace skutečnosti za skutečnost samu. 

 

1.1.3 Polská etnolingvistika: jazykový obraz světa 

 

 Jedním ze dvou hlavních směrů v kognitivní lingvistice je kognitivní lingvistika 

polská,43 která vznikla v 80. letech v Lublinu jako odvětví zkoumající zejména lidový jazyk 

a folklór, a označuje se také jako etnolingvistika či lingvistická antropologie.44  Toto odvětví 

zkoumá jazyk zejména v rámci jazykového společenství a spíše než individuální mysli 

a kognitivitě se věnuje „mysli kolektivní“.45 Lublinští lingvisté kognitivního směru akcentují 

historický vývoj jazyka, který dávají do souvislosti s historickým vývojem jazykového 

                                                 
41 Tamtéž, 181. 
42 Tamtéž, 188. 
43 Kromě polské větve kognitivní lingvistiky existuje ještě větev americká, jejíž přínos spočívá zejména v teorii 

metafory (viz 1.1.1): pravděpodobně nejznámějšími a nejcitovanějšími americkými kognitivisty jsou George 

Lakoff a Mark Johnson a jejich kniha Metafory, kterými žijeme. (Lakoff a Johnson (2014).) Americké odvětví 

kognitivní lingvistiky se však jako celek orientuje zejména na zkoumání mysli jednotlivce a tíhne mnohdy až 

k neurovědě, což je oblast této práci spíše vzdálená. 
44 Bartmiński (2016), 21–22. 
45 Tamtéž, 10. 
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společenství, tedy jeho „kolektivní mysli“. Není proto velkým překvapením, že se u nich 

poměrně často lze setkat s diachronní perspektivou: například Wierzbicka ve svých 

sémantických analýzách často sleduje vývoj vybraného pojmu několika staletími 

a zaznamenává, jak se jeho význam posouval, což propojuje s významnými politickými 

či kulturními událostmi doby.46 

 Snad nejdůležitějším pojmem polské etnolingvistiky, z něhož čerpá i Wierzbické 

teorie, je pojem „jazykový obraz světa“. Jazykový obraz světa (dále JOS) je jakýsi jazykový 

hodnotový filtr, kterým nahlížíme svět. Je interpretací, kterou přijímáme za svou jako malé 

děti, takže si ji zpravidla vůbec neuvědomujeme: považujeme ji za přirozený, objektivní 

a neutrální způsob vypovídání o světě. Jakékoli její zkoumání se nám jeví zvláštní, neboť 

si vůbec nejsme vědomi, že se jedná o silně hodnotící interpretaci, závislou na mnoha 

kulturních a dějinných faktorech. Ryszard Tokarski JOS definuje takto: „… (je to) soubor 

pravidel uložených v gramatických kategoriích (flektivních, slovotvorných, skladebných) 

a v sémantických strukturách lexika, ukazujících pro daný jazyk typické způsoby vidění 

jednotlivých součástí světa, hierarchii, která v nich vládne, i hodnoty, které dané jazykové 

společenství akceptuje.“47 V jazyce je podle této hypotézy obsažen interpretativní model 

světa, jakýsi „přirozený svět“,48 který sdílí celé jazykové společenství a který vytváří 

strukturu jeho světa a základ jeho kultury.49 

 Důležitou vlastností JOS je jeho interpretativnost; nejedná se o žádný zrcadlový odraz 

skutečnosti, ale o její (někdy velmi silné) hodnocení, které do určité míry ovlivňuje naše 

vnímání světa. JOS je „antropocentrický (a v souvislosti s tím také etnocentrický 

a geocentrický), naivní, subjektivní (resp. inter-subjektivní), ‚předsudečný‘.“50 Vzpomeňme 

například pojmenování Němci (ti němí) versus Slované (ti, co mají slovo), skutečnost, 

že Slunce zapadá, nebo vnímání země jako matky (je úrodná, živí nás, rodí a plodí):51 to jsou 

příklady interpretativnosti, subjektivnosti a naivity JOS par excellence. Za normálních 

okolností si takových hodnocení v jazyce nejsme vědomi, k jejich rozkrytí je proto zapotřebí 

sémantických analýz – takových, jaké provádějí kognitivní lingvisté. 

 Při zkoumání JOS se nám ukazuje přirozený svět, který příslušníci jazykového 

společenství obývají, jeho specifické kategorie a stereotypy, které si jako rodilí mluvčí a ne-

                                                 
46 V analýzách v této práci je nicméně diachronní hledisko uplatněno jen velmi skromně. Více viz 3.1. 
47 Citováno in Vaňková, Nebeská, Saicová Římalová a Pacovská (2005), 52. 
48 Vaňková (2007), 26. 
49 Tamtéž, 58. 
50 Tamtéž, 59. 
51 Tamtéž, 59–62. 
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lingvisté uvědomujeme jen málokdy, pokud vůbec. Polská etnolingvistika si klade za cíl právě 

výzkum JOS a jeho podstatných rysů, které odhalují důležité aspekty sdíleného vnímání světa. 

1.1.3.1 Metoda, práce s prameny 

 

 Přestože někdy bývá kognitivní lingvistika kritizována pro svou „nevědeckost“, má 

i ona svou metodologii. Tato práce se řídí metodou Anny Wierzbické, která se od metod 

etnolingvistů do určité míry liší; uvedu zde tedy zásady, které jsou oběma přístupům společné. 

 Obecným předpokladem kognitivistického zkoumání je teze, že sémantická analýza 

vhodně zvoleného slova může odhalit, jak nějaké jazykové společenství o určitých věcech 

přemýšlí – zejména může odhalit existenci různých stereotypů či prototypů, které jsou 

nevědomky daným společenstvím sdílené a které určitým způsobem utvářejí jeho mínění, 

interpretace i jednání. Relevance jednotlivých slov v jazyce je z tohoto hlediska bezpochyby 

velmi různá a způsob, jakým si badatel pojmy k analýze volí, se nutně řídí i subjektivními 

faktory, což je z metodologického hlediska pravděpodobně největší slabinou tohoto přístupu 

(viz 3.2). Výpovědní hodnota analýz nicméně často svědčí o tom, že navzdory této nutné 

subjektivitě má kognitivní přístup k jazyku své nepopiratelné přínosy. 

 Existenci stereotypů kognitivní lingvisté dokazují za pomoci několika různých 

skutečností. Irena Vaňková v knize Co na srdci to na jazyku uvádí následující: frazeologie, 

tedy existence frazémů, jejichž význam danému stereotypu odpovídá (např. anglický humor), 

etymologie (např. kořen zel- ve slově zelený odkazuje k rostlinnosti), vedlejší a přenesené 

významy (např. skot ve významu nezdravě šetřivého člověka), významy derivátů, které 

se shodují s dokládaným stereotypem (např. cikánit ve významu lhát), a sémantická struktura 

určitých hodnotících konstatování (např. konstatování „Jako by to ani nebyly sestry.“ dokládá 

určité konotace slova sestra). Nezanedbatelné je také hledisko kvantitativní (frekvence, 

množství určitých kolokací apod.);52 v této práci reprezentované využitím českého národního 

korpusu. 

  

                                                 
52 Vaňková, Nebeská, Saicová Římalová a Pacovská (2005), 88–89. 



18 

 

2. Teoretická východiska práce: Anna Wierzbicka a její dílo 

 

 Konkrétním teoretickým zakotvením této práce je teorie přirozeného sémantického 

metajazyka Anny Wierzbické.53 Tato teorie se svými cíli a svým charakterem do určité míry 

podobá polským etnolingvistům a zkoumání jazykového obrazu světa, avšak Wierzbicka 

se vůči některým typicky kognitivistickým předpokladům také kriticky vymezuje (viz 1.1.1.1 

a 1.1.2.1) a přichází s řadou vlastních tezí. Teorie přirozeného sémantického metajazyka tak 

v lingvistice tvoří samostatný a svébytný celek, který sice staví na kognitivistických 

základech, ale pouhou charakteristikou těchto základů nelze plně postihnout. 

 

2.1 Teorie přirozeného sémantického metajazyka 

2.1.1 Sémantika bez etnocentrismu 

 

  Teorie přirozeného sémantického metajazyka představuje nejvlastnější jádro 

a zároveň metodologii díla Anny Wierzbické. Jedná se o analytický nástroj, který podle 

Wierzbické umožňuje vypovídat o významech v jazyce, a to způsobem nezkresleným 

etnocentrismem badatelovy mateřštiny a zároveň srozumitelným prakticky každému rodilému 

mluvčímu zkoumaného jazyka. Pro Wierzbickou je existence takového metajazyka základním 

předpokladem kvalitního sémantického bádání, neboť bez univerzálního metajazyka, který by 

nezkresloval ani samotnou analýzu, ani formulaci jejích výsledků, zůstává zkoumání 

významů nahodilé, zkreslené mateřštinou badatele, a tedy nekvalitní: „Každý přístup k popisu 

významů slov musí rozpoznat zásadní důležitost metajazyka, kterým popisujeme; zejména by 

měl zajistit, aby tento metajazyk nebyl pokažený kruhovostí, etnocentrismem nebo přílišnou 

abstraktností.“54 Wierzbicka zároveň usuzuje, že technické sémantické vzorce, které se někdy 

za takový univerzální metajazyk považují,55 nejsou k vypovídání o významu příliš vhodné. 

Jednak nejsou samy od sebe srozumitelné (toť ona přílišná abstraktnost) a badatel si je tak 

                                                 
53 Jak již bylo řečeno, Wierzbicka tuto teorii vytvořila společně s Cliffem Goddardem, budu ji však označovat 

pouze jejím jménem – jednak z důvodu větší jednoduchosti a přehlednosti textu, jednak proto, že čerpám 

zejména z analýz, které provedla sama Wierzbicka. 
54 Goddard a Wierzbicka (2014), 10. 
55 Např. takové, jaké uvádí v Teorii sémiotiky Umberto Eco: revidovaný sémantický model (Eco (2009), 132.) 

nebo N-dimenzionální model (Tamtéž, 25.). 
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stejně musí překládat do svojí mateřštiny, jednak je nelze uspokojivě empiricky ověřit, 

neboť jim nerozumějí rodilí mluvčí.56 

 Metajazyk, v němž by bylo možné vypovídat o významech slov bez etnocentrického 

zkreslení, tak Wierzbicka nehledá za hranicemi přirozených jazyků (například v matematice), 

ale naopak v jejich středu. Soudí totiž, že jediný způsob, jak dosáhnout alespoň relativně 

kulturně neutrálního úhlu pohledu, není snažit se z vlastní kultury vystoupit, ale naopak: 

nalézt, co je všem kulturám společné a z toho vycházet.57 Základem teorie přirozeného 

sémantického metajazyka je hypotéza, že ve všech přirozených jazycích existuje sémanticky 

totožný soubor elementárních a univerzálních lexikálních jednotek (slov, vázaných morfémů 

či frazémů) a jejich kombinačních pravidel – a ty utvářejí přirozený sémantický metajazyk 

(dále PSM). Přirozený, neboť je vzat z přirozeného jazyka, sémantický, neboť v něm jde 

o významy daných slov, a metajazyk, neboť v něm vypovídáme o jazyce a významech v něm 

uložených. 

 Teorie PSM v sobě tímto způsobem spojuje poměrně vyhraněný relativismus 

s poměrně vyhraněným univerzalismem: předpokládá, že drtivá většina pojmů v každém 

jazyce je kulturně specifická a prakticky nepřeložitelná (ne bez újmy na významu), ale také 

že všechny jazyky sdílejí společné univerzální jádro základních sémantických kategorií 

v podobě zhruba 65 slovních jednotek (seznam viz 2.1.3) a jejich syntaxe. Aby se jednotka 

stala součástí tohoto jádra, musí splňovat určitá kritéria: vyskytovat se (v nějaké podobě) 

ve všech přirozených jazycích, být natolik jednoduchá, že ji nelze definovat ničím 

jednodušším, a naopak: být stavebním kamenem, který umožní vytvářet sémantické definice 

komplexních a kulturně specifických pojmů (PSM jako celek by měl umožňovat adekvátní 

vymezení všech pojmů v daném přirozeném jazyce – tento princip nazývá Wierzbicka 

principem reduktivní parafráze).58 Tato kritéria se s definitivní platností ověřují jen těžko – 

kupříkladu prozkoumat skutečně všechny přirozené jazyky či doložit, že něco opravdu nelze 

nijak definovat, je takřka nemožné; všechny jednotky proto mají provizorní charakter. 

Současný seznam byl nicméně úspěšně testován stovkami sémantických definic v několika 

desítkách přirozených jazyků z různých jazykových rodin, lze o něm tedy spolu 

s Wierzbickou říci, že „je věrohodný, stabilní a kvalitně podložený.“59 

 Postulovat PSM, univerzální minijazyk, který mohou používat bez kulturního 

zabarvení všechny přirozené jazyky, však pro Wierzbickou není cíl sám o sobě. PSM je pro ni 

                                                 
56 Tamtéž, 26. 
57 Wierzbicka (1992), 26. 
58 Goddard a Wierzbicka (2002a), 16. 
59 Goddard a Wierzbicka (2014), 11. 
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zejména nástrojem ke zkoumání významů, které univerzální ani elementární nejsou; řečeno 

etnolingvisticky ke zkoumání jedinečných rysů toho kterého jazykového obrazu světa.60 

Vysoce specifické a komplexní pojmy, v nichž jsou obsaženy podstatné rysy kultury, jež je 

vytvořila (tzv. klíčová slova, viz 2.2.2), lze podle Wierzbické zkoumat jedině tehdy, máme-li 

k dispozici něco jednoduchého a univerzálního, čím můžeme tyto kulturně podmíněné 

a mnohovrstevnaté celky objasnit. Wierzbicka používá PSM zejména k analýze a tvorbě 

sémantických definic kulturně jedinečných pojmů, které bývají výsledkem staletí vývoje dané 

společnosti – a jako takové představují pro lidi s odlišným kulturním pozadím něco velmi 

cizího a těžce uchopitelného. Porozumění těmto pojmům umožňuje lépe pochopit daný 

jazykový obraz světa a to, co je pro tuto kulturu podstatné (zejm. tzv. kulturní skripty, 

viz 2.2.1), ovšem jen za předpokladu, že je jejich analýza kvalitní a srozumitelná. Taková 

může být jedině tehdy, používá-li pojmy, které nejsou kulturně specifické, a může jim tedy 

porozumět rodilý mluvčí jakéhokoli jazyka – za tímto účelem Wierzbicka se svými 

spolupracovníky vytvořila univerzální metajazyk. PSM umožňuje vypovídat o jedinečných 

rysech jednotlivých kultur jednoduše, srozumitelně a bez etnocentrického zkreslení. 

 

2.1.2 Sémantické definice 

 

 Jedním ze základních východisek bádání kognitivní lingvistiky je primárnost významu 

(viz 1.1.1). Kognitivisté, Wierzbickou nevyjímaje, považují význam za nejdůležitější složku 

jazyka a tomu odpovídá i jejich pojetí lingvistiky, v níž hraje nejdůležitější roli sémantika. Jak 

píše Wierzbicka: „Zkoumání jazyka bez přihlížení k významu připomíná … zkoumání 

anatomie oka bez ohledu na to, že slouží k vidění.“61 V takovém pojetí je jedním 

ze základních úkolů jazykovědce snažit se prozkoumat a věrně vystihnout význam slov, tedy 

tvořit sémantické definice (resp. explikace), které by byly adekvátní „hypotézou o významu 

daného slova“.62 Není to úkol snadný; zvlášť pokud se mají explikace vyhnout výše 

zmíněným rizikům (etnocentrismus, přílišná abstraktnost a definice kruhem). 

 Wierzbicka se domnívá, že vytvářet takové definice lze, ale jen za předpokladu, že má 

badatel k dispozici kvalitní sémantický metajazyk, který umožňuje neznámé (tzn. komplexní, 

složité a kulturně specifické) definovat známým (jednoduchým a univerzálně 

                                                 
60 Wierzbicka tento pojem ve svém díle nepoužívá, domnívám se však, že aplikace teorie přirozeného 

sémantického metajazyka je pracím etnolingvistů natolik podobná, že ho v tomto kontextu lze použít. 
61 Wierzbicka (2014a), 15. 
62 Tamtéž, 203. 
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srozumitelným).63 Pouze když se bude definice skládat z jednoduchých, univerzálně 

srozumitelných prvků, může totiž skutečně něco osvětlit – být srozumitelná a nezabřednout 

do kruhového odkazování na příbuzné a obdobně komplexní pojmy, jako to velmi často činí 

například slovníky. V nich bývají příbuzná slova zpravidla definována sebou navzájem, 

což zamlžuje jejich sémantické odlišnosti; nehledě na to, že kdybychom žádný z nich neznali, 

jen těžko bychom se těmito definicemi dobrali jejich významu. Zřetelné je to na pojmech 

analyzovaných v této práci: kupříkladu přítel je definován jako někdo, „kdo si s někým dobře 

rozumí a je mu příznivě nakloněn, kamarád“ nebo „kdo přeje, věrný druh, kamarád, 

příznivec“, zatímco kamarád je popsán jako „druh v zaměstnání, v zábavě, přítel“ či jako 

„druh, přítel“.64 Jak uvidíme dále, přítel a kamarád se svou sémantickou strukturou poměrně 

významně liší, v těchto definicích však vypadají takřka totožně. 

 Tvorba sémantické definice se proto v rámci teorie přirozeného sémantického 

metajazyka řídí pravidlem, že nelze vysvětlovat jednoduché pojmy pojmy složenými či pojmy 

konkrétní pojmy abstraktními, ale je třeba respektovat jakýsi „absolutní pořádek 

porozumění“.65 V rámci tohoto pořádku nejprve porozumíme jednoduchému, tedy 

elementárním univerzálním jednotkám, které jsou srozumitelné „samy od sebe“ 

(pravděpodobně jsou vrozené),66 a posléze se teprve učíme ostatním, jazykově a kulturně 

specifickým pojmům:67 „Jestliže mi někdo ukáže dítě, které porozumělo slovu implikace 

a dokáže ho používat, ale které si ještě neosvojilo slovo if, ‚jestli/že‘, a neví, jak s ním 

zacházet, uznám, že v sémantice je všechno relativní. Dokud se to však nestane, budu trvat 

na tom, že … i přes velké rozdíly v procesech osvojování pojmů u různých lidí existuje něco 

jako ‚absolutní pořádek porozumění‘, který je založen na inherentních sémantických vztazích 

mezi slovy.“68 

 Při vytváření definic tak je třeba rozlišovat to, co definujeme, od toho, čím definujeme 

– a to má být jednoduché, přístupné a srozumitelné samo od sebe, jako je PSM. Jedině tehdy 

budou podle Wierzbické výsledné sémantické definice kvalitní, srozumitelné a ověřitelné 

rodilými mluvčími. 

  

                                                 
63 Tamtéž, 23. 
64 Srov. Filipec et al. (1994) a Trávníček (1952). 
65 Wierzbicka (2014a), 23. 
66 Tamtéž, 29. 
67 Tuto hypotézu se zdají potvrzovat i výzkumy osvojování jazyka dětmi; bádání v této oblasti jsou však zatím 

nedostatečná, takže není možné s jistotou něco takového tvrdit. Srov. oddíl Vrozené pojmy a osvojování jazyka 

ve Wierzbicka (2014a), 29–32. 
68 Tamtéž, 23. 
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2.1.2.1 Závislost pojmů a sémantické molekuly 

 

 Podle principu reduktivní parafráze lze veškeré pojmy určitého jazyka vyjádřit v PSM, 

čímž obdržíme jejich adekvátní sémantickou definici. Tento princip je v rámci PSM velmi 

podstatný, je však ještě nutné ho doplnit: některé komplexní pojmy totiž svým významem 

závisejí na pojmech jednodušších, ale nikoli nejjednodušších, tedy z hlediska PSM stále 

komplexních a navíc často ne univerzálních. Tyto pojmy nazývá Wierzbicka sémantické 

molekuly a v explikacích je označuje symbolem [m].69 

 Jedná se například o pojmy dítě, žena a muž, z nichž ani jeden není univerzální 

sémantická jednotka. Nutno podotknout, že základními jednotkami nejsou nikoli proto, 

že by nebyly univerzální (to s největší pravděpodobností jsou), ale proto, že jsou 

ze sémantického hlediska složené a lze je tedy definovat jednoduššími pojmy.70 Zatímco 

pojem dítě je možné v PSM vysvětlit beze zbytku, pojem žena svým významem podle 

Wierzbické na pojmu dítě částečně závisí (respektive závisí na tom, že žena může dítě 

porodit) a pojem muž zase částečně závisí na pojmu žena (respektive na tom, že dítě porodit 

nemůže, tedy není jako žena).71 Tím, že do explikace pojmu žena zahrneme sémantickou 

molekulu dítě (namísto jeho sémantické definice v PSM), činíme výslednou explikaci výrazně 

přehlednější, ale zejména dáváme najevo, že význam pojmu žena je na sémantické molekule 

dítě částečně závislý (stejně jako je pojem muž částečně závislý na molekule žena). Tímto 

způsobem lze zachovat princip reduktivní parafráze i závislost některých pojmů na pojmech 

jiných, což může být pro danou explikaci podstatná informace. 

 

2.1.3 PSM: seznam jednotek 

 

 Aktuální seznam univerzálních elementárních sémantických jednotek (dostupný 

na internetových stránkách Griffithovy univerzity) je v níže uvedené tabulce upraven 

pro češtinu.72 České slovo „jednotka“ v tomto kontextu může být poněkud matoucí, neboť 

vytváří dojem veličiny, nejmenšího prvku pomyslné stavebnice jazyka. V anglickém originále 

                                                 
69 Goddard a Wierzbicka (2014), 18. 
70 Tamtéž, 24. 
71 Tamtéž, 30–33. 
72 https://www.griffith.edu.au/humanities-languages/school-humanities-languages-social-

science/research/natural-semantic-metalanguage-homepage/what-is-nsm/semantic-primes 
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jsou tyto „jednotky“ nazvány „semantic primes“, což jejich povahu vystihuje přesněji: jde 

spíše o jakési nejjednodušší, nejdůležitější a zcela základní kategorie poznání či zkušenosti.73 

 Jak již bylo řečeno, prokázat s definitivní platností univerzálnost základních jednotek 

není dost dobře možné, je však možné ji na základě probíhajících výzkumů potvrzovat 

či vyvracet, což se s úspěchem děje. V průběhu více než čtyřiceti let existence teorie PSM 

se seznam dramaticky měnil: původně zahrnoval pouhých čtrnáct jednotek, z nichž tři byly 

vyřazeny,74 postupně se však rozrůstal a v současnosti (od roku 2014) jich je 65, přičemž 

Wierzbicka s Goddardem tvrdí, že tato verze je již víceméně úplná.75 

 V tabulce je uvedena jak česká, tak anglická verze PSM. Důvodem k tomu je jak cíl 

této práce, jímž je srovnání angličtiny s češtinou, tak skutečnost, že prvním jazykem, v němž 

byl PSM formulován, je právě angličtina a jinojazyčné verze PSM76 se tedy zpravidla uvádějí 

spolu s anglickým „originálem“. Organizace tabulky do skupin není závazná ani jediná 

možná, nicméně činí celek PSM výrazně přehlednější, neboť ho člení do skupin podobných 

a zhruba srovnatelných jednotek.77 

 

 

                                                 
73 Vzhledem k tomu, že prime v angličtině znamená mimo jiné „prvočíslo“, dalo by se s jistou nadsázkou říci, 

že se jedná o jakási „prvoslova“. 
74 Wierzbicka (2014a), 45. 
75 Goddard a Wierzbicka (2014), 11. 
76 PSM byl formulován v mnoha jazycích, např. v polštině, francouzštině, finštině, španělštině, malajštině, 

austronéských jazycích mbula a lontu, samojštině, arabštině, hebrejštině, amharštině, mandarínské čínštině, 

korejštině, australských jazycích pitjantjatjara a arrente a dalších. Více viz Wierzbicka (2014b), 247. 
77 Goddard a Wierzbicka (2002a), 13. 

JÁ, TY, NĚKDO, NĚCO~VĚC, LIDÉ, TĚLO substantiva 
I, YOU, SOMEONE, SOMETHING~THING, PEOPLE, BODY 

DRUH, ČÁST relační substantiva 
KINDS, PART 

TENTO, TEN SAMÝ, JINÝ determinátory 
THIS, THE SAME, OTHER~ELSE 

JEDEN, DVA, NĚKTERÉ~NĚKTEŘÍ, VŠECHNO~VŠICHNI, HODNĚ, 

MÁLO 
kvantifikátory 

ONE, TWO, SOME, ALL, MUCH~MANY, LITTLE~FEW 

DOBRÝ, ŠPATNÝ evaluátory 
GOOD, BAD 

VELKÝ, MALÝ deskriptory 
BIG, SMALL 
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2.1.4 Metodologické otázky 

 

 Hledání i překládání elementárních univerzálních sémantických jednotek doprovází 

několik metodologických specifik, která se do výsledné podoby seznamu jednotek i explikací 

promítají. Tato specifika jsou zapříčiněna tím, že explikace v PSM mají podobu textu, přísně 

regulovaného požadavkem na jednoduchost a univerzálnost, jehož jednotky a kombinační 

pravidla jsou vyňaty z nepřeberného a mnohovrstevnatého bohatství přirozeného jazyka 

                                                 
78 Jednotka THINK se v průběhu práce ukázala být lehce problematickou, neboť angličtina v tomto slově slučuje 

2 různé významové prvky: jednak intelektuální význam myšlení, který je vlastní českému myslet, jednak „I 

think“ ve smyslu zaujetí určitého stanoviska či názoru. Samotný intelektuální význam myšlení, který by 

se českému mluvčímu v tomto kontextu nabízel, není univerzální jednotka, neboť Wierzbicka používá jednotku 

THINK i ve druhém smyslu (např. „this person thinks the same about me“). Vztah ekvivalentů THINK 

a MYSLET jakož i zpřesnění univerzálního významu této jednotky zůstává otázkou pro další výzkum. 

VĚDĚT~POZNAT, MYSLET, CHTÍT, NECHTÍT, CÍTIT, VIDĚT, 

SLYŠET 
mentální predikáty 

KNOW, THINK,78
 WANT, DON’T WANT, FEEL, SEE, HEAR 

ŘÍCT~ŘÍKAT, SLOVA, PRAVDA řeč 
SAY, WORDS, TRUE 

DELAT, DIT SE~STAT SE, HÝBAT SE činy, události, pohyb 
DO, HAPPEN, MOVE 

BÝT (NEKDE), JE, BÝT (CIM/KYM) místo, existence, 

specifikace BE (SOMEWHERE), THERE IS, BE (SOMEONE/SOMETHING) 

(BÝT) MŮJ vlastnictví 
(IS) MINE 

ŽÍT, UMŘÍT život a smrt 
LIVE, DIE 

KDYŽ~ČAS, TEĎ, PŘEDTÍM, POTOM, DLOUHO, KRÁTCE, PO 

NĚJAKOU DOBU, CHVÍLE 
čas 

WHEN~TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A SHORT TIME, 

FOR SOME TIME, MOMENT 

KDE~MÍSTO, TADY, NAD, POD, DALEKO, BLÍZKO, STRANA, 

VEVNITŘ, DOTÝKAT SE 
prostor 

WHERE~PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, SIDE, INSIDE, 

TOUCH 

NE, MOŽNÁ, MOCT, Z TOHO DŮVODU~PROTOŽE~DÍKY, 

JESTLI~JESTLIŽE 
logické pojmy 

NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF 

VELMI, JEŠTĚ~VÍC intenzifikátor, 

augmentor VERY, MORE 

JAK~JAKO podobnost 
LIKE~AS~WAY 
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a, řečeno pregnantně s Wierzbickou, „přirozené jazyky nejsou určené pro pohodlí lingvistů“.79 

Jedná se zejména o polysémii, alolexii a portmanteau. 

2.1.4.1 Polysémie 

 

 Polysémie neboli mnohoznačnost slov v kontextu PSM znamená, že kromě 

univerzálního významu může mít daná slovní jednotka ještě významy další – a tato skutečnost 

nijak nevadí jejímu univerzálnímu statusu. Slovo, které na první pohled vyvrací univerzální 

status některé jednotky, neboť znamená ještě něco jiného (a pojmem, který by postihoval 

pouze základní a univerzální význam, jazyk nedisponuje), se tedy může nakonec ukázat pouze 

jako polysémní. 

 Jako příklad polysémie Wierzbicka uvádí sloveso chtít, který je bez větších potíží 

možné převést i do češtiny. Ze dvou významů 

(A) Chci, abys to udělal. 

(B) Ten dům chce vymalovat. 

je elementární sémantickou jednotkou pouze význam A80 – univerzální chtít odkazuje k vůli 

člověka, nikoli k něčemu, co „je potřeba“ (věta B by se dala přepsat také jako „Ten dům je 

potřeba vymalovat.“). 

 Vzhledem k tomu, že postulovat polysémii je jednoduchý způsob, jak uniknout 

potížím při tvorbě sémantické definice či si bez větší námahy potvrdit nějakou hypotézu, 

Wierzbicka zdůrazňuje, že je třeba vždy předpokládat význam pouze jeden a ten se snažit 

explikací postihnout. Teprve když je opakované úsilí postihnout jediný význam marné, je 

možné přiznat slovu významy dva, následně tři atd.81 

2.1.4.2 Alolexie 

 

 Alolexie znamená svým způsobem opak polysémie – tedy že několik slov vyjadřuje 

tentýž význam, ovšem každé v jiném kontextu (např. alolexy téže jednotky PROTOŽE 

a Z TOHO DŮVODU: první z nich lze použít pouze jako spojku mezi větami, druhý můžeme 

použít i ve větě jednoduché jako odkaz na řečené). Alolexy jsou v tabulce označeny vlnovkou 

(~). Vzhledem k tomu, že čeština je flektivní jazyk, je pro ni alolexie obzvlášť podstatná, 

                                                 
79 Goddard a Wierzbicka (2002a), 31. 
80 Wierzbicka (2014a), 38. 
81 Goddard a Wierzbicka (2014), 28–29. 
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neboť za alolexy se považují také všechny gramatické deriváty elementárních pojmů 

(např. jejich skloněné či časované tvary).82 

 Problém alolexů, které vzniknou tímto způsobem, spočívá v tom, že např. skloněné 

či vyčasované slovo nese ve svém tvaru určitou informaci navíc. Tento problém však většinou 

lze vyřešit, a to tím, že se daná informace abstrahuje i v PSM. V angličtině i v češtině 

například sloveso, pokud není v infinitivu, vždy obsahuje informaci o čase, v němž děj 

probíhá (a snaha tuto informaci vynechat by nutně skončila fiaskem). V explikaci to však 

nemusí působit problémy, neboť můžeme informaci o čase explicitně uvést i v PSM: „stalo se 

to předtím“.83 Toto řešení někdy může mít za následek, že formulace v PSM není plně 

idiomatická, někdy může znít dokonce trochu podivně, nicméně vždy musí být rodilému 

mluvčímu plně srozumitelná. 

2.1.4.3 Portmanteau 

 

 Portmanteau označuje situaci, v níž je jeden význam vyjádřen kombinací několika 

základních jednotek. V angličtině například portmanteau CAN’T zastupuje základní jednotky 

CAN a NOT. Čeština má četná portmanteau (podobně jako například polština) kupříkladu 

v časových určeních – např. anglické A LONG TIME vyjádří jednoduchým portmanteau  

DLOUHO.84 Portmanteau nenese oproti kombinaci základních jednotek žádnou informaci 

navíc a umožňuje vyjádřit srozumitelným způsobem i ty kombinace základních jednotek, 

které by se, ponechány v základním tvaru, mohly rodilému mluvčímu zdát podivné 

či nesrozumitelné. 

 

2.2 Sémantická analýza kultury 

 

 Přestože je teorie PSM teorií lingvistickou, její aplikace sahá daleko za výhradně 

jazykovědné hájemství – chce být zejména prostředkem k analýze kultury85 (viz 2.1.1). To je 

projekt odvážný, neboť prohlašovat s obecnou platností něco o celém jazykovém společenství 

                                                 
82 Wierzbicka (2014a), 39–40. 
83 Goddard a Wierzbicka (2002a), 23. 
84 Srov. Goddard a Wierzbicka (2002a), 24. 
85 Pojem „kultura“ používá Wierzbicka ve významu přejatém od Clifforda Geertze: „Pojem kultura, kterého 

se držím, označuje vzorec významů, historicky zprostředkovaný a vtělený do symbolů, systém zděděných pojmů 

vyjádřených pomocí symbolických forem, jimiž lidé komunikují, zvěčňují a rozvíjejí své vědění o životě a svůj 

přístup k němu.“ Citováno in: Wierzbicka (1997), 20–21. 
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a jeho kultuře je vždy poněkud ošemetné. Wierzbicka nicméně tvrdí, že PSM představuje 

analytický nástroj, který takové zkoumání umožňuje,86 a dokládá to svými analýzami. 

 Tato sémantická zkoumání zpravidla probíhají formou analýzy tzv. klíčových slov, 

případně následnou formulací odpovídajících kulturních skriptů (viz 2.2.1 a 2.2.2), přičemž 

cílem je podat co nejvýstižnější popis toho, co je pro zkoumaný jazykový obraz světa, a tedy 

i pro danou kulturu charakteristické a podstatné. Domnívám se, že teorie PSM je právě svou 

aplikací na analýzu kultury velmi blízká etnolingvistickému zkoumání jazykového obrazu 

světa, neboť obojí z významů určitých slov usuzuje, jak uvažujeme o světě. Konec konců 

i myšlenka hledat v jazyce elementární a univerzální sémantické jednotky (opomineme-li 

myslitele, jako byl Gottfried Leibniz)87 pochází z tradice polské etnolingvistiky, a to 

od učitele Wierzbické Andrzeje Bogusławského.88 Metoda klíčových slov i teorie kulturních 

skriptů tak stojí, stejně jako zkoumání JOS, na předpokladu, že kultura určitého společenství 

se odráží v jeho jazyce, a že každý přirozený jazyk představuje svébytný pojmový vesmír. 

Mám nicméně za to, že cíle, které Wierzbicka sleduje, jsou od cílů etnolingvistů mírně 

odlišné: neusiluje v první řadě o rozkrytí způsobu, jakým daný jazyk pojmově uchopuje 

skutečnost a jak ji hodnotí, ale spíše o postižení a uchopení určitých významů, které jsou 

pro svou kulturu v nějakém smyslu podstatné; jejich analýza pak má sloužit zejména jako klíč 

k celku této kultury, jejím hodnotám a normám. 

 

2.2.1 Teorie kulturních skriptů 

 

 Teorie kulturních skriptů je odnoží teorie PSM, která aplikuje přirozený sémantický 

metajazyk na analýzu kultury, konkrétně na kulturně zakotvená pravidla „správného 

mluvení“. Vychází při tom ze dvou základních předpokladů: totiž že způsob, jakým lidé 

v určité společnosti mluví a myslí, odráží specifika jejich kultury, a že odlišnosti 

mezi jednotlivými kulturami jsou hluboké a systematické.89 Tyto předpoklady jsou poměrně 

radikální a v mnohých ohledech se vymezují vůči současným teoriím, které se pojmu kultura 

spíše vyhýbají, neboť ho považují za zjednodušující až totalizující. Wierzbicka se domnívá, 

že kultura ani jazyk nejsou homogenní celky s fixními hranicemi, nicméně považovat je 

                                                 
86 Wierzbicka (1992), 440–441. 
87 Srov. Tamtéž, 8–10. 
88 Wierzbicka (2014a), 26. 
89 Wierzbicka (1994), 69–70. 
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pouze za roztříštěné a proměnlivé skupiny jevů bez jednotného obsahu nedává smysl.90 To je 

zjevné zejména při střetu dvou jazyků a kultur, například u emigrantů do země s radikálně 

odlišnou kulturou, kteří se příslušné kulturní zvyklosti musejí naučit, aby byli schopni 

normálně žít (podrobněji viz 2.3). 

 Normy a zvyklosti různých kultur lze za pomoci sémantiky zkoumat a následně je 

formulovat pomocí tzv. kulturních skriptů, tedy pravidel, která stanovují, co se v dané kultuře 

může říkat či dělat a co je správné říkat či dělat.91 Například v angličtině funguje významný 

kulturní skript svobodného sebevyjádření:92 

 

 každý může říct lidem něco takového: 

  „myslím si toto“, „nemyslím si toto“, 

 je dobré někomu říct, co si myslím, 

 je dobré někomu říct, co cítím 

 

Tento skript se nám může zdát samozřejmý (v češtině funguje také), nicméně v konfrontaci 

se skripty jiných kultur, například kultury japonské, svou samozřejmost rychle ztrácí, neboť 

tam se komunikace řídí zcela jinými pravidly:93 

 

 nemohu říct lidem něco takového: 

  „myslím si toto“, „nemyslím si toto“, 

 není dobré říct, co si myslím, 

 nemohu říct, co cítím 

 

Zatímco v anglo-americké kultuře se cení skutečnost, že každý může svobodně vyjádřit svůj 

postoj, ať je jakýkoli (viz 2.3.3.1), v japonské kultuře se hodnota připisuje zejména 

harmonickému kolektivu a konsensu – a japonské kulturní skripty tuto skutečnost odrážejí.94 

Komunikace bez znalosti kulturních skriptů je v dané kultuře značně obtížná, neboť narušuje 

tamní „přirozený“ způsob mluvení, chování a uvažování. Také z toho důvodu se kulturní 

skripty formulují v PSM, neboť v této jednoduché a srozumitelné podobě, očištěné od kulturní 

zabarvenosti, jsou přístupné takřka každému čtenáři a mohou tak posloužit praktickým 

účelům mezikulturní komunikace. 

  

                                                 
90 Wierzbicka (1997), 19. 
91 Wierzbicka (1994), 83. 
92 Tamtéž, 72. 
93 Tamtéž, 72. 
94 Wierzbicka (1997), 251. 
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2.2.2 Klíčová slova 

 

 Jak bylo řečeno v minulém oddíle, kulturu (a kulturní skripty) lze zkoumat pomocí 

sémantiky; taková zkoumání ale musejí vycházet z analýz daleko konkrétnějších a jaksi 

hmatatelnějších, než jsou obecná konstatování o nějaké „kultuře“. Takovým konkrétním 

předmětem, jehož analýzou lze objevit specifika nějakého jazykového obrazu světa, jsou 

tzv. klíčová slova. Jedná se o jedinečná, kulturně vysoce specifická a komplexní slova, 

jež hrají v jazyce a životě daného jazykového společenství velmi důležitou roli a vypovídají 

mnohé o kultuře, která je vytvořila – zejména ve srovnání s kulturami odlišnými.95 Bývají 

dost frekventovaná a zpravidla stojí ve středu celého svazku frazémů a odvozených slov. 

Jelikož obsahují jedinečnou, kulturně vysoce specifickou kombinaci sémantických 

komponentů, která v sobě nese informace podstatné pro ten který jazykový obraz světa, 

nevyskytují se v jiných jazycích a nelze je bez značné újmy na významu překládat (mohou 

ale být v cizích jazycích přítomná jako výpůjčky – například české fér). Jejich význam však 

lze postihnout v PSM, a to bez kulturního zkreslení, jednoduše a srozumitelně i pro ty, kteří 

se specifiky daného jazykového obrazu světa nejsou obeznámeni. 

 Jak klíčové slovo v jazyce objevit? Na to podle Wierzbické neexistuje jednoduchá 

odpověď. Badatel sice má k dispozici pomůcky jako frekvence užívání, běžnost v příslušné 

sémantické doméně či odvozená slova a frazémy, nicméně stoprocentně spolehlivá metoda 

na objevování klíčových slov v jazyce neexistuje. Klíčová slova jsou podle Wierzbické 

ohniska, kolem nichž se organizují celé kulturní a sémantické oblasti, a to by mělo být 

badateli vodítkem. Není tak podstatné to, jak a proč bylo určité slovo vybráno k analýze, 

jako spíše to, jestli jeho analýza vypovídá něco podstatného o dané kultuře. Pakliže o kultuře, 

která ho vytvořila, nic zajímavého a podstatného nevypovídá, o klíčové slovo se nejedná.96 

Volba klíčových slov je vždy do určité míry subjektivní, domnívám se však, že tato 

skutečnost s sebou nenese jen riziko, ale také značné možnosti: introspekce subjektivního 

prožívání určitého slova badateli nabízí velmi cenný materiál, který může výslednou analýzu 

velmi obohatit a přiblížit její výsledky tomu, jak daný význam prožívají rodilí mluvčí – což je 

jeden z hlavních cílů kognitivní lingvistiky (viz 1.1.1). 

 

                                                 
95 Wierzbicka (1997), 15–16. 
96 Tamtéž, 16. 
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2.3 Sonda do analýzy angličtiny 

 

 Wierzbicka ve svých analýzách anglického jazykového obrazu světa zkoumá to, 

čemu říká „Anglo English“97 nebo také angličtina tzv. vnitřního kruhu, tedy angličtina zemí, 

které jsou její tradiční základnou a kde je jazykem historicky i společensky primárním (zejm. 

angličtina britská, americká a australská).98 Její analýzou chce ukázat hodnoty a normy, které 

se skrývají v běžných anglických slovech a které mají rodilí mluvčí tendenci pokládat 

za samozřejmé, neutrální a univerzální. Zároveň tím chce vyvrátit domněnku, že angličtina 

jakožto nová lingua franca nenese žádný kulturní a historický obsah a je tedy jakýmsi 

„pouhým prostředkem komunikace“.99 Wierzbicka tvrdí, že v anglické slovní zásobě 

i gramatice jsou stejně jako v každém jiném přirozeném jazyce obsaženy hodnoty a konvence 

a mnohdy velmi rozsáhlé kulturní skripty (2.2.1) a že je tedy třeba zkoumat angličtinu jako 

„historicky utvářený sémantický a kulturní vesmír“.100 Tuto tezi dokládá mimo jiné vlastní 

zkušeností: jakožto polská imigrantka do Austrálie si musela osvojit celou řadu kulturních 

skriptů vtělených ve specificky anglických slovech a gramatických konstrukcích, které jí jako 

Polce byly cizí.101 

 Kulturní specifičnost angličtiny potvrzuje také zkušenost jiných migrantů do anglicky 

mluvících zemí; Wierzbicka hojně cituje např. Abrahama Rihbanyho, syrského imigranta 

do USA.102 Na střetu jeho kultury s kulturou americkou je zřetelné, že anglický způsob 

vyjadřování není nikterak samozřejmý, neboť se od blízkovýchodního velmi liší. Zatímco 

anglický mluvčí klade důraz na věcnou střízlivost, umírněnost vyjadřování a pečlivé 

rozlišování mezi faktem a domněnkou, syrský způsob komunikace je metaforický 

a orientovaný na to, aby na posluchače emotivně zapůsobil – je tedy z anglického hlediska 

přemrštěný, příliš emocionální a naprosto nepřesný.103 Zrcadlo, které imigranti anglickým 

mluvčím nastavují, podle Wierzbické výstižně ukazuje, že anglický věcný způsob 

komunikace nepředstavuje neutrální či dokonce univerzální pravidla konverzace,104 

ale specificky anglické hodnoty a kulturní skripty, kterým se každý přistěhovalec musí učit. 

                                                 
97 Doslova „anglická angličtina“. Abych se v textu nemusela k tomuto krkolomnému pleonasmu uchylovat, budu 

místo něj používat pouze adjektiva „anglický“. Pakliže tedy nebude uvedeno jinak, znamená zde „anglický“ 

„Anglo“. 
98 Wierzbicka (c2006), 5. 
99 Tamtéž, 4–5 a 21. 
100 Tamtéž, 16. 
101 Tamtéž, 7. 
102 Tamtéž, 20–58. 
103 Tamtéž, 26–29. 
104 Jak se domnívá například Paul Grice. (Grice (1975) in Syntax and Semantics (3), 41–58.) 
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 V následujících oddílech provedu stručnou sondu do analýzy angličtiny ze dvou knih, 

které Wierzbicka tomuto tématu věnuje a které umožňují (nejen imigrantům) do anglických 

hodnot a kulturních skriptů nahlédnout; totiž English: Meaning and Culture a Experience, 

Evidence and Sense: The Hidden Cultural Legacy of English.105 Hlavní roli v těchto 

analýzách hrají klíčová slova (2.2.2), Wierzbicka však také analyzuje některé typicky 

anglické gramatické konstrukce. Primárním zájmem této práce jsou sice klíčová slova, 

nicméně do shrnutí jsem zařadila i tyto analýzy, neboť také postihují klíčové obsahy anglické 

kultury. 

 Pro větší přehlednost jsem shrnutí rozdělila do čtyř tematických celků: 

1) vliv empirického vědění (klíčová slova experience, evidence a sense) 

2) subjektivita a nejistota tvrzení (epistemická příslovce jako clearly, apparently, obviously aj. 

a epistemické věty, např. I believe, I understand, I guess apod.) 

3) rovnost, rozumnost a pravidla (klíčová slova right, reasonable a fair) 

4) úcta, tolerance, autonomie (kauzativní konstrukce, zejm. se slovesem let). 

Toto rozdělení je pouze orientační, neboť všechny popisované jevy se prolínají a bylo by 

spíše zavádějící rýsovat mezi nimi ostrou hranici. Například ideál umírněného vyjadřování, 

understatement, je úzce spojen jednak s důvěrou k empirickému vědění (a z ní vyplývající 

nedůvěrou v čistě rozumové poznání), jednak s tolerancí a respektem k autonomii druhého – 

v rámci rozdělení do čtyř částí jsou ale tyto tři navzájem propojené hodnoty obsaženy 

v různých oddílech. 

 

2.3.1 Vliv empirického vědění 

 

 „Angličtina je prosycená britským empirismem.“106 Touto větou Wierzbicka zahajuje 

jeden z oddílů své knihy Experience, Evidence and Sense: The Hidden Cultural Legacy 

of English, která se osvícensko-empirickým dědictvím v angličtině detailně zabývá („skrytým 

dědictvím“ v podtitulu je právě dědictví anglického empirického osvícenství). Britský 

empirismus reprezentuje celá řada vlivných myslitelů; Wierzbicka se však opakovaně vrací 

zejména k jednomu – k Johnu Lockovi. Vliv jeho prací, zejména Eseje o lidském rozumu, 

na soudobou anglickou vzdělanou společnost byl podle ní obrovský a jeho epistemologie 

                                                 
105 Wierzbicka (c2006) a Wierzbicka (2010). 
106 Wierzbicka (2010), 6. 
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se vtělila jednak do anglických konverzačních zvyklostí, jednak i do anglického jazyka – 

a v obojím přetrvává dodnes.107 

 Lockův přínos spočíval zejména v přehodnocení role lidského poznání: v Eseji 

uvažuje nad jeho možnostmi a hranicemi a dospívá k závěru, že je značně omezené.108 

Většina věcí, které „víme“, jsou podle něj jen domněnky a opravdu poznatelné je toho 

relativně málo. To je podle něj třeba si uvědomovat a ve způsobu, jak mluvíme, dobře 

rozlišovat různé stupně jistoty.109 Kromě této skromnosti, obezřetnosti a důrazu na přesnost 

vyjadřování Locke také odmítá existenci vrozených idejí a je obhájcem zkušenostního, tedy 

empirického poznání: „…na ní [zkušenosti] je veškeré naše poznání založeno a z ní je 

koneckonců odvozeno.“110 

 Obezřetná empirická epistemologie měla podle Wierzbické v Anglii a později 

i v Americe velký ohlas a dopad: jednak nárůst důvěryhodnosti a prestiže empirického 

poznání (a z toho plynoucí nedůvěru v „pouhou teorii“), jednak důraz na přesné rozlišování 

míry jistoty, se kterou něco vím a sděluji ostatním. Tyto nové postoje se v jazyce odrazily 

zejména změnou významu a následným prudkým nárůstem frekvence užívání některých slov 

– především těch, která v sobě nesla komponent smyslového poznání (2.3.1.1 – 2.3.1.3) 

nebo určitou epistemickou obezřetnost a skromnost (2.3.2). Vzestup tohoto, jak Wierzbicka 

píše, „kultu empirického vědění“111 hezky ilustruje anglické slovo empirical, které se svou 

frekvencí i svými pozitivními konotacemi velmi liší nejen od svého francouzského protějšku 

empirique, ale také od svého vlastního dřívějšího významu, který byl rovněž negativní. 

Ani ve Francii, ani v předosvícenské Anglii s sebou smyslové poznání neneslo žádné kladné 

konotace: empirical (podobně jako empirique) znamenalo nedostatek metody, nahodilost 

či nepromyšlenost postupu.112 Se vznikem „kultu empirického vědění“ se však status 

empirického poznání výrazně proměnil a hodnocení slova empirical se obrátilo. Tuto změnu 

ilustrují i následující tři klíčová slova. 

  

                                                 
107 Wierzbicka (c2006), 35–37. 
108 Locke (1984), 308–316. 
109 Tamtéž, 293–294. 
110 Tamtéž, 74. 
111 Wierzbicka (c2006), 38. 
112 Wierzbicka (2010), 7–8. 
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2.3.1.1 Experience 

 

 Slovo experience (česky zkušenost, praxe, ale také zážitek, zakoušení, prožitek 

či událost)113 nepředstavuje v angličtině žádnou novinku – používá ho už Shakespeare. 

Pod vlivem osvícenství ale získalo význam, který se od toho předosvícenského poměrně 

výrazně liší. Wierzbicka tento posun reflektuje tak, že sedm významů, které u slova 

experience rozlišuje,114 dělí do dvou skupin: retrospektivní a introspektivní. První skupina 

se užívala před nástupem osvícenství; experience v té době znamenalo převážně vědění 

nashromážděné v minulosti, např. u Shakespeara experience vystupuje jako životní zkušenost, 

kterou mívají díky dlouhému životu staří lidé, nebo expertní znalost v nějakém 

specializovaném oboru, například v řemesle (v češtině např. „zkušenosti v oboru“ či pouze 

plurál „zkušenosti“).115 

 S nástupem osvícenství a Lockových epistemologických postojů (viz 2.3.1) se však 

význam tohoto slova proměnil a současný význam slova experience je spíše introspektivní: 

označuje zkušenost jakožto subjektivní, nepřenosnou, ale spolehlivou formu vědění o tom, 

co se mluvčímu v daný okamžik děje.116 Důležité a charakteristické jsou v tomto specificky 

anglickém významu zejména dva sémantické komponenty: sebe-pozorování, tedy vědomá 

myšlenka, že se nám něco děje (v PSM vyjádřeno komponentem „tohle se mi teď děje“), 

a hmatový a zrakový prototyp smyslového vnímání, který funguje jako záruka, že vědění 

o tom, co se nám děje, je sice nepřenosné, ale spolehlivé („vím to, jako vím, co cítím, když 

něco cítím ve svém těle“ a „vím to, jako vím, co vidím, když něco vidím“).117 

 Experience v tomto významu neznamená znalost, kterou je možné během života 

nashromáždit, ale vědomou reflexi momentálního prožívání. Tato znalost se považuje 

za naprosto spolehlivou a nenahraditelnou (vědět něco ze zkušenosti, from experience, 

znamená vědět to způsobem, jakému se prakticky žádný jiný zdroj vědění nevyrovná), neboť 

jsme ji prožili tak, jak vidíme svým zrakem nebo cítíme svým hmatem – což je sice 

subjektivní a nepřenosné, ale zároveň dokonale bezprostřední a důvěryhodné. Právě 

kombinace myšlenkového uvědomění, spolehlivého zkušenostního základu a subjektivity 

je to, co ze slova experience dělá anglické klíčové slovo, specifické, charakteristické 

                                                 
113 Srov. Fronek (2006). 
114 Wierzbicka (2010), 31. 
115 Tamtéž, 31–43. 
116 Tamtéž, 31. 
117 Tamtéž, 87. 
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a nepřeložitelné; a právě touto jedinečnou kombinací v něm podle Wierzbické rezonuje 

myšlenka anglického osvícenství, že poznání pochází ze smyslů.118 

2.3.1.2 Evidence 

 

 Slovo evidence odráží druhý aspekt vlivu empirického vědění, totiž vzrůstající 

obezřetnost ve vyjadřování o vlastním vědění. Jeho historický vývoj Wierzbicka označuje 

jako vývoj „od jistoty k pochybám“ a od „pravdy k empirickým faktům“.119 V češtině je 

vývoj slova evidence také patrný, a to zejména na kontrastu přejímky evidentní (zřejmý, 

jasný, nepochybný), která vyjadřuje naprostou jistotu, vůči možným českým překladům 

evidence (důkaz, svědectví, ale také známka, stopa, záznamy či náznak),120 z nichž některé 

nejenže nevyjadřují jistotu, ale naopak vyjadřují spíše nejistotu a pochyby. 

 Ve čtrnáctém století mělo podle Wierzbické slovo evidence velmi blízko ke slovu 

evidentness a znamenalo důkaz svědčící o naprosto jisté, zjevné a očividné pravdě 

(komponent „lidé nemohou nevědět, že je to pravda [m]“; odtud přídavné jméno evident).121 

Postupem času nabývalo dalších významů,122 a to směrem k nejistotě a opatrnosti 

ve vyjadřování. Ve druhém významu se stále ještě jedná o jasné a zřejmé vědění, již však 

nemusí jít o nějakou pravdu, například že Kristus byl zároveň Bůh i člověk, ale jen 

o správnost faktů (v PSM vyjádřeno rozdílem mezi „vědět, že je to pravda [m]“ a „vědět, že je 

to takto“).123 V dalších významech už pravdu nenajdeme vůbec a posouváme se směrem 

od neoddiskutovatelného důkazu k osobnímu přesvědčení či pouhému tvrzení. Aktuální 

význam slova evidence tak lze shrnout slovy „opora nějakého tvrzení“,124 přičemž s tímto 

tvrzením se nejen nutně nemusíme ztotožňovat, ale dokonce nemusí být ani pravdivé. 

 Důvod, proč slovo evidence takto „zesláblo“, se skrývá v sémantickém komponentu 

očividnosti, které toto slovo obsahuje. Evidence se odvolává na jakousi intuitivní zřejmost, 

která jako by vyvstávala při pouhém – většinou metaforickém – pohledu na věc (komponent, 

který v mírných obměnách obsahují všechny významy tohoto slova: „jako lidé mohou něco 

o něčem vědět, když to vidí“). Když se tedy „podíváme“ například na skutky, které Kristus 

                                                 
118 Tamtéž, 89. 
119 Tamtéž, 145. 
120 Srov. Fronek (2006). 
121 Wierzbicka (2010), 104–105. 
122 Wierzbicka jich rozlišuje celkem pět: zřejmý důkaz, jasné a jisté vědění, vědění založené na pozorování, 

důvod k přesvědčení a opora nějakého tvrzení. Viz Wierzbicka (2010), 104–119. 
123 Tamtéž, 103. 
124 Tamtéž, 115. 
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konal během svého působení na zemi, musí nám být jasné, že byl zároveň Bůh i člověk – 

tyto skutky jsou evidence.125 

 Toto intuitivní zření se od empiricky důvěryhodného poznání značně liší, a to zejména 

ve svém zdroji: oproti empirickému poznání, které vzniká zkušeností a opakovatelným 

pozorováním, zůstává zdroj vědění, které je postaveno na tom, co je evident, z empirického 

hlediska nejasný a neověřitelný. V sémantické struktuře slova evident se to odráží v absenci 

hmatového prototypu poznávání a také v okamžité jistotě – nemusíme se na danou věc dívat 

opakovaně či si ji ověřovat, stačí ji vidět jednou a tím musí být každému, kdo se na ni podívá, 

jasná. V situaci, kdy věříme zejména empirickému poznání a nikoli něčemu, co se pouze 

nějak (byť jasně) jeví, důvěryhodnost intuitivní zřejmosti klesá, neboť ji nepodpírají žádné 

empirické důkazy. Slovo evidence tedy muselo míru jistoty, kterou vyjadřovalo, „zeslabit“, 

aby vyhovovalo novému, obezřetnějšímu a empirickému epistemologickému modelu. 

K vyjádření nepopiratelné přesvědčivosti v rámci tohoto modelu vzniklo slovo nové, v němž 

je obsažena nová jistota, ověřitelná a zaštítěná empirickými důkazy: totiž findings (zjištění, 

závěry, výsledky).126 

2.3.1.3 Sense 

 

 Třetí klíčové slovo, sense (do češtiny přeložitelné celou plejádou výrazů, např.: smysl, 

smysl pro něco, cit pro něco, pocit, rozum, vědomí něčeho)127, je, jak Wierzbicka píše, „jedno 

z nejběžnějších abstraktních podstatných jmen v angličtině“.128 Najdeme ho v bezpočtu 

kolokací včetně několika ustálených slovních spojení, jako jsou sense of humour (smysl 

pro humor), moral sense (velmi zhruba „schopnost rozlišovat dobro a zlo“) či common sense 

(nepřesně „zdravý rozum“; srovnání zdravého rozumu a common sense viz 3.5.5). Stejně jako 

experience nese i sense ve svém významu důvěru ve smyslové vnímání a poznávání, 

a to nijak okrajově: the five senses znamená pětici lidských smyslů. 

 Jak je smyslové vnímání přítomné v dnešních kolokacích slova sense, jako je 

například sense of duty (smysl pro povinnost)? Wierzbicka tvrdí, že sense je něco, co člověk 

pociťuje tady a teď.129 O tom, co se odehrává tady a teď, nás informují smysly, přičemž 

některé z nich jsou omezeny na tady ve velmi úzkém smyslu (hmat či chuť), jiné fungují 

i relativně „na dálku“ (zrak či sluch). Jelikož u slova sense jde o vnímání pocitu něčeho 

                                                 
125 Srov. tamtéž, 104. 
126 Tamtéž, 117. 
127 Srov. Fronek (2006). 
128 Wierzbicka (2010), 151. 
129 Tamtéž, 174. 
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bezprostředního, funguje prakticky ve všech explikacích kolokací se slovem sense jako 

prototyp hmat a prožívání vlastního těla:130 

 

 „když si to myslí, může vědět, že je to tak, 

  jako lidé mohou vědět, co mohou dělat s některými částmi svého těla, když to 

  dělají, 

 může to vědět, protože když si to myslí, něco cítí, 

  jako někdo může něco cítit v některých částech svého těla, 

  když něco s těmito částmi těla dělá/když se těmto částem jeho těla něco děje“ 

 

 Co je však přesně to, co tady a teď pociťujeme? Slovo sense obsahuje komponent 

„cítit“ (feel), to by nás však nemělo zmást: sense není pocit (feeling) – ten je ryze subjektivní. 

V sense je podle Wierzbické obsaženo jakési odvolání na realitu a nárok na intersubjektivitu 

toho, co pociťujeme – a to právě díky výše zmíněnému kvazitělesnému smyslovému 

základu.131 Ve slově sense však nenajdeme jen komponent smyslového vnímání: výše 

zmíněný úryvek explikace obsahuje i komponent myšlení, který je ve slově sense vždy 

přítomný a který se odvolává právě na smysly. Sense tak znamená něco myslet (ovšem v nijak 

intelektuálním smyslu, spíše ve smyslu zaujetí nějakého stanoviska), a to se stejnou jistotou, 

s jakou cítíme své tělo; a zároveň při této myšlence něco cítit (stejně, jako cítíme své tělo). 

 Sense propojuje to, co myslíme a co si uvědomujeme, to, co cítíme, jako když 

vnímáme hmatem své okolí či pociťujeme své tělo, a většinou také jednání, ke kterému 

tato smyslově-myšlenková směs zpravidla směřuje (velmi mnoho kolokací se slovem sense je 

zaměřeno na výsledné jednání z tohoto „pocitu“ vzešlé, např. common sense je způsob 

uvažování, který je zakotvený v praxi a směřuje zejména k tomu, co by měl člověk v nějaké 

situaci udělat; podrobněji viz 3.5.4).132 Jak píše Wierzbicka, sense představuje „osu 

mezi dobrým myšlením, dobrým jednáním a dobrou schopností pozorovat a vnímat“.133 Touto 

kombinací, která je obtížně uchopitelná i pro českého mluvčího, představuje slovo sense 

specificky anglický způsob nahlížení na svět, který nezná bariér mezi myšlením a smysly 

a vědění vzešlému ze smyslů důvěřuje. Důvěra ke smyslům, kterou slovo sense obsahuje, 

stejně jako jeho praktická, empirická orientace ztělesňuje dědictví anglického osvícenství. 

 

                                                 
130 Tamtéž, 170. 
131 Tamtéž, 209. 
132 Tamtéž, 351–352. 
133 Tamtéž, 152. 
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2.3.2 Subjektivita a nejistota tvrzení 

 

 Jak již bylo řečeno, do angličtiny se podle Wierzbické otiskly zejména dvě teze z díla 

Johna Locka: primárnost zkušenostního poznání, o níž pojednával minulý oddíl, a vědomí 

omezenosti vlastního vědění, o němž bude řeč nyní. Toto vědomí má v jazykové rovině 

několik důsledků: zejména nebývale širokou slovní zásobu, která umožňuje přesně informovat 

o míře poznání, s ostatními jazyky prakticky nesrovnatelnou frekvenci jejího užívání a celou 

řadu pravidel „správné“ konverzace. Všechny tyto rysy jsou obsaženy v epistemických větách 

a epistemických příslovcích a způsobu jejich užívání. 

2.3.2.1 Epistemické věty 

 

 Epistemickými větami Wierzbicka míní věty v první osobě jednotného čísla, které 

klasifikují výrok podle toho, kde se nachází na pomyslné škále subjektivity a objektivity, 

a vyjadřují jeho obezřetnost a nejistotu. Například věta John is running. („Jan běží.“) 

vyjadřuje naprostou jistotu ohledně toho, že Jan skutečně běží (sémantický komponent 

„vím“). Oproti tomu jsou ve větě John is running, I think. (doslova: „Jan, myslím, běží.“)134 

zároveň obsaženy komponenty „myslím“ a „neříkám, že vím“.135 

 Angličtina disponuje mnoha slovesy, která je možné a žádoucí používat v tomto 

významu, tedy se sémantickým komponentem „neříkám, že vím“ a s různou měrou jistoty 

a ověřitelnosti. Wierzbicka jich ve své knize analyzuje 14 a ukazuje jejich drobné sémantické 

rozdílnosti – některá například zpochybňují tvrzení v hlavní větě více než jiná (např. I 

understand vyjadřuje pevnější přesvědčení než I believe), některá odkazují k tomu, že máme 

s danou věcí nějakou zkušenost (I find), že si své tvrzení nejspíš budeme moci zanedlouho 

ověřit (I expect) či že nám ho potvrdí partner v rozhovoru (I take it).136 

 Přestože se s těmito slovesy lze setkat i v předosvícenské angličtině, epistemické věty 

podle Wierzbické v té době neexistovaly – stejně jako dodnes ve srovnatelné podobě 

neexistují v češtině. Například u Shakespeara vyjadřovalo I believe vysokou míru jistoty 

a používalo se jinak – zejména s předmětem přímým, který odkazoval k osobě (I believe you. 

tedy „Věřím ti.“).137 Epistemické věty se však tímto způsobem nepoužívají, neboť 

se nevztahují ke konkrétní osobě, věci či události, ale k našemu vlastnímu tvrzení 

                                                 
134 Jelikož čeština nedisponuje podobně propracovanou a používanou škálou epistemických vět, jsou překlady 

uvedené v závorkách spíše ilustrativní. 
135 Tamtéž, 208. 
136 Kompletní explikace jednotlivých epistemických vět viz kap. 7 (204–246). 
137 Tamtéž, 244–245. 
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a přesvědčení – buď tedy nemají žádný předmět, nebo jen předmět, který odkazuje 

k řečenému. Věty, které by se například v češtině mohly zdát jako rovnocenný ekvivalent 

epistemických vět („myslím“, „tuším“, „domnívám se“) jím spíše nejsou, neboť se používají 

především spolu s vedlejší větou („myslím, že…“). V angličtině však I think that… není 

epistemická věta, neboť neodkazuje k řečenému a její funkcí není zmírnit jistotu tvrzení. 

 Kulturním a hodnotovým podložím epistemických vět je jednak lockovský důraz 

na to, abychom se vyjadřovali v souladu s fakty (ta nám ale zpravidla nejsou jistě 

a bezprostředně známa), jednak ohleduplnost k posluchači: zejména to, že ho úmyslně 

neuvádíme svou řečí v omyl.138 Když zmírníme své tvrzení epistemickou větou, uvedeme 

na pravou míru stav svého vlastního poznání, díky čemuž nebudeme přesvědčovat druhé 

o neověřených a nejistých skutečnostech. O tom, co je nejisté, bychom neměli ostatním tvrdit, 

že je to jisté, a tím je o tom přesvědčovat – musíme je o své nejistotě informovat. Hodnota, 

kterou anglická kultura klade na přesné vyjádření stavu věcí, se tak prolíná s hodnotou 

tolerance (viz 2.3.4). 

2.3.2.2 Epistemická příslovce 

 

 Epistemická příslovce (např. obviously, probably či apparently; zjevně, 

pravděpodobně a patrně) jsou příslovce, která se stejně jako epistemické věty vztahují k míře 

jistoty určitého tvrzení. Jejich funkce je nicméně od funkce epistemických vět mírně odlišná, 

neboť neslouží pouze k vyjádření subjektivity mluvčího. Pakliže je používáme, odvoláváme 

se na společný rozumový konsensus, který u svých posluchačů očekáváme: Wierzbicka uvádí, 

že se jedná o stejný rozdíl jako mezi výrazy it is obvious to me a it is obvious („je mi to jasné“ 

a „je to jasné“).139 Zatímco u prvního výrazu se vyjadřujeme pouze o svém vlastním 

stanovisku, které jím uvádíme na pravou míru (tuto funkci plní epistemické věty, viz 2.3.2.1), 

druhým výrazem vyjadřujeme přesvědčení, že je to zřejmé všem – jestliže ovšem správně 

používají rozum. 

 Repertoár epistemických příslovcí je v angličtině podobně rozsáhlý jako repertoár 

epistemických vět. Jak uvádí Wierzbicka, šíře a propracovanost tohoto sémantického pole je 

stejně jako frekvence jeho užívání nesrovnatelná s ostatními evropskými jazyky, o těch 

mimoevropských nemluvě.140 Vyjadřuje, jak velký význam anglická kultura připisuje 

                                                 
138 Tamtéž, 242. 
139 Tamtéž, 258– 259. 
140 Tamtéž, 247. 
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pečlivému rozlišování stupňů jistoty, a to i v situaci, kdy mluvčí předpokládá, že ohledně jeho 

tvrzení panuje obecný racionální konsensus – jako je tomu v případě epistemických příslovcí. 

 

2.3.3 Rovnost, rozumnost a pravidla 

 

 V tomto oddíle jsou patrné jiné hodnoty než epistemologické dědictví Johna Locka, 

stále však jde o hodnoty anglického osvícenství. Klíčová slova right, reasonable a fair v sobě 

nenesou prestiž empirického poznání ani epistemickou obezřetnost, ale důraz na rozum, 

racionalitu a „správné myšlení“ je v nich přítomný stejně silně, jako bylo u experience, 

evidence a sense přítomné smyslové poznání. Ve všech těchto slovech je zřetelný společenský 

rozměr a určitá rovnostářská orientace: jsou to slova společnosti, která hledá v situaci 

vzájemné rovnosti jednotlivců nějaké pojítko – a nachází ho v  osvícenském ideálu 

racionality. 

2.3.3.1 Right 

 

 Slovo right má několik významů, přičemž Wierzbicka za klíčový pokládá jen jeden 

z nich: pomineme tedy right jakožto právo, vpravo a správně/dobře (příslovce). Po této 

redukci má right podle Wierzbické tři způsoby užití: right v protikladu k wrong, tedy 

„správný/dobrý“ (přídavné jméno), that’s right (velmi zhruba „je to tak“) jako potvrzení 

nějakého výroku a zároveň určitá forma ztotožnění se s ním a konverzační right (též velmi 

zhruba „Jo.“ nebo „Jasně.“) jako výraz porozumění řečenému.141 

 Co se prvního, „morálního“ užití týče, nahradila dvojice right a wrong dvojici good 

a bad (dobrý a špatný). Right se od good výrazně liší a podle Wierzbické vyjadřuje odlišné 

vnímání etiky: na rozdíl od good obsahuje right komponent rozumu, „správného“ myšlení 

a objektivní ověřitelnosti (komponent „lidé mohou vědět, že je to takto“).142 Pakliže 

zhodnotíme nějaké chování jako good, odvoláváme se na nějaké absolutní metafyzické dobro 

– nikoli na rozum, myšlení nebo důkazy. Zatímco pro good se rozhodujeme na základě víry 

(v Boha, hodnoty, ideály…) či poslušnosti, pro right se rozhodujeme rozumem: když se dobře 

rozmyslíme, zvážíme všechna pro a proti a všechny empirické důkazy, pak bude výsledné 

rozhodnutí right. Sémantika slova right v sobě v tomto užití skrývá kulturní skript 

nevnucování (non-imposition) a úctu k autonomii druhých (viz 2.3.4); když totiž o nějaké věci 

                                                 
141 Wierzbicka (c2006), 62–63. 
142 Tamtéž, 71–72. 
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(například o tanečních botách) řekneme, že je right, netvrdíme, že je dobrá sama o sobě, vždy 

a pro všechny a všichni by si ji měli pořídit. Říkáme jen, že odpovídá svému účelu (tanci), 

a proto je right, neboť pakliže chceme daného účelu dosáhnout (dobře tančit), je racionální 

zvolit k tomu co nejvhodnější prostředky – nelze k tomu ovšem nikoho nutit.143 

 Ostatní dvě užití slova right se od toho prvního poměrně významně liší, u obou jde 

totiž především o prostředek udržování pokud možno harmonické konverzace. Druhé užití 

(that’s right) je potvrzením, že to, co náš partner v rozhovoru říká, je správně, a že se s tím 

ztotožňujeme – a mimo jiné také to, že toto ztotožnění je rozumově obhajitelné a racionální 

(opět komponent „lidé mohou vědět, že je to takto“).144 Ve třetím užití (right) ztotožnění 

s obsahem chybí, jen jím potvrzujeme, že to, co náš protějšek říká, dává smysl.145 Když right 

takto použijeme, uznáváme tím názor druhého, i když s ním nesouhlasíme. Potvrzujeme, 

že chápeme, co náš protějšek říká („vím, co chceš říct“), a nesoudíme obsah jeho slov: 

respektujeme jeho svobodu to říkat.146 

 Za povšimnutí stojí skutečnost, že right je významně asymetrické s wrong.  Wrong 

se ve druhých dvou užitích nepoužívá vůbec (tím bychom harmonické konverzaci příliš 

neposloužili) a v prvním užití čím dál méně. To podle Wierzbické souvisí s již zmíněným 

kulturním skriptem respektu k osobní autonomii a nevnucování vlastního postoje druhým 

(a také s nástupem demokracie, v níž má každý právo na vlastní názor, byť by byl mylný): 

společensky je velmi nevhodné, ba přímo domýšlivé a totalizující někomu říkat, že jeho 

názory či činy jsou wrong.147 Prudký vzestup slova right tak signalizuje změnu náhledu 

na etiku ve prospěch etiky racionální a paralelní úbytek slova wrong ukazuje na vzrůstající 

význam, který je v anglické kultuře přikládán harmonické konverzaci a úctě k názoru 

i jednání druhého. 

2.3.3.2 Reasonable 

 

 Slovo reasonable (rozumný, přijatelný)148 je stejně jako right spojené s rozumem, 

a to zejména ve sféře společného bytí ve světě a vzájemné spolupráce. Zatímco u Shakespeara 

můžeme adjektivem reasonable zhodnotit jakýkoli čin, který je v nějakém smyslu oprávněný 

(dokonce i vraždu), v moderním významu slova reasonable jsou obsaženy sémantické 

                                                 
143 Tamtéž, 79–80. 
144 Tamtéž, 75. 
145 Tamtéž, 90. 
146 Tamtéž, 98–9. 
147 Tamtéž, 76 a 97. 
148 Srov. Fronek (2006). 
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komponenty, které nám ho v takovém kontextu brání použít; konkrétně jsou to komponenty 

dobrého myšlení a nechtění příliš mnoho.149 Pakliže považujeme za svůj cíl absolutní 

dokonalost, nikdy nebudeme spokojeni s něčím, co je reasonably good. Jestliže ale svá 

očekávání snížíme, pak se například se mzdou, která je reasonable, spokojíme. Reasonable 

tedy funguje jako vyjádření přijetí a pragmatické ochoty ke kompromisu. Za touto ochotou 

se skrývá přesvědčení, že spolupráce s druhými lidmi stojí za to, abychom snížili svá 

očekávání – ohledně svého vlastního zisku, práce, kterou druzí odvedou atp.150 Komponent 

dobrého myšlení je zde obsažen zejména v uvědomění, že spolupráce s ostatními je k životu 

potřebná a žádoucí, ale v demokratické společnosti k ní nemůžeme své spoluobčany nutit. 

Racionální je v takové situaci omezit své požadavky, a tím svou šanci na úspěšnou 

a harmonickou spolupráci s druhými podstatně zvýšit.151 Jak uvidíme dále, tato hodnota hraje 

poměrně významnou roli i v češtině, která se pojmem rozumný anglickému reasonable 

v některých podstatných rysech až překvapivě podobá (podrobněji 3.6.1.2). 

 Reasonable v sobě stejně jako right skrývá ideál racionality, tolerance a respektu 

k autonomii druhých. Vyjadřuje typicky anglický kulturní zvyk co možná nejvíc omezit 

nátlak a přímé požadavky na druhé a za pomoci rozumu se je snažit přesvědčit, že je v jejich 

zájmu přistoupit na oboustranně přijatelný kompromis a spolupracovat. 

2.3.3.3 Fair 

 

 Posledním klíčovým slovem v tomto oddíle je fair (fér, poctivý, slušný).152 Také toto 

slovo se týká typicky anglických kulturních skriptů, které zde již byly zmíněny, a specifickým 

způsobem je rozehrává. Zatímco dvojice right a wrong poukazuje na přechod od metafyzické 

morálky k morálce racionální a reasonable na změnu v očekáváních od druhých, značí fair 

přechod od autority k všeobecně uznávaným pravidlům. 

 Na rozdíl od slova just (spravedlivý), které se běžně vyskytuje v jiných evropských 

jazycích a odkazuje k autoritě a společenské hierarchii, je fair rovnostářské a klade důraz 

na dobrovolnou spolupráci. Just může být král či vládce, a to v takové situaci, kdy se jeho 

rozhodnutí řídí touhou po dobru pro všechny a po tom, aby zlo bylo odčiněno.153 Slovem just 

můžeme označit například zákony, neboť u nich si nevybíráme, zda se jim podřídíme – jsou 

pro nás vždy v pozici autority. Fair oproti tomu popisuje situaci, kdy se skupina lidí rozhodne 

                                                 
149 Wierzbicka (c2006), 104–105. 
150 Tamtéž, 106 a 132. 
151 Tamtéž, 132–135. 
152 Srov. Fronek (2006). 
153 Wierzbicka (c2006), 157. 
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spolupracovat a domluví se na určitých pravidlech, kterými se dobrovolně, v zájmu plodné 

spolupráce bude řídit. Pakliže následně někdo z nich tato pravidla poruší, je jeho jednání not 

fair.154 Velmi častý, zejména dětský výkřik That’s not fair! se tedy odvolává na nějaká 

víceméně všemi uznávaná pravidla, která jsou porušována: například když někdo podvádí 

ve hře. 

 Rozvrstvení justice a fairness, ke kterému podle Wierzbické v angličtině došlo, v sobě 

obsahuje podobně jako right přechod od absolutní morálky k morálce racionální a podobně 

jako reasonable demokratickou hodnotu vzájemné rovnosti lidí.155 V rámci této logiky platí, 

že je rozumné chtít dosáhnout co nejefektivnější a pro všechny strany přínosné spolupráce, 

a je tedy vhodné přijmout určitá opatření, která umožní tohoto účelu co nejlépe dosáhnout 

(na rozdíl od českého jazykového obrazu světa, v němž jsou spíše než pravidla vnímány jako 

důležité konkrétní mezilidské vazby, viz 3.4.2.2 a 3.4.3). Étos, který v sobě slovo fair nese, 

vyjadřuje ideál klidného spolužití v situaci, kdy jsou si lidé vzájemně rovni, a tak na ně 

nemůžeme z pozice autority uplatňovat svou vůli. Je to slovo demokratické, egalitářské 

a protitotalitní.156 

 

2.3.4 Úcta, tolerance, autonomie 

 

 Jelikož jsou kulturní skripty vzájemně úzce provázané, byl tento anglický skript, trefně 

vyjádřený slovy non-imposition (nevnucování) a non-interference (nezasahování), již 

mnohokrát zmíněn, neboť ho obsahují prakticky všechna klíčová slova z minulého oddílu. 

Angličtina má nicméně nástroje, které slouží prakticky výhradně tomuto skriptu, a těm je 

věnován tento oddíl. 

 Anglický způsob vyjadřování považuje za důležité zdůraznit, že naše mínění o světě je 

nejisté, a nemáme tedy právo ho nikomu vnucovat (2.3.2), a že odvolávání na rozum 

a „správné myšlení“ může ve společnosti hrát demokratizační a rovnostářskou úlohu, neboť 

nahrazuje hierarchické vztahy vztahy založenými na dobrovolné, „racionální“ spolupráci 

(2.3.3). Hodnoty, o něž jde v tomto oddíle, se s těmito hodnotami prolínají, neboť jsou 

založeny na toleranci vůči druhým a respektu k jejich autonomii. Co se jazykového ztvárnění 

těchto ideálů týče, Wierzbicka poukazuje na anglické kauzativní konstrukce a tzv. 
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whimperatives,157 tedy nepřímo vyjádřené příkazy (např. Could you do that, please? neboli 

„Mohl bys to, prosím, udělat?“). Oba tyto jazykové jevy zdůrazňují dobrovolnou spolupráci 

mezi lidmi, neboť slouží k tomu, abychom se v komunikaci vyhnuli přímému rozkazu, který 

se mezi rovnocennými lidmi považuje za nemístný.158 

2.3.4.1 Kauzativní konstrukce 

 

 Kauzativní konstrukce jsou konstrukce, které specifikují kauzální vztah mezi činem 

a událostí.159 Angličtina má tuto gramatickou oblast velmi propracovanou, kauzativních vět 

v ní nalezneme neobyčejně velké množství: jsou to zejména konstrukce se slovesy make, have 

a let, přičemž každé z těchto sloves se vyskytuje v mnoha různých typech kauzativů.160 

 Konstrukce s have (např. have things done) se vztahují k situaci, v níž jeden člověk 

z pozice autority přiměl druhého k nějakému činu, ovšem ne násilím ani přes jeho odpor 

(na rozdíl od konstrukcí s make, u nichž se naopak odpor předpokládá).161 Nadřazenost 

či autorita prvního člověka však není absolutní: jednak zpravidla bývá omezená na určitou 

životní oblast, např. práci, a jednak zde autorita počítá s tím, že druhý člověk v danou chvíli je 

ochoten ke spolupráci.162 Úcta k autonomii druhého tak zůstává zachována. 

 Konstrukce s let jsou vpravdě ztělesněním anglického ideálu nezasahování, neboť 

sloveso let v sobě zahrnuje komponent zdržení se nějakého činu či nějaké činnosti. Na rozdíl 

od německého lassen, anglického permit a allow či českého dovolit, v nichž je obsažený 

prvek pozitivního přitakání, je let negativní, znamená nic neudělat a tím něco připustit 

(čeština se tomuto významu blíží slovem nechat).163 Jedná se o specificky anglické sloveso, 

které zdůrazňuje důležitost, jíž anglická kultura připisuje nezasahování do činů druhého, 

a to také tím, že umožňuje vyhnout se imperativu – srovnáme-li jemné Let me see it. (česky 

nepřesně „*Nech mě to vidět.“) s přímým I want to see it. („Chci to vidět.“), vyvstává tento 

rozdíl velmi hmatatelně.164 

 Vzestup slovesa let doprovázela (stejně jako u klíčových slov z minulého oddílu) 

změna jeho významu: původně znamenalo, stejně jako současné německé lassen, aktivně 

způsobit, že někdo něco udělá. Se vzestupem hodnot jako tolerance a autonomie jednotlivce 

                                                 
157 Whimperative, složenina slova imperative a hláskové skupiny wh-, jíž začínají skoro všechna anglická tázací 

zájmena, znamená rozkaz vyjádřený nikoli rozkazovacím způsobem, ale otázkou. 
158 Tamtéž, 172–174. 
159 Tamtéž, 172. 
160 Tamtéž, 172. 
161 Tamtéž, 177 a 182. 
162 Tamtéž, 176. 
163 Tamtéž, 186–189. 
164 Tamtéž, 191–192. 
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však let změnilo svůj význam směrem k negativitě a nezasahování. Význam, který angličtina 

a anglická kultura nezasahování a negativní svobodě přikládá, je ostatně zřejmý i z jiných 

slov, například přímo ze slova freedom (svoboda, volnost), které na rozdíl od svých 

obvyklých ekvivalentů v jiných jazycích (latinská libertas, ruská svoboda či polská wolność) 

klade důraz nikoli na pozitivní svobodu něco konat, ale zejména na absenci překážek, tedy 

na to, že našim záměrům nikdo nebrání a na to, že nemusíme dělat něco, co nechceme.165 

Sloveso let tedy stejně jako slovo freedom poukazuje na posun anglických hodnot 

od hierarchického uvažování směrem k autonomii jednotlivce a negativní svobodě.166 

 

2.4 Shrnutí 

 

 V analýzách anglických klíčových slov, které Wierzbicka provádí, rezonuje několik 

velkých témat, podstatných pro anglickou kulturu a společnost: důvěra ve smyslové poznání 

spojená s nedůvěrou k „pouhé teorii“, důraz na faktickou přesnost ve vyjadřování a respekt 

ke svobodě a autonomii jednotlivce. Všechna tato témata podle Wierzbické vyplývají 

z osvícenství, které vyzdvihuje přírodní vědy, racionalitu a vzájemnou rovnost lidí, a jehož 

vliv je v angličtině silně patrný. V porovnání s jinými jazyky (například s jazyky 

slovanskými) se tyto rysy ukazují obzvlášť zřetelně: anglický způsob komunikace je přesný, 

věcný, velmi zdvořilý a neinvazivní, ale také emocionálně vlažný až chladný.167 Důraz 

na racionalitu a faktickou správnost je v něm přítomný do té míry, že ruští spisovatelé v tomto 

kontextu hovoří o „tyranii rozumu“168 – je ovšem otázka, co by soudili o slovanské češtině, 

v níž je důraz kladený na rozum a rozumnost také dosti značný (viz 3.5 a 3.6). 

 Rozsáhlé sémantické analýzy Wierzbicka dokresluje osobní zkušeností. Po emigraci 

do Austrálie se musela naučit celou řadu specificky anglických kulturních skriptů a teprve 

tehdy si uvědomila, do jaké míry je do ní polská kultura vepsána. Pro anglické prostředí byla 

příliš expresivní a její způsob komunikace příliš angažovaný, hyperbolický, intenzivní, 

emocionální a konfrontační. Musela se naučit vyjadřovat vyváženěji, mírněji a méně přímo.169 

Tímto způsobem objevila, jak hluboce jsou polské kulturní skripty vtištěny do její osobnosti, 

ale také to, že v údajných univerzáliích (např. univerzálních pravidlech konverzace) se zrcadlí 
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166 Tamtéž, 203. 
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anglický sémantický vesmír.170 Její dílo, anglické, ale svými kořeny polské, tak můžeme 

vnímat mimo jiné jako hlas, který varuje proti anglocentrismu, prostupujícímu globalizovaný 

svět, a to skrze porozumění angličtině a anglické kultuře, ale také skrze porozumění vztahu 

myšlení a jazyka vůbec. 

3. Analýza vybraných českých slov 

 

 Tato kapitola je těžištěm diplomové práce, neboť obsahuje sondu do české kultury, 

analýzu vybraných českých klíčových slov. Předcházející části byly přípravnou půdou pro to, 

abych se zde pokusila nástroje teorie přirozeného sémantického metajazyka aplikovat 

na češtinu. Analýza si neklade nároky na úplnost a jejím cílem není vyčerpávajícím způsobem 

popsat český jazykový obraz světa ani zachytit českou kulturu tak celistvým způsobem, jak to 

činí Wierzbicka s angličtinou – to ostatně ani není v jejích možnostech. Jde spíše o zkusmé 

nahlédnutí pod pokličku některých slov a srovnání s jejich anglickými protějšky, o porovnání 

některých konkrétních aspektů dvou rozdílných jazykových světů. 

 

3.1 Specifika analýzy v českém jazykovém prostředí 

 

 Při analýze českých slov je třeba počítat s některými specifiky, která takové zkoumání 

(a následné srovnání s angličtinou) v některých ohledech znesnadňují; míněno je zde zejména 

diachronní hledisko, tedy sledování dlouhodobého sémantického vývoje vybraných slov. 

Zatímco moderní angličtina počíná Shakespearem a od té doby víceméně prosperuje 

a samočinně se vyvíjí, osud češtiny byl podstatně komplikovanější a její vývoj velmi 

diskontinuitní. Sledovat vývoj nějakého českého slova několika staletími tak jednak mnohdy 

není kvůli nedostatku pramenů dost dobře možné, jednak to nemá příliš velkou výpovědní 

hodnotu, neboť tento vývoj nebyl organický, ale výrazně uměle deformovaný vnějšími 

událostmi. 

 Zkoumání diachronní perspektivy neusnadňuje ani absence některých slovníků, 

obzvláště takového slovníku, jakým je v anglickém kontextu Oxford English Dictionary. 

Čeština na této obecné úrovni disponuje pouze Slovníkem spisovné češtiny, v němž jsou 

ovšem hesla vypracována podstatně méně vyčerpávajícím způsobem – chybí zejména právě 

                                                 
170 Tamtéž, xiii. 
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historické hledisko. Tento nedostatek částečně vyvažuje existence diachronního korpusu, 

ale ani ten není ideální, neboť je nereprezentativní a daleko méně rozsáhlý a propracovaný 

než korpus synchronní, což možnosti práce s ním v některých případech dosti významně 

omezuje.171 

 Z těchto důvodů se při analýzách zabývám diachronním hlediskem ve srovnání 

s Wierzbickou spíše okrajově.172 Vzhledem k tomu, že cílem práce je především srovnat 

současný obraz některých českých slov se současnými slovy anglickými, to však nepovažuji 

za velkou újmu. 

 

3.2 Volba klíčových slov 

 

 Za klíčové považujeme slovo, které o kultuře, jež ho vytvořila, vypovídá něco 

podstatného; jiný spolehlivý návod k nacházení klíčových slov prozatím není k dispozici 

(podrobněji 2.2.2).173 Slova pro tuto analýzu byla volena nejen s ohledem na svou důležitost 

pro českou kulturu, ale také se zřetelem na srovnatelnost s angličtinou: dané slovo by pokud 

možno mělo mít anglický protějšek, který už byl tímto způsobem zanalyzován. Z toho důvodu 

je do analýzy zařazena trojice přítel, kamarád, známý, která umožňuje srovnání českého 

charakteru přátelských vztahů s jejich charakterem anglickým, daným jediným anglickým 

ekvivalentem friend.174 Pojem rozum (zejména rozum zdravý či selský) zase umožňuje 

srovnání s typicky anglickým common sense a rozumný lze srovnat s reasonable. 

 Dalším hlediskem zohledněným při volbě slov byla různorodost: slova jsem volila tak, 

aby pokud možno vypovídala o českém jazykovém obrazu světa různými způsoby. Trojice 

přítel, kamarád a známý představuje z tohoto hlediska vůči rozumu a rozumnému pomyslný 

protipól, neboť se jedná o konkrétní pojmy zakotvené ve sféře mezilidských vztahů, zatímco 

rozum a rozumný jsou abstraktní a vypovídají o hodnotách a způsobech uvažování 

obsažených v českém jazykovém obrazu světa z poněkud odlišné perspektivy. 

 Připouštím, že volba klíčových slov byla vedena také subjektivními pohnutkami 

a preferencemi. V analýzách tohoto typu (stejně jako při volbě klíčových slov) je subjektivita 

                                                 
171 V diachronním korpusu například scházejí gramatické informace o slovech v něm obsažených. Slova, která 

mohou být ve stejném tvaru několika různými slovními druhy (např. známý), se tak v tomto korpusu víceméně 

nedají samostatně dohledat. 
172 U pojmů rozum a rozumný se nicméně i omezené diachronní hledisko ukázalo být cenným zdrojem informací, 

bylo proto do analýzy zahrnuto. 
173 Wierzbicka (1997), 16. 
174 Tamtéž, 35–55 
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badatele vždy přítomná, v čemž spočívá jak jisté riziko, tak velký potenciál: je třeba určité 

intelektuální kázně, aby se taková analýza nestala jakýmsi souhrnem dojmů badatele, nicméně 

kreativní potenciál subjektivního vhledu je (stejně jako například jazyková intuice rodilého 

mluvčího) velmi cenný a umožňuje nahlédnout a uchopit i ty jazykové skutečnosti, které 

exaktnějším metodám, které se snaží subjektivitu badatele důsledně eliminovat, spíše 

unikají.175 

 

3.3 Explikace 

 

 Výsledkem a zároveň nástrojem sémantických analýz jsou tzv. explikace. Jedná se 

o převedení významu daného slova do přirozeného sémantického metajazyka – tedy o jeho 

uchopení univerzálním, kulturně nezatíženým, jednoduchým a srozumitelným způsobem, 

o co nejpřesnější hypotézu o významu slova. V explikacích se organicky spojují oba aspekty 

díla Wierzbické: to, co je univerzální, nejjednodušší a základní (tedy PSM, viz 2.1.3), a to, 

co je kulturně vysoce specifické, komplexní a jedinečné (zejm. klíčová slova, viz 2.2.2). 

Univerzální a jednoduché slouží v explikacích k porozumění jedinečnému, neboť složité 

a vysoce specifické významy jsou v nich abstrahovány do jazykové tresti nejzákladnějších 

významových kategorií – díky tomu mohou být výsledné explikace nezkreslené 

etnocentrismem vzešlým zejména z nevědomé aplikace kategorií mateřského jazyka badatele. 

PSM ve formě explikací představuje cestu k porozumění jedinečnému, neznámému 

a svébytnému; ke zkoumání a zpřístupnění těch aspektů jazykového obrazu světa, které jsou 

mluvčím jiných jazyků za normálních okolností prakticky nedostupné (více viz 2.1.1). 

 Texty formulované v PSM se těm, kteří se s nimi setkávají poprvé, mohou zdát mírně 

krkolomné, jsou nicméně srozumitelné a není těžké jejich specifické formě a slovní zásobě 

přivyknout. Orientaci usnadňuje vertikální členění, v jehož rámci je každý sémantický 

komponent na samostatném řádku a jeho vztah (podřadnost či souřadnost) vůči jiným 

komponentům je vyjádřen odsazením. Přehled explikací všech analyzovaných pojmů je 

pro přehlednost uveden v příloze. 

 

                                                 
175 Určitá míra subjektivity ostatně odlišuje kognitivní lingvistiku od jiných lingvistických odvětví; stejně jako 

její zájem o význam tak, jak ho vnímají rodilí mluvčí, a o tradičně „problematické“ jevy, jako je neurčitost 

významu, mnohost konotací či potenciál ke kreativnímu užití. Více viz 1.1. 
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3.4 Náhled do českého jazykového obrazu přátelských vztahů 

 

 V úvodu k analýze přátelských vztahů v různých jazycích Wierzbicka píše, 

že přátelství se zdá být skutečností natolik všelidskou, že bývá považováno 

za antropologickou konstantu.176 Taková úvaha je podle Wierzbické chybná, neboť obsahuje 

skrytý předpoklad, že pojem přátelství, který je tímto uplatňován na všechny společnosti, 

znamená všude totéž – a tak to prokazatelně není. Nelze tvrdit, že přátelství je všelidská 

skutečnost, když domněle všelidský „přítel“ představuje v různých jazycích a kulturách něco 

velmi odlišného. Někdy se tyto rozdílnosti ukazují už při letmém pohledu: kupříkladu 

angličtina podle Wierzbické disponuje ve spisovné rovině jazyka jediným běžně používaným 

pojmem pro přátelské vztahy, friend, zatímco ruština má takových pojmů pět.177 I bez detailní 

sémantické analýzy se zde zřetelně vyjevuje odlišnost anglického a ruského uvažování 

o mezilidských vztazích; ruština zjevně klade daleko větší důraz na přesné odstínění 

jednotlivých druhů „přátel“ a toho, co nás s nimi pojí, zatímco angličtina nikoli. Dá se tedy 

předpokládat, že přátelské vazby v ruské kultuře hrají podstatnější roli než v angličtině, neboť 

jsou v ruském jazyce jako sémantická oblast daleko propracovanější. Wierzbicka z těchto 

odlišností vyvozuje, že přátelství (a další podobné pojmy) je třeba zkoumat na univerzálním 

základě, který umožní mezikulturní srovnání bez etnocentrických lapsů, a tím je přirozený 

sémantický metajazyk (viz 2.1.1).178 

 Český jazykový obraz přátelských vztahů stojí v porovnání s ruským a anglickým 

na půli cesty, neboť v tomto kontextu disponuje třemi spisovnými pojmy – přítel, kamarád 

a známý. Nejvyšší frekvenci z nich má přítel (v korpusu syn2015179 187 výskytů na milion 

slov), je však třeba vzít v úvahu, že se tento pojem užívá nejen ve významu přátelství, ale také 

jako označení partnera – jeho frekvence v užším, přátelském významu tedy bude nižší. 

Kamarád, přestože takto polysémní není, má frekvenci 107 výskytů na milion slov – 

teoreticky je tedy možné, že je ještě frekventovanější než přítel v úzkém smyslu slova. Obě 

relativní frekvence jsou velmi vysoké a dokládají, že jak přítel, tak kamarád pro české mluvčí 

                                                 
176 Wierzbicka (1997), 32. 
177 Drug, podruga, tovarišč, prijatel’ a znakomyj. Tamtéž, 85 a 57. 
178 Někteří badatelé tvrdí, že Wierzbicka příliš přeceňuje slova, a že jejich různost lze ignorovat, neboť i když 

v určitém jazyce není stejný pojem přátelství jako například v angličtině, mluvčí tohoto jazyka prožívají 

přátelství stejně jako mluvčí angličtí, jen ho jinak pojmenovávají.  Tento přístup však podle Wierzbické není 

udržitelný – je to jako bychom tvrdili, že angličtí mluvčí sice nemají pojem povidla, ale vlastně uvažují, jako by 

ho měli. (Wierzbicka (1997), 9.) 
179 V současné době nejaktuálnější reprezentativní korpus psaných českých textů z roku 2015: Křen, Cvrček, 

Čapka, Čermáková, Hnátková, Chlumská, Jelínek, Kováříková, Petkevič, Procházka, Skoumalová, Škrabal, 

Truneček, Vondřička, Zasina (2015). 
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představují důležité typy vztahů. Známý oproti nim není tak významný, neboť jeho frekvence 

je výrazně nižší, stále se však jedná o běžně používané slovo.180 

 V následujících třech oddílech provedu analýzu těchto tří pojmů. Pakliže není uvedeno 

jinak, jsou všechny příklady čerpány z korpusu syn2015; pro větší přehlednost textu je 

pro citáty z korpusů použito jiné písmo. 

 

3.4.1 Přítel 

 

 Z trojice přítel, kamarád a známý představuje nejintenzivnější a emocionálně 

nejsilnější typ přátelského vztahu pojem přítel. Jedná se o slovo velmi časté, a to nejen 

v současnosti, ale už v devatenáctém století: zatímco dnes velmi běžný kamarád se tehdy 

používal spíše výjimečně, přítel měl (alespoň v textech, které obsahuje diachronní korpus 

diakorp v6)181 ještě vyšší frekvenci než dnes, 321 výskytů na milion slov. Od té doby 

zaznamenalo slovo přítel určité významové změny, a to pravděpodobně změny podobného 

typu, o nichž hovoří Wierzbicka ve své diachronní analýze anglického friend.182 Jedná se, 

zhruba řečeno, o zeslabení intenzity přátelského pouta a tím rozšíření slova přítel na širší 

okruh lidí. V angličtině o tom svědčí změna kolokací: v 19. století se běžně používala slovní 

spojení jako dear friend či sweet friend („drahý přítel“ a „milý přítel“), která odkazovala 

k významnosti a hloubce daného přátelství, zatímco v současné době angličtí mluvčí používají 

fráze jako make friends či a friend of mine („dělat si přátele“ a „jeden můj přítel“), které 

vypovídají spíše o množství přátel než o hloubce vztahu.183 

 V češtině o změně podobného typu rovněž svědčí srovnání dat ze synchronního 

a diachronního korpusu: milý přítel, v 19. století běžný, je dnes již archaický, či tehdy srdečné 

a důvěrné oslovení příteli! se dnes používá prakticky výhradně ironicky – je tedy možné, 

že se české pojetí přátelství postupně tomu anglickému přibližuje.184 Významové změny, 

které od 19. století u pojmu přítel proběhly, se však neomezují jen na drobné posuny: přítel 

                                                 
180 Korpus uvádí 31 výskytů na milion slov, ovšem jeho chybovost je v tomto případě tak velká, že se na tento 

údaj nelze spolehnout: ze vzorku 250 bylo 72 chybných, tzn. obsahovaly známý jako přídavné jméno, nikoli 

známého jako jméno podstatné. 
181 Kučera, Řehořková, Stluka (2015). 
182 Wierzbicka (1997), s. 35–52. 
183 Tamtéž, 41–52. 
184 Roli v tomto procesu patrně hraje mechanické překládání z angličtiny („uživatelsky přátelský software“) 

a globalizační činitelé, jako je například Facebook, neboť tamní „přátelé“ jsou původně angličtí friends. Na první 

pohled je tento vliv patrný ve frekvenci používání slova „přítel“: v korpusu syn2000 (Křen, Bartoň, Cvrček, 

Hnátková, Jelínek, Kocek, Novotná, Petkevič, Procházka, Schmiedtová, Skoumalová (2010).), který mapuje 

jazyk do roku 2000, tedy před vznikem Facebooku, mělo slovo přítel 149 výskytů na milion slov, tedy takřka 

o čtyřicet výskytů méně než v korpusu syn2015. 
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od té doby získal zcela nový význam jako označení životního partnera (3.4.1.2). Toto 

přenesení významu patrně svědčí o proměně vnímání partnerských vztahů, které se svou 

povahou přátelství do určité míry přiblížily,185 bylo však možné jen díky některým 

sémantickým komponentům, které v sobě slovo přítel neslo již dlouho předtím. 

3.4.1.1 Sémantické komponenty slova přítel 

 

 Přítel patrně označuje emocionálně nejintenzivnější typ nepříbuzenského 

a nepartnerského vztahu, který čeština zná. Časté kolokace tohoto pojmu v korpusu syn2015 

jsou, vyjma přivlastňovacích zájmen, slova jako blízký, dobrý, nejlepší, dávný a dlouholetý. 

Kolokace slova přátelství vypovídají o tom, co od člověka, kterého považujeme za svého 

přítele, očekáváme, ještě lépe: na prvních dvaceti místech najdeme výrazy jako dlouholetý, 

důvěrný, celoživotní, trvalý, upřímný či úcta (a, což už je dnes poněkud kuriózní, také 

československo-sovětský). Tyto kolokace svědčí o tom, že o přátelství uvažujeme jako 

o blízkém a trvalém svazku – dávní přátelé, které jsme dlouho neviděli, jsou stále našimi 

přáteli a uplynulý čas na této skutečnosti nic nemění. 

 Data z korpusu vypovídají i o dalších sémantických komponentech přítele. První 

z nich je dobrá obeznámenost a z ní vyplývající hloubka přátelského vztahu: od přátel 

očekáváme, že se navzájem velmi dobře znají a přesto, nebo naopak právě proto se mají 

ve značné oblibě (v PSM vyjádřeno komponenty „znám tohoto někoho velmi dobře“ 

a „myslím si o něm dobré věci“). Slovník spisovné češtiny (dále SSČ) dokonce na tomto 

základě slovo přítel definuje: „kdo si s někým dobře rozumí a je mu příznivě nakloněn,“186 

Slovník spisovného jazyka českého (dále SSJČ) dodává ještě „je k němu v důvěrném 

vztahu“.187 Z této příznivé důvěrnosti vyplývají další podstatné rysy přátelství; zejména 

že před přáteli nemusíme nic předstírat, abychom se jim zalíbili, a můžeme k nim být zcela 

upřímní: 

 

Přátelům se můžeme bez obav svěřit (a data z korpusu dokládají, že je to jedna z věcí, kterou 

                                                 
185 Lze se domnívat, že v chápání vztahů partnerských dvojic došlo ke změnám, díky kterým se oba typy vztahu 

připodobnily a přenesení významu tím umožnily; mám na mysli zejména vzájemnou rovnocennost partnerů 

a důraz na „souznění duší“, které dnes vnímáme jako součást partnerství a které zároveň v českém kontextu tvoří 

nedílnou součást přátelství (více viz dále). 
186 Filipec et al. (1994). 
187 Červená et al (2011), online. 
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od přátel často očekáváme), sdílet s nimi i své nejsoukromější radosti i strasti188 a požádat je 

o radu, neboť na přátelskou radu se můžeme spolehnout; je totiž upřímná, vedená výhradně 

zájmem o dobro přítele, nikoli snahou o vlastní zisk či strachem z důsledků přílišné 

otevřenosti (komponenty „mohu mu říkat, co si myslím a co cítím“, „chci mu říkat, 

co si myslím a co cítím“ a „nechci, aby tyto věci vědělo mnoho jiných lidí“). 

 Neméně důležitým komponentem je věrnost a spolehlivost. Od přátel očekáváme, 

že nám budou dlouhodobě věrni, ovšem ne ve smyslu věrnosti manželské, tedy že jiné přátele 

mít nebudou. Věrnost v přátelství je věrností v tom smyslu, že přítel při nás vždy a za každých 

okolností stojí, že se na něj můžeme plně spolehnout (v explikaci je tato jistota vyjádřena 

komponentem „vím: tento někdo o mně myslí stejně“). Pěkně to vystihuje pořekadlo „Pes, 

nejlepší přítel člověka.“, neboť jedna z primárních vlastností spojovaných se psy je právě 

věrnost, tedy že neopustí svého pána za žádných okolností. Na této věrnosti je založena 

ona již zmiňovaná dlouhotrvající povaha přátelství – pakliže jsou si přátelé tímto způsobem 

věrni, jejich přátelství vydrží. 

 O dlouhotrvající povaze přátelství vypovídá český jazykový obraz světa i tím, jak 

konceptualizuje jeho vznik: přátelství se navazuje. Čeština vytváří obraz dvou lidí jako 

provazů, které se svážou dohromady a tím vytvoří nedílný celek. Tento celek se zpravidla 

vytváří opakovaným úsilím, patrně na základě vzájemného porozumění, dobrého mínění 

o tom druhém a jakési společné řeči a souznění duší (komponent „když na něj myslím, cítím 

něco velmi dobrého“ a opět komponenty „mohu a chci mu říkat, co si myslím a cítím“ 

a „nechci, aby tyto věci vědělo mnoho jiných lidí“). Jakmile je přátelství jednou navázáno a je 

pevné, pojí přátele dohromady. 

 Jedním z nejdůležitějších sémantických komponentů přítele je nezištná pomoc 

(komponenty „chci pro něj dělat dobré věci“ a „když se mu stane něco špatného, bude špatné, 

když pro něj neudělám něco dobrého“). Na přátele se můžeme kdykoli obrátit, a zejména 

když jsou to přátelé dobří či opravdoví, tedy takoví, kteří splňují obecná očekávání 

od přátelství v míře vrchovaté, můžeme si být prakticky jisti, že nám pomohou. Poskytování 

pomoci, ať už se jedná o materiální pomoc nebo duševní či emocionální podporu, nedílně 

k přátelství v českém pojetí patří a odlišuje se tím od pojetí anglického, neboť v moderní 

podobě slova friend takový komponent nenajdeme.189 Jedná se pravděpodobně o jeden 

z nejstarších komponentů, neboť je odvozen z etymologie slova přítel (ten, kdo přeje 

                                                 
188 O tom také vypovídají starší přirovnání „kouká jako přátelé u hrobu“ nebo „směje se jako přátelé u hrobu“, 

která znamenají „je smutný, pláče“, čímž vyjadřují očekávání, že přátelé s námi budou intenzivně spoluprožívat 

náš smutek. Srov. Zaorálek, (1963). 
189 Wierzbicka (1997), 61. 
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dobro),190 a také o jeden z nejplodnějších, neboť se na něm zakládá odvozený význam výrazů, 

jako jsou přátelé školy, přátelé chrudimského regionu nebo přátelé botaniky. Domnívám se, 

že tyto významy jsou odvozeny právě od komponentu přání dobrého a nezištné pomoci: jedná 

se o ty, kteří se školou, chrudimským regionem nebo botanikou zabývají, a kteří svým 

zájmem a aktivitou usilují o jejich rozkvět. 

 Rysem, který přátelství odlišuje od příbuzenských vztahů (zejména od vztahu matka-

dítě), je jeho vzájemnost a rovnocennost (komponent „vím: tento někdo o mně myslí stejně“). 

Zatímco od matky také očekáváme emocionální podporu, pomoc a útěchu, trvalost vztahu 

a dobrou obeznámenost s dítětem, o vzájemné rovnocennosti v tomto vztahu nemůže být řeč. 

Přátelé jsou si naopak rovni vždy, a to do té míry, že jakákoli nerovnost, která se v jejich 

vztahu vyskytne, hrozí přátelství zničit. Trefně to ilustruje frazém „Chceš-li ztratit přítele, 

půjč mu peníze.“191 – jednak upozorňuje na problém falešných či zdánlivých přátel (viz níže), 

jednak na skutečnost, že když se do rovnostářského přátelství vnese nerovnost vztahu věřitel-

dlužník, může to přátelství ohrozit. 

 Všechny tyto rysy a sémantické komponenty se vztahují zejména na přátelství, která 

jsou opravdová, tedy vedená vzájemnými dobrými city a nikoli touhou ze vztahu profitovat. 

O falešných či zdánlivých přátelích svědčí nejen data z korpusu, ale také přísloví, zejména 

„V nouzi poznáš přítele.“ Na rozdíl od falešných „přátel“ opravdový přítel zůstává a je nám 

oporou i tehdy, když to pro něj přestane být výhodné. Opravdovost přítele nepřidává k jeho 

přátelství žádné další vlastnosti, spíše vyjadřuje skutečnost, že opravdu a zpravidla v hojné 

míře splňuje všechny výše uvedené rysy. V korpusu je celá řada dokladů, která naše 

očekávání tohoto typu potvrzují: 

  nebo 

 Tyto a další výskyty svědčí o tom, co od přátel očekáváme, 

ale také o tom, že se toho nemusíme dočkat: těmito kvalitami bude oplývat zejména přítel, 

který je opravdový, skutečný, dobrý či dokonce nejlepší. 

  

                                                 
190 Srov. Machek (1997) a Rejzek (2001). 
191 Čermák, Hronek, Machač (2009d). 
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3.4.1.2 Přátelé a přítel jako partner 

 

 V této analýze jde primárně o přítele v úzkém, tedy přátelském slova smyslu, nicméně 

skutečnost, že slovo přítel vstoupilo do sféry vztahů partnerských dvojic, stojí za zmínku, 

neboť vypovídá nejen o proměně těchto vztahů, ale také o jeho významu. Ještě než přistoupím 

k převedení sémantické analýzy do přirozeného sémantického metajazyka a ke srovnání 

s angličtinou, zmíním se o tomto novém významu a jeho vztahu k významu původnímu 

alespoň rámcově. 

 Zatímco plurál přátelé ve sféře partnerských vztahů použít nelze, singulár přítel 

či přítelkyně, zvlášť pokud je rozvitý přivlastňovacím zájmenem či adjektivem bývalý, 

znamená především partnera či partnerku. Abychom v singuláru slova přítel vyjádřili, 

že se jedná „pouze“ o přátelský vztah (neboť vztah partnerský vnímáme oproti přátelství jako 

„něco víc“), je třeba k němu přidat nějaké další určení, například starý či dobrý. Domnívám 

se, že takové určení slouží k indikaci toho, že se v dané výpovědi jedná vlastně o přátele, tedy 

pomyslnou skupinu, z nichž dodatečným určením vydělujeme konkrétního jedince. V korpusu 

se často vyskytují slovní spojení jako jeden můj přítel, jeden přítel novinář, starý přítel, dávný 

přítel či dobrý přítel. Takové vyjádření skrytě sděluje, že hovoříme o jednom členu skupiny 

„přátelé“, který je novinář, kterého známe už dlouho nebo který nás vždy ochotně vyslechne, 

podpoří a pomůže. 

 Mám za to, že tato určení zčásti plní podobnou funkci jako anglické vyjádření a friend 

of mine. Podle Wierzbické vytváří toto spojení představu skupiny lidí, kteří jsou co do vztahu 

k mluvčímu na stejné úrovni (všichni jsou friends), a přestože je řeč jen o jednom z nich, 

hovoří se o něm spíše jako o zástupci skupiny než jako o nenahraditelném jednotlivci.192 

Český způsob, jak v řeči naznačit, že mluvíme o přátelích a nikoli o partnerovi, se anglickému 

do určité míry podobá: také za ním stojí skrytý předpoklad přátel jakožto skupiny. Domnívám 

se však, že hlavním důvodem k tomuto „zhromadnění“ přátel není zeslabení intenzity slova 

přítel a jeho uplatnění na větší skupinu lidí, jak tomu podle Wierzbické je v angličtině, 

ale potřeba rozlišit přátelský a partnerský význam přítele (byť skutečnost, že o přátelích 

uvažujeme zejména v plurálu, tedy jako o skupině, o podobném zeslabení jistě také svědčí193).  

Zatímco plurál přátelé má pouze přátelský význam, blíže nespecifikovaný singulár přítel je 

                                                 
192 Wierzbicka (1997), 41–45. 
193 Slovo skupina zde může působit mírně zavádějícím dojmem. Tato skupina nemusí být nijak velká, data 

z korpusu vypovídají o tom, že již pět přátel (zejména jsou-li „opravdoví“) může být vnímáno jako hodně. 
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dnes už víceméně vyhrazen pro partnerský vztah – rozlišení na základě čísla tak poskytuje 

poměrně přesné vodítko k určení statusu osoby, o níž je řeč. 

3.4.1.3 Explikace 

 

 Pro pojem přítel navrhuji v přirozeném sémantickém metajazyce tuto explikaci („on“ 

zde vystupuje jako portmanteau k dosti krkolomnému „tento někdo“, „takto“ je portmanteau 

jednotek JAKO a TENTO, v angličtině „like this“): 

 

přítel 

(a) všichni vědí: mnoho lidí myslí o některých jiných lidech takto: 

(b)  znám tohoto někoho velmi dobře, 

(c)  myslím si o něm dobré věci, 

(d)  mohu mu říkat, co si myslím, 

(e)  mohu mu říkat, co cítím, 

(f)  chci mu říkat, co si myslím, 

(g)  chci mu říkat, co cítím, 

(h)  nechci, aby tyto věci vědělo mnoho jiných lidí, 

(ch)  chci pro něj dělat dobré věci, 

(i)  když se mu stane něco špatného, bude špatné, když pro něj neudělám něco 

  dobrého, 

(j)  když na něj myslím, cítím něco velmi dobrého, 

(k)  nemyslím takto o mnoha lidech, 

(l)  vím: tento někdo o mně myslí stejně, 

(m) takto o něm myslím 

 

 V této explikaci komponent (a) odkazuje k obecnému a sdílenému charakteru pojmu 

přítel, komponent (b) k dobré obeznámenosti přátel a (c) k dobrému mínění o nich, (d) – (h) 

ke vzájemné důvěře a emocionální podpoře, která je v přátelském vztahu daleko vyšší než 

například mezi známými (3.4.3), komponenty (ch) a (i) k přání dobrého a nezištné pomoci, (j) 

k pozitivním citům, které k přátelům pociťujeme, (k) k určité exkluzivitě tohoto vztahu 

a k tomu, že přátel (zejména těch opravdových) zpravidla nemíváme mnoho a (l) k vzájemné 

rovnosti přátel a reciproční povaze jejich vztahu. 

 Ve srovnání s  explikací současného anglického významu slova friend je český přítel 

podstatně silnější a má blíž k významu friend z 19. či 18. století.194 Zatímco přítel obsahuje 

komponent vzájemné nezištné pomoci (ch) a (i), značné náklonnosti (c) a důvěry (d) – (h), 

friend v sobě tyto komponenty v současné době nemá a namísto toho jsou v něm obsaženy 

komponenty potěšení ze sdílené aktivity a vzájemné společnosti (komponenty (c) – (e) 

                                                 
194 Srov. Wierzbicka (1997), 52–53. 
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v explikaci níže). Také obeznámenost s přítelem je vyšší než vzájemná obeznámenost 

anglických friends („znám ho velmi dobře“ oproti „znám ho dobře“), silnější je i důvěra 

ve vzájemnost vztahu („vím: tento někdo o mně myslí stejně“ oproti „myslím: on o mně myslí 

stejně“). Tato sémantická struktura je v češtině bližší pojmu kamarád (3.4.2) než pojmu přítel, 

neboť komponent sdílené aktivity hraje v pojmu kamarád významnou roli, a naopak 

komponenty důvěry nebo emocionální podpory se v něm nevyskytují. Pro srovnání uvádím 

explikaci slova friend podle Wierzbické (byla napsána v roce 1997, proto obsahuje jednotky 

ČASTO a ČLOVĚK, které už v dnešní podobě PSM nejsou):195 

 

friend 

(a) všichni vědí: mnoho lidí myslí o jiných lidech takto: 

(b)  znám tohoto člověka dobře, 

(c)  chci s ním často být, 

(d)  chci s ním často dělat věci, 

(e)  když jsem s ním, cítím něco dobrého, 

(f)  myslím: on o mně myslí stejně, 

(g) takto myslím o tomto člověku 

 

3.4.2 Kamarád 

 

 Druhým pojmem, kterým čeština disponuje pro popis různých druhů přátelských 

vztahů, je kamarád. Jedná se o slovo, které původně znamenalo skupinu vojáků, kteří 

se stravují a nocují společně, společnost dobrých druhů.196 V pojmu kamarád je vojenský 

kontext do určité míry stále patrný, neboť se od něj pravděpodobně odvíjejí některé 

sémantické komponenty kamaráda, které jej od přítele do značné míry odlišují – například 

sdílená aktivita a z ní plynoucí solidarita. 

3.4.2.1 Sdílená aktivita 

 

 O kamarádech se hovoří zejména v souvislosti s nějakou sdílenou aktivitou (v PSM 

vyjádřeno komponenty „tito lidé dělají některé věci jako já“ a „dělají tyto věci se mnou“). 

Domnívám se, že sdílená aktivita může v dnešním kontextu znamenat dvě věci: buď to, 

že s kamarády provozujeme volnočasové činnosti, které provozovat chceme (kamarádi 

ze skauta apod.), nebo jakousi životní nevyhnutelnost, kterou musíme projít a během níž 

                                                 
195 Tamtéž, 52. 
196 Od španělského camara (komora, místnost); jedná se tedy o ty, kdo bydlí v jedné místnosti. Srov. Machek 

(1997) a Rejzek (2001). 
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můžeme získat druhy, kteří jí procházejí rovněž (kamarádi ze základky).197 Vojenské dědictví 

kamarádů ve zbrani198 můžeme vidět zejména u druhého jmenovaného případu – těžko věřit, 

že by ona „zbraň“ byla činnost dobrovolná a s potěšením vyhledávaná, stejně jako povinná 

školní docházka. Mám za to, že význam sdílené aktivity v dobrovolném smyslu, jako jsou 

například koníčky, je proto novější a že se postupně vyvinul z nedobrovolného vojenského 

kamarádství spolu s tím, jak význam dobrovolných volnočasových aktivit vzrůstal 

ve společnosti. 

 Specifickým „nedobrovolným“ kontextem, který je s kamarádstvím (na rozdíl 

od přátelství) poměrně silně spojený, je dětství – v korpusu syn2015 je v literatuře pro děti 

a mládež výskyt slova kamarád dvakrát vyšší než v literatuře pro obecné publikum, zatímco 

u přítele takovou disproporci nenajdeme. Dětství je patrně vnímáno jako nevyhnutelná životní 

fáze (byť veskrze příjemná), kterou je nutné projít a během níž můžeme najít druhy, kteří jí 

procházejí rovněž. Jejím specifikem je, že se v ní dobrovolný a nedobrovolný aspekt sdílené 

aktivity prolíná: dětští kamarádi nejsou kamarády pouze na základě toho, že jsou dětmi, 

ale že si spolu hrají, navštěvují se, tráví spolu čas.199 

 Domnívám se, že hlavní důvod, proč se kamarád v dětském kontextu tak dobře ujal, 

souvisí s jeho rozdílností oproti příteli: 

 Z této věty je 

patrná určitá posloupnost – dítě sice už má kamarády, s nimiž si hraje a tráví volný čas, 

ale ještě nemá přátele, se kterými by ho pojily pevnější („navázané“) sociální vazby. Věty, 

jako je tato, jsou možné díky odlišnosti obou pojmů: u dětí ještě nepředpokládáme schopnost 

vytvořit si skutečně niternou vazbu, kterou pokládáme za součást přátelství (viz 3.4.1), proto 

v souvislosti s nimi raději používáme slovo kamarád, které namísto ní vyjadřuje spíše 

sdílenou aktivitu a společně strávený čas.200 Pakliže kamarádský vztah přetrvá i po tom, 

                                                 
197 SSČ tyto dva kontexty ve srovnatelné podobě rozlišuje rovněž, byť v mírně odlišné podobě, neboť kamaráda 

definuje jako „druha v zaměstnání, v zábavě“; stejnou definici obsahuje i SSJČ. Srov. Filipec et al. (1994) 

a Červená et al. (2011), online. 
198 O vojenském původu slova kamarád také svědčí kolokace slova kamarádský, mezi nimiž se objevují slova 

jako rvačka, herda, parta či špičkování. Tyto stereotypně mužské aktivity, jako je špičkování a praní, ale „jen tak 

na oko“ a „kamarádsky“, jsou s adjektivem kamarádský stále ještě poměrně silně spojeny – a to i přesto, 

že kamarádství jako typ vztahu bez problémů uplatňujeme i na ženy. 
199 S dětským kontextem souzní ještě jeden rys, který však v současné době a v dospělém kontextu spíše 

vyprchává, a to je genderová příslušnost: u chlapců se předpokládá, že mají hlavně kamarády, u dívek, že mají 

hlavně kamarádky. Mám za to, že i to je dědictví vojenství, v němž muži měli za kamarády pouze jiné muže. 
200 Mohlo by se zdát, že toto konstatování je v rozporu s činností, o níž v souvislosti s kamarádstvím vypovídá 

korpus, totiž s „pokecem kamarádek na kafi“. Domnívám se, že tomu tak není, neboť onen „pokec“ je zde 

chápán spíše jako sdílená činnost, svého druhu koníček stereotypně spojovaný se ženami, než jako požadavek 

na důvěru, blízkost a podporu, jakou obsahuje přátelství; slovo „pokec“ ostatně o sdělování důvěrností nesvědčí. 
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co sdílený kontext z větší části vymizí, může přerůst v přátelství, trvalé a založené 

na „hlubším“ základě.201 

 Odlišnost kamarádství a přátelství je zřetelná zejména ve větách, v nichž přítel 

a kamarád vystupují společně: 

 Zatímco slovní spojení „věrní přátelé“ označuje především 

emocionální kvalitu a blízkost jejich vztahu, „kamarádi ze Spolku ctitelů katastrof“ poukazují 

na sdílenou aktivitu, kterou je členství ve jmenovaném spolku. O tomtéž svědčí i následující 

úryvek: 

 „Odrostlými kamarády“ 

se zde míní děti, se kterými dnes již dospělí návštěvníci kdysi sdíleli osud dětí žijících 

v dětském domově. Zatímco u přátel nezáleží na tom, odkud jsou, a rozhodující je jejich 

vzájemný vztah, u kamarádů je tento sdílený osud podstatný. 

 To, že přátelství máme tendenci považovat za hlubší a emocionálně jaksi podstatnější 

než kamarádství, dokládá i skutečnost, že se pojem kamarádství na rozdíl od pojmu přátelství 

skoro nepoužívá. Zatímco o přátelství nalezneme celou řadu citátů a jeho výskyt svědčí o tom, 

že se jedná o důležitý typ vztahu, o němž stojí za to uvažovat na obecné rovině (24 výskytů 

na milion slov), zabývat se podobným způsobem kamarádstvím zjevně nepovažujeme za tak 

důležité (3 výskyty na milion slov). Svou roli v tom patrně hraje i skutečnost, že úspěch slova 

kamarád je relativně nedávný a že ještě v 19. století se jednalo o slovo spíše okrajové 

(11 výskytů na milion slov). To, že frekvence kamaráda na rozdíl od frekvence kamarádství 

během 20. století prudce stoupla (až na současných 107 výskytů na milion slov), patrně 

vypovídá jak o tom, že o tomto vztahu spíše neuvažujeme obecně, tak o proměně na poli 

přátelských vztahů, v nichž začala hrát sdílená volnočasová aktivita významnou roli. 

3.4.2.2 Solidarita 

 

 Zatímco od přátel očekáváme něco, co se dá souhrnně označit jako souznění duší (viz 

3.4.1.1), od kamarádů máme podle dat z korpusu do značné míry odlišná očekávání – 

vyžadujeme od nich zejména solidaritu dobrých druhů, tedy to, že kamarádi (jako původně 

kamarádi ve zbrani) drží při sobě. 

                                                 
201 Dokládají to také přenesená vyjádření jako „Hračka může být pro dítě nejlepší kamarád.“. S hračkou si dítě 

může hrát, sdílet s ní čas, mít ji rádo a vnímat ji jako takřka živého společníka při hře, jen těžko si však lze 

představit, že by mu hračka mohla být i „nejlepším přítelem“, tedy rovnocenným partnerem, s nímž sdílí 

vzájemnou hlubokou emocionální vazbu.  
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 Komponent solidarity je v kamarádovi přítomen velmi silně (v PSM vyjádřeno 

komponenty „chci pro ně dělat dobré věci“, „když se jednomu z nich stane něco špatného, 

bude špatné, když pro něj neudělám něco dobrého“ a „nechci, aby se těmto lidem děly špatné 

věci, jako nechci, aby se špatné věci děly mně“). Tato solidarita má většinou podobu nezištné 

pomoci v případě potřeby, přičemž stojí za povšimnutí, že může jít i za hranu zákona: mít 

kamarády na správných místech většinou znamená mít protekci nebo přinejmenším přístup 

k nadstandardnímu zboží, službám či informacím. Kamarádská solidarita je v takové situaci 

zpravidla důležitější než předpisy či autorita, přičemž jsou jí rovným dílem vázány obě strany: 

jeden kamarád prokáže druhému laskavost a druhý to na něj „nepráskne“. Tento typ solidarity 

je natolik běžný, že zcela bez problémů tvoříme a chápeme věty jako: 

 Vzájemnou 

pomoc založenou na solidaritě dobrých druhů odrážejí i přenesené významy, například 

 Těžko si lze představit, že by překladač v mobilu 

mohl být náš nejlepší přítel, s nímž bychom mohli sdílet všechna svá trable, ale nejlepší 

kamarád být může, neboť stejně jako kamarád v nouzi nenechá svého vlastníka na holičkách 

a vždy je připraven mu pomoci. 

 Zde by bylo možné namítnout, že přítel také obsahuje komponenty nezištné pomoci 

a od kamaráda se tedy v tomto ohledu neliší; nezištná pomoc přátel však není totéž jako 

kamarádská solidarita. To, že v nouzi poznáš přítele, znamená, že přátelé si pomáhají i tehdy, 

když je to pro ně nevýhodné, a jde jim zejména o dobro toho druhého. Kamarádi oproti tomu 

zejména drží při sobě, tedy vytvářejí pomyslný celek, který se staví proti případným 

překážkám. Překážka, před kterou stojí jeden z kamarádů tak je v určitém smyslu překážkou, 

před kterou je postavena celá skupina – a v rámci „držení při sobě“ je třeba ji společně 

překonat. V PSM je tento rozdíl vyjádřen komponentem „nechci, aby se těmto lidem děly 

špatné věci, jako nechci, aby se špatné věci děly mně“, který je přítomný u kamaráda, nikoli 

však u přítele. 

 Tuto tezi potvrzuje ještě jeden aspekt kamarádství zřetelný z korpusu – zatímco přátel, 

zejména těch dobrých, nemíváme příliš mnoho, dobrých kamarádů můžeme mít desítky. 

Mimo explicitní vyjádření o počtech těch kterých druhů o tom svědčí například kolokace 

nějaký kamarád , která by u přítele zněla podivně, neboť 

implikuje relativně velkou skupinu, jejíchž členů je tolik, že je ani nedovedeme rozlišit. 

Zatímco výjimečný vztah s jednotlivcem, kterým přátelství i přes svou vzrůstající skupinovost 

stále je, vyžaduje poměrně značné úsilí, u sounáležitosti se skupinou a skupinové solidarity 

není velikost skupiny, pakliže se drží v rozumných mezích, rozhodujícím faktorem. 
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3.4.2.3 Explikace 

 

 Pro pojem kamarád navrhuji v PSM tuto sémantickou definici: 

 

kamarád 

(a) všichni vědí: mnoho lidí myslí o některých jiných lidech takto: 

(b)  znám tyto lidi dobře 

(c)  dělají některé věci jako já, 

(d)  dělají tyto věci se mnou, 

(e)  když jsem s nimi, cítím něco dobrého, 

(f)  chci pro ně dělat dobré věci, 

(g)  když se jednomu z nich stane něco špatného, bude špatné, když pro něj  

  neudělám něco dobrého 

(h)  nechci, aby se těmto lidem děly špatné věci, jako nechci, aby se špatné věci 

  děly mně 

(ch)  myslím: tito lidé o mně myslí stejně 

(i) takto o těchto lidech myslím 

 

 V této explikaci odkazuje komponent (b) k obeznámenosti s kamarády, která je menší 

než u přátel (znám je „dobře“, nikoli „velmi dobře“), komponenty (c) – (e) ke sdílené aktivitě 

a vzájemné příjemné společnosti, komponenty (f) – (h) ke kamarádské solidaritě a pomoci 

(„když se jednomu z nich stane něco špatného“ implikuje, že kamarádi vytvářejí skupinu) 

a komponent (ch) k reciprocitě a důvěře v kamarádském vztahu, která je rovněž slabší 

než u přátel (namísto silnějšího „vím“ je zde použito slabší „myslím“). To, že je explikace 

formulována v plurálu odkazuje ke skutečnosti, že kamarádů máme zpravidla víc a uvažujeme 

o nich spíše jako o skupině než o přátelích. 

 V mnohých ohledech je tato explikace bližší anglickému friend než explikace přítele 

(viz 3.4.1.3), neboť zde figurují stejné komponenty relativně dobré, ale nikoli výborné 

obeznámenosti, společné aktivity a příjemné vzájemné společnosti. Jak kamarád, tak friend 

na rozdíl od přítele rovněž postrádají tytéž komponenty důvěrnosti a emocionálního sdílení. 

Odlišný je kamarád zejména aspektem solidarity, který u pojmu friend nenajdeme, neboť 

angličtí friends zpravidla nevytvářejí celky vázané vzájemnou solidaritou. Svou slabší 

emocionální intenzitou a důrazem na společné aktivity je nicméně kamarád bližší svému 

anglickému protějšku, než je přítel. 

  



60 

 

3.4.3 Známý 

 

 V řeči nejméně běžným a zároveň svou povahou nejvolnějším typem přátelského 

vztahu je známý. Je těžké určit jeho skutečnou frekvenci (korpus uvádí 31 výskytů na milion 

slov), neboť chybovost dat byla v tomto případě neobyčejně velká: ze vzorku 250 výskytů 

jich bylo 72 chybných, tedy obsahovaly známý jako přídavné jméno a nikoli známého jako 

jméno podstatné. Domnívám se, že ačkoli se na korpus v tomto případě nelze spolehnout, měl 

by být známý do těchto analýz zařazen, neboť je například na rozdíl od anglického 

acquaintance běžně používaným českým slovem.202 

 Známý je co do etymologie odvozený od slovesa znát, jedná se tedy o člověka, kterého 

známe, či, přesněji, se kterým se známe.203 Vzájemná obeznámenost je sice významným 

sémantickým komponentem přítele (3.4.1) i kamaráda (3.4.2), u známého se však jedná 

o hlavní a mnohdy prakticky jediný rys vzájemného vztahu.204 Obeznámenost se známými 

může být na rozdíl od předchozích dvou typů vztahů i značně povrchní – v některých 

případech nemusí o mnoho přesahovat známost od pohledu (v PSM vyjádřeno komponenty 

„znám tyto lidi dobře“ a „nechci říct: velmi dobře“). Vztahy s nimi sice mohou být 

dlouhodobé (staří známí je snad vůbec nejčastější kolokace známého), nebývají však hluboké, 

příliš významné ani důvěrné205 – známý nemůže být blízký a můžeme jich mít velmi mnoho. 

 Vztah se známými nemusí zahrnovat prakticky žádné sdílené aktivity; určité společné 

konání, které odlišuje známého od cizího člověka, se nicméně předpokládá: známí si podle dat 

z korpusu zpravidla povídají . Nejde však 

většinou o důvěrné rozhovory, jaké očekáváme od přátel, známí se zpravidla drží na úrovni 

společenské konverzace, která příliš nezasahuje do soukromí (komponenty „mohu těmto 

lidem říkat věci nějakého druhu“ a „nechci jim říkat věci jiného druhu“). 

 Navzdory všem těmto charakteristikám korpus svědčí o tom, že známý obsahuje 

podobný komponent solidarity jako kamarád: 

   nebo 

 

V českém kontextu patrně není třeba hluboké obeznámenosti a bezvýhradné důvěry, 

                                                 
202 Srov. Wierzbicka (1997), 85. 
203 Srov. Rejzek (2001). 
204 Odráží se to i v podobě slovníkových definic známého, které bývají dosti skoupé; např.: „člověk, s kterým 

se známe, stýkáme“ (Trávníček, (1952)) či „známý člověk“ (Červená et al. (2011), online). 
205 Známý může být například spolužák ze základní školy, s nímž jsme se ve škole nikdy příliš nebavili a mimo 

školní kontext se s ním vůbec nestýkali, jehož po letech potkáváme. 
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aby spolu lidé uzavírali jakási skrytá spojenectví, z nichž (tedy z toho, že mají vlivné známé 

či kamarády na správných místech) se jim dostává nadstandardních výhod. Stačí, že se 

s příslušnými lidmi „znají“ a ti pro ně „ze známosti“ danou službu vykonají (komponent „chci 

pro ně dělat dobré věci“).206 Vzhledem k časté povrchnosti vztahu známých se tak však neděje 

automaticky – o tom svědčí existence kolokace dobrý známý. Dobrý známý je někdo, s kým 

se známe dost dobře na to, abychom se na jeho pomoc v případě potřeby mohli spolehnout: 

 Služby, které si dobří známí prokazují, tak mohou být poměrně významné 

(jako je ukrývání utečenců z uvedeného příkladu), nicméně ani tehdy se v daném vztahu 

nepředpokládá přátelská důvěrnost (3.4.1.1) ani kamarádské sdílení aktivit (3.4.2.1) – jak 

o tom ostatně svědčí kolokace přátelé a známí a kamarádi a známí, v nichž přítel nebo 

kamarád slouží jako souhrnné označení pro bližší přátelské vztahy, zatímco známý souhrnně 

označuje vztahy spíše vzdálené. 

3.4.3.1 Explikace 

 

 Pro známého navrhuji v PSM následující explikaci: 

 

známý 

(a) všichni vědí: mnoho lidí myslí o nějakých jiných lidech takto: 

(b)  znám tyto lidi dobře, 

(c)  nechci říct: velmi dobře, 

(d)  mohu těmto lidem říkat věci nějakého druhu, 

(e)  když jim tyto věci říkám, cítím něco dobrého, 

(f)  nechci jim říkat věci jiného druhu, 

(g)  chci pro ně dělat dobré věci, 

(h)  myslím: tito lidé o mně myslí stejně, 

(ch) myslím o těchto lidech takto 

 

 Komponenty (b) a (c) odkazují k tomu, že známé známe, ovšem nijak blízce, 

komponenty (d) – (f) k hlavní společné aktivitě se známými, totiž k příjemné společenské 

konverzaci nepřekračující určitou úroveň důvěrnosti, komponent (g) k solidaritě a pomoci, 

ovšem slabší, než jaká je u kamarádů, a komponent (h) k vzájemnosti tohoto vztahu, jíž 

si však nejsme tak jisti jako u přátel (je zde jen slabší „myslím“ namísto silnějšího „vím“). 

Formulace v plurálu jakož i slovní spojení „mnoho lidí“ v komponentu (a) značí, 

že o známých zpravidla uvažujeme jako o skupině a míváme jich relativně mnoho. 

                                                 
206 Srov. Čermák, Hronek, Machač (2009c). 
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 Co se srovnání s angličtinou týče, je známý svým významem slabší než friend 

a silnější než acquaintance (jehož explikaci však Wierzbicka neuvádí, neboť se v angličtině 

jedná o slovo značně okrajové).207 Na rozdíl od friends u známých zpravidla cítíme menší 

potřebu trávit s nimi čas (navzdory tomu, že čas s nimi strávený bývá příjemný) a naopak 

jsme vůči nim vázání solidaritou, kterou angličtí mluvčí vůči svým friends spíše nepociťují. 

 

3.4.4 Shrnutí 

 

 Čeština svou trojicí pojmů přítel, kamarád a známý strukturuje pole přátelských 

vztahů podrobněji než angličtina. Nejsilnější vztah vymezuje pojmem přítel či přesněji 

přátelé, neboť přítel v singuláru se dnes užívá spíše pro vztah partnerský. Jedná se o vztah 

založený na hluboké vzájemné obeznámenosti, důvěrnosti, nezištné pomoci, emocionálním 

sdílení a vzájemné podpoře. Tento pojem je od anglického friend značně vzdálený, neboť 

angličtina nemá pro tuto sílu přátelského pouta samostatné slovo (pravděpodobně nejlépe 

se mu blíží kolokací close friend).208 

 Druhým typem české přátelské vazby, která s anglickým friend sdílí největší množství 

sémantických komponentů, je kamarád. Tento pojem označuje vztah založený na sdíleném 

osudu či sdílené aktivitě, při nichž jsou jednotliví členové vázáni specifickým typem 

skupinové solidarity, která se pravděpodobně odvíjí od původního vojenského kontextu 

tohoto slova. S tímto typem vztahu má friend společnou sdílenou aktivitu, s oblibou 

vyhledávanou příjemnou společnost a menší vzájemnou obeznámenost a důvěrnost, než jaká 

panuje mezi přáteli. 

 Poslední typ přátelského vztahu čeština popisuje pojmem známý, který ve své 

sémantické struktuře obsahuje obvykle vcelku povrchní vzájemnou obeznámenost a slabší 

obdobu kamarádské solidarity – jedná se tedy o pojem, který je od pojmu friend odlišný jak 

absencí sdílených aktivit, tak přítomností komponentu solidarity. Společná je těmto dvou 

pojmům jen poměrně malá vzájemná obeznámenost, která je však u známého nižší 

než u friend. 

 Za povšimnutí v českém jazykovém obrazu přátelství stojí komponent, který 

angličtina v tomto kontextu vůbec nezná, a to ani u staršího a „silnějšího“ významu pojmu 

friend, kde bychom například hluboké emocionální sdílení ještě našli – jedná se o komponent 

                                                 
207 Wierzbicka (1997), 95. 
208 Srov. Wierzbicka (1997), 36. 
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solidarity u kamarádů a známých.209 Zdá se, že pro anglické mluvčí ve spisovné rovině jazyka 

nejsou skupiny propojené vzájemnou solidaritou, které se svým způsobem stavějí do opozice 

vůči většinové společnosti a jejím pravidlům (například tím, že si vzájemně poskytují 

nadstandardní informace či služby), kulturně relevantní. V našich podmínkách je však tato 

skupinová solidarita, která má přednost před pravidly i autoritami, významná natolik, 

že pronikla i do sémantické struktury nejslabšího z přátelských vztahů – známého. Jedná se 

o specificky český rys, svým způsobem protikladný vůči anglické férovosti, která naopak 

vyzdvihuje úctu k obecně uznávaným pravidlům (viz 2.3.3.3). Je nicméně otázka, zda je toto 

srovnání férové, neboť není jasné, jestli český mluvčí vnímá pravidla, která v rámci 

skupinové solidarity porušuje, spíše jako pravidla, která na sebe dobrovolně vzal, nebo jako 

něco, co na něho bylo z pozice autority uvaleno (intuice rodilého mluvčího napovídá, 

že správně je spíše druhá možnost), a co tedy nesouvisí tolik s pojmem fair jako spíše 

s univerzálnějším just. Ať už však hrají pravidla v českém jazykovém obrazu světa jakoukoli 

roli, z dostupných dat je zjevné, že přátelské vztahy a z nich plynoucí solidarita jsou 

pro českého mluvčího podstatnější než abstraktní hodnoty, jako jsou justice či fairness. 

 

3.5 Náhled do českého jazykového obrazu rozumu 

 

 Jako další klíčová slova k analýze jsem zvolila rozum a jeho derivát rozumný (3.6). 

Oproti trojici přítel, kamarád, známý se jedná o abstrakta; zatímco předchozí trojice 

reflektovala zcela konkrétní sféru mezilidských vztahů a její podstatné rysy v českém 

jazykovém obrazu světa, rozum vypovídá o hodnotách uložených v českém jazykovém obrazu 

světa poněkud jiným, abstraktnějším způsobem: ukazuje spíše určité způsoby myšlení 

a jednání, které čeština hodnotí jako žádoucí. 

 Původně měl být součástí analýzy pouze rozum, a to takřka výhradně v synchronní 

perspektivě a zejména s důrazem na rozum zdravý; brzy však začalo být zjevné, že rozum 

hraje v českém jazykovém obrazu světa poměrně významnou roli (např. množství frazémů, 

v nichž vystupuje, je opravdu značné, viz Příloha) a od 19. století se jeho význam proměnil 

natolik, že pakliže analýza nechtěla zůstat velmi jednostrannou, bylo třeba, aby zahrnula 

diachronní hledisko alespoň částečně. Stejně tomu bylo i u adjektiva rozumný, které původně 

vůbec nemělo být samostatně analyzováno: podle dat z diachronního korpusu se v 19. století 

                                                 
209 Jedinou výjimku představuje specificky australský mate, v němž komponent solidarity hraje významnou roli. 

(Wierzbicka (1997), 101–118.) Jedná se však spíše o lokální pojem, který britská a americká angličtina sdílí jen 

v dosti omezené míře, proto ho do srovnání nezahrnuji. 
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jednalo o derivát rozumu se zřetelnou vazbou na svůj základ, v současné době se nicméně zdá, 

že se pojem rozumný od svého základu osamostatnil do té míry, že opomenout ho 

by znamenalo přehlédnout podstatnou součást toho, co čeština konceptualizuje jako 

rozumnost. Do analýzy nakonec byly zahrnuty oba tyto pojmy, a to jak v podobě současné, 

tak v podobě z 19. století.210 Srovnání a angličtinou (s pojmy common sense a reasonable) je 

tedy obohaceno o diachronní perspektivu, byť pouze o její zlomek, neboť nesleduji postupný 

vývoj pojmu několika staletími, ale pouze podávám obraz dvou různých, časově oddělených 

významů.211 Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uvedené příklady v textu převzaty 

z korpusu syn2015 (současnost) a diakorp v6 (19. století); pro přehlednost jsou opět uvedeny 

jiným písmem. 

 

3.5.1 Rozum v 19. století: schopnost myslet 

 

 Podle dat z diachronního korpusu hrál pojem rozum v 19. století velmi důležitou roli; 

je možné, že dokonce daleko důležitější než dnes: v korpusu syn2015 má rozum frekvenci 42 

výskytů na milion slov, zatímco v diachronním korpusu diakorp v6 je to neuvěřitelných 219 

výskytů na milion slov. Nepochybně na tom má svůj podíl výběr textů, které jsou 

do diachronního korpusu zařazeny, neboť tento korpus není na rozdíl od korpusu 

synchronního reprezentativní, i tak se ale jedná o rozdíl velmi značný, z něhož je zjevné, 

že se pozice pojmu rozum od 19. století proměnila, a že se pravděpodobně proměnil i jeho 

význam.212 

 Kolokace slova rozum v korpusu českých textů z 19. století jsou od kolokací 

současných velmi odlišné. V 19. století se společně s rozumem vyskytují slova jako výkonný, 

skumný, lidský, přemyslný, cit, mohutnost, nerozum nebo zdravý – většina z nich 

se mezi běžnými kolokacemi rozumu v současné době už vůbec nevyskytuje (výjimkou jsou 

zdravý a cit). Význam rozumu v 19. století by se dal stručně shrnout jako „schopnost myslet 

a správně usuzovat“ či, pakliže užijeme jednu z tehdejších kolokací, „myslící mohutnost“. 

                                                 
210 Soubor textů z 19. století je v diachronním korpusu diakorp v6 relativně obsáhlý (tvoří téměř polovinu jeho 

textů) a obsahuje typy textů, které by byly u dřívějších staletí jen těžko myslitelné (např. texty novinové). Není 

sice reprezentativní, v rámci možností se však jedná o nejkvalitnější dostupný nástroj, proto svou analýzu 

rozšiřuji pouze o 19. století a do hlubších vrstev jazyka se nepouštím. 
211 Ucelený ani reprezentativní korpus textů z 20. století v českém kontextu zatím neexistuje. Do 20. století tak 

jen velmi okrajově zasahuje korpus diakorp v6 a pak existují korpusy autorské, které jsou však pro účely této 

práce nevyhovující – také z toho důvodu nesleduji postupný vývoj rozumu během 20. století. 
212 Specifickým významem, kterému se nadále již nevěnuji, je plurál rozumy, např.: „Nech si ty svý rozumy!“, 

„tahat z někoho rozumy“ či „vykládat někomu své rozumy“. Na rozumech, tedy míněních, názorech či radách, je 

pozoruhodné zejména to, že nesou negativní až pohrdlivé konotace: množné číslo jako by v tomto případě bylo 

méně než jednotné. 
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Jedná se o pomyslnou část člověka, která mu umožňuje vést jeho úvahy po logicky správných 

a racionálních cestách a na základě toho se samostatně a „rozumně“ rozhodovat (v PSM 

vyjádřeno zejména komponentem „lidé mohou díky němu myslet a vědět“).213 Tato schopnost 

není považována za samozřejmou, neboť ji lze buď vůbec nemít, případně ji dočasně pozbýt: 

mnoho výskytů rozumu vypovídá o rozumu slabém či zakaleném, rozumu, který je v područí 

citů či pošetilosti či který je devastován alkoholem – v žádném z těchto případů rozum není 

schopen „správného“ logického uvažování, tedy takového uvažování, které za totožných 

podmínek dojde k totožným závěrům. 

 Skutečnost, že rozum v 19. století hojně kolokuje se slovy jako výkonný, skumný 

nebo lidský, svědčí zejména o tom, že se o něm v daných textech uvažuje jako o lidské 

schopnosti myslet – rozumní lidé či živočichové jsou jedny z nejčastějších kolokací 

v 19. století, na rozdíl od korpusu syn2015, v němž jsou rozumné spíše ceny či kompromisy 

(podrobněji viz 3.6.1 a 3.6.2). Rozum jakožto specificky lidská mohutnost (v explikaci 

vyjádřeno zahrnutím sémantické molekuly člověk) je v této době dáván do protikladu k citu, 

obraznosti, víře, vášni či srdci – tedy k jiným mohutnostem, spojovaným spíše s emocemi, 

intuicí či představivostí: 

  Zároveň rozum stojí v protikladu k nerozumu, tedy ke stavu, v němž 

se člověk ocitne, když svou schopnost myslet nepoužívá či ji používá nesprávně, 

a k důsledkům takového počínání: 

    

 O komponentu správného a logického uvažování svědčí také význam kolokace zdravý 

rozum.214 Zdravý rozum, v 19. století slovní spojení dosti řídké, nepředstavuje specifický druh 

rozumu, sémanticky odlišný od rozumu jako takového. Adjektivum zdravý zde funguje spíše 

jako zdůraznění, že se jedná o rozum, který opravdu správně a spolehlivě plní své určení, 

neboť není stižen žádnou momentální indispozicí. 

    Zdá se, že čeština vykresluje 

situaci tak, jako by opilost či neschopnost správně uvažovat byly svého druhu nemoci, 

kterými rozum může trpět a které jsou buď chronické (slabý rozum) nebo akutní (pobláznění, 

opilost). Je pozoruhodné, že opilost v 19. století vystupuje v protikladu ke zdravému rozumu 

                                                 
213 V tomto významu je ostatně rozum definován ještě ve slovníku z roku 1952, který ho popisuje jako „ústroj 

lidského vědomí, schopnost správně myslit a chápat“. (Trávníček, (1952).) 
214 Selský rozum, který dnes vnímáme víceméně synonymně k rozumu zdravému, 19. století ještě prakticky 

vůbec nezná. Absence uceleného korpusu textů z 20. století bohužel brání bližšímu prozkoumání, kdy 

a za jakých okolností toto ustálené slovní spojení v češtině vzniklo a začalo se běžně používat. 
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či rozumu vůbec velice často   

, dnes 

se s ní však v této roli již takřka nesetkáme. Z korpusu totiž vyplývá, že zatímco v 19. století 

se rozum považoval zejména za „čistou hlavu“ a schopnost logické úvahy a samostatného 

a odpovědného rozhodování o vlastním jednání, v současné době se zdá, že rozum vnímáme 

nejen jako schopnost myslet a racionálně se rozhodovat, ale také jako nástroj sebekontroly, 

a tak za jeho protiklad považujeme spíše než opilost, tedy momentální zakalení schopnosti 

čistě uvažovat, nezkrocenou a excesivní emocionalitu (viz 3.5.2). 

 Pro pojem rozum v textech z 19. století z korpusu diakorp v6 navrhuji v PSM 

následující explikaci: 

 

rozum (19. století) 

(a) část člověka [m], 

(b) lidé ji nemohou vidět, 

(c) mohou díky ní myslet a vědět, 

(d) jestliže někdo myslí dobře, může vědět: 

(e) „když udělám nějaké věci, může se stát něco špatného, 

(f) když udělám nějaké jiné věci, může se stát něco dobrého, 

(g) nechci, aby se stalo něco špatného,“ 

(h) z toho důvodu může tento někdo dělat tyto jiné věci, 

(ch) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

(i) je dobré, když takto lidé myslí 

 

 Komponenty (a), (b) a (c) odkazují k tomu, že rozum je v 19. století vnímán jako jedna 

z mohutností, jako jsou například city, fantazie či vůle, a to ta spojená s myšlením a věděním, 

která je charakteristická pro člověka jako druh (závislost pojmu rozum na pojmu člověk 

vyjadřuji zahrnutím sémantické molekuly člověk), komponenty (d) – (h) odkazují 

k samostatnému, efektivnímu a racionálnímu rozhodování, (ch) k univerzálnosti logického 

myšlení, které za stejných okolností dojde ke stejným výsledkům (což je vnímáno velmi 

kladně), a komponent (i) k pozitivnímu hodnocení rozumu. 

 

3.5.2 Současnost: nástroj sebekontroly 

 

 Dnešní kolokace rozumu svědčí o značně odlišném významu než ty z 19. století: 

najdeme mezi nimi slova jako zdravý, selský, hrst, cit, zvítězit, praktický či pobrat. Nejde už 

o specificky lidskou dovednost myslet podle pravidel logiky (byť slovníky ho tak stále 
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vnímají, například SSČ rozum definuje primárně jako „schopnost, myslit, soudit 

a usuzovat“215), jako spíše o schopnost krotit v přiměřené míře svoje emoce, neboť právě 

nad nimi rozum často „vítězí“: v korpusu syn2015 vystupuje rozum v ostrém protikladu 

k nevázané a extrémní citovosti (v PSM vyjádřeno komponenty „něco se teď děje“, „z toho 

důvodu něco cítím“ a „proto chci dělat nějaké věci“). 

 Tento významový posun se odráží také ve frazeologii. Mezi současnými frazémy stále 

najdeme ty, v nichž je přítomen význam převládající v 19. století, tedy schopnost myslet, 

čistě, jasně a logicky uvažovat, případně se na základě této úvahy rozhodovat: „Nad tím mi 

zůstává rozum stát.“ a „To mi nejde na rozum.“ (moje myšlení na to nestačí, nedokážu tomu 

porozumět), „Mít víc štěstí než rozumu.“ (rozhodovat se nikoli na základě úvahy, přesto však 

dosahovat dobrých výsledků či uniknout něčemu nežádoucímu) či „Vezmi rozum do hrsti.“ 

(zamysli se nad tím, promysli to). V  jiných ustálených spojeních však rozum nabývá jiného 

významu: „jednat s rozumem“, „apelovat na rozum“, „Měj rozum!“ či „řádit jako rozumu 

zbavený“ odkazují zejména k rozumu jako k síle, která ovládá vášně a emoce;216 když někdo 

řádí jako rozumu zbavený, neřádí v prvé řadě nelogicky, ale příliš divoce, emocionálně 

až zuřivě, v afektu. V takové situaci lze „apelovat na rozum“ (dovolávat se logiky 

a soudnosti) a tím daného jedince „k rozumu“ přivést, tedy přimět ho k uměřenému 

a klidnému jednání (komponenty „jestliže tyto věci udělám, může se stát něco špatného“, 

„nechci, aby se stalo něco špatného“ a „proto o tom chci myslet“).217 

 Výmluvným dokladem tohoto nového významu rozumu je například slogan známé 

reklamní kampaně proti alkoholu za volantem „Na pivo s rozumem.“ Na jednu stranu tato 

reklama konzumaci piva podporuje, jedná se konec konců o reklamu na pivo, na stranu 

druhou však varuje před přílišnou konzumací tohoto alkoholického nápoje – když už na pivo 

vyrazíme, měli bychom si dávat pozor, nenechat se unést a včas s pitím přestat. Jde o jednání, 

které sice je racionální a logicky obhajitelné (chceme se dostat domů tak, abychom neohrozili 

sebe ani ostatní), ale racionalita zde slouží spíše jako podpůrný argument pro to, na co je 

kladen hlavní důraz: abychom se dokázali ovládnout a vypili piva jen „rozumné“, tedy 

relativně malé množství (v explikaci je to zachyceno komponenty „když o tom budu myslet, 

mohu poznat, co mohu dělat“ a „jestliže tyto věci udělám, něco špatného se nestane“). 

 Rozum je v současné době stále kladen do protikladu k fantazii, intuici a dalším 

lidským „mohutnostem“, jeho jednoznačně nejčastějším antonymem je však cit, tedy emoce – 

                                                 
215 Filipec et al (1994). Stejnou definici uvádí i SSJČ (Červená et al. (2011), online). 
216 Jedná se ovšem pravděpodobně o spojení poměrně nová, neboť ve frazeologickém slovníku z roku 1963 

všechny uvedené frazémy ještě nesou starý význam. Srov. Zaorálek, (1963). 
217 Srov. Čermák, Hronek, Machač (2009a, 2009b, 2009c a 2009d). 
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a to nikoli ve významu „citové mohutnosti“, která stojí v opozici vůči „mohutnosti myslící“, 

ale zejména ve významu konkrétních projevů nějakého citového naladění, které má rozum 

korigovat. Pakliže o někom řekneme, že „nemá rozum“, říkáme o něm zejména to, 

že se chová iracionálně, pouze na základě svých emocí či momentálních potřeb, vášní a tužeb: 

jako prototyp zde fungují malé děti (ty ještě „rozum nepobraly“), lidé stižení duševní 

chorobou (ti „přišli o rozum“) či zamilovaní (nad jejich chováním zůstává podle dat z korpusu 

velice často „rozum stát“). Všechny tyto tři skupiny lidí jsou v zajetí svých potřeb, citů 

a vášní, nezkrocených rozumem a ze strany střízlivějších jedinců nezřídka nahlížených jako 

nerozumných, či dokonce bláznivých (toto negativní hodnocení postihuje komponent „je 

špatné, když lidé takto nemyslí“). Korpus vypovídá o tom, že například dětem často říkáme 

 , a to zejména když se jedná o staršího sourozence, který 

tomu mladšímu něco provede (např. ho fyzicky napadne), přestože podle rozumu by se měl 

ovládnout a konflikt vyřešit s chladnou hlavou, oboustranně přijatelným kompromisem. Tyto 

a další příklady svědčí o tom, že rozum v současné době v první řadě vnímáme jako nástroj 

sebeovládání, pro nějž jsou racionální argumenty, vzešlé z „myslící mohutnosti“, pouze 

oporou, a jehož těžiště leží v korekci chování: 

 

 To, že došlo u pojmu rozum k významovému posunu, však neznamená, že by jeho 

starší význam z jazyka vymizel. Naopak, data z korpusu svědčí o tom, že starší význam 

rozumu je stále živý a je možné ho používat:  

 Postava, o níž je řeč, není 

dočasně schopná učinit vzhledem ke své životní pozici racionální rozhodnutí (vydělávat 

peníze a živit rodinu) – nejedná tedy tak, jak by bylo rozumné (chce peníze, tak si najde 

práci), ale zůstává pasivní a nesnaží se svou špatnou situaci nijak vylepšit. Původní význam 

rozumu je stále zřetelný také v ustáleném slovním spojení „To dá rozum.“ Slovo rozum zde 

odkazuje zejména ke schopnosti logicky usuzovat, která je do značné míry vnímána jako 

samozřejmá a obecná lidská charakteristika. Komponent „každý to může vědět“ je v něm 

velmi zřetelný; stačí se na okamžik zamyslet a všichni, kdo jen trochu správně uvažují, 

to musejí nahlédnout:  To, co „dá 

rozum“, je něco samozřejmého, o čem se nediskutuje, co je jasné, zjevné a očividné na první 

pohled. 
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 V rámci těchto úvah je třeba vzít v potaz, že komponent racionality, který rozum 

v obou svých významech obsahuje, se vztahuje zejména k různým životním rozhodnutím 

(závažným i triviálním) a jednání. Racionalita, o níž je zde řeč a o níž vypovídá korpus, je 

zejména racionalitou účelovou, tedy vhodnou volbou prostředků k dosažení určitého cíle 

(komponent „když o tom budu myslet, mohu poznat, co mohu dělat“). V uvedených 

příkladech je tento rys patrný: pakliže chceme uživit rodinu, je racionální najít si práci. Když 

jsme přijeli do restauračního zařízení, je racionální odjet ve stavu, v němž nikoho neohrozíme. 

Jestliže chceme hračku, se kterou si hraje náš mladší sourozenec, je racionální domluvit se 

s ním na oboustranně přijatelném kompromisu. Ve všech uvedených případech je racionalita 

přítomná; jedná se o rozumnost, z níž plyne pro všechny zúčastněné strany co nejméně škody 

a naopak co nejvíce užitku, aniž by jedna ze stran na té druhé profitovala. Jde v nich o to 

omezit do určité míry svoje potěšení (tím, že si musíme najít práci, dáme si piva jen dvě 

či ovládneme svou touhu po hračce) ve prospěch druhých (rodiny, kolemjdoucích, 

sourozence) a oboustranně výhodného kompromisu za účelem harmonického soužití. 

 Pro rozum v současném významu navrhuji následující explikaci: 

 

rozum (současnost) 

(a) může to být takto: 

(b)  někdo myslí takto: 

(c)  „něco se teď děje, 

(d)  z toho důvodu něco cítím, 

(e)  z toho důvodu chci dělat nějaké věci, 

(f)  jestliže tyto věci udělám, může se stát něco špatného, 

(g)  nechci, aby se stalo něco špatného, 

(h)  z toho důvodu o tom chci myslet, 

(ch)  když o tom budu myslet, mohu poznat, co mohu dělat, 

(i)  jestliže tyto věci udělám, něco špatného se nestane,“ 

(j)  jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže 

  o těchto věcech myslí dobře, 

(k) je dobré, když lidé takto myslí, 

(l) je dobré, když lidé dělají věci, protože takto myslí, 

(m) je špatné, když lidé takto nemyslí 

 

 V explikaci odkazují komponenty (a) – (c) k situačnímu kontextu rozumu (tzn. také 

k tomu, že rozum v tomto významu již nemáme tendenci pokládat za jednu z „mohutností“, 

tedy částí člověka), (d) – (f) k emocím a vášním a z nich vyplývajícímu jednání, které stojí 

vůči rozumu v protikladu a může svou nerozumností vést k záporným důsledkům, (g) – (i) 

k rozumové korekci těchto popudů, která vede k jinému rozhodnutí bez záporných důsledků, 

(j) k univerzálnosti, racionální obhajitelnosti a potenciálnímu rozumovému konsensu ohledně 



70 

 

tohoto rozhodnutí (a tedy k jeho legitimizaci), (k) a (l) k pozitivnímu hodnocení takového 

myšlení a z něho vyplývajícího jednání a komponent (m) k negativnímu hodnocení onoho 

„bezuzdného“ jednání, které může být vnímáno i jako společensky ohrožující. 

 

3.5.3 Zdravý rozum 

 

 Specifickou odnož významu v rámci pojmu rozum představuje rozum zdravý. Zatímco 

v 19. století v dostupných textech fungovalo adjektivum zdravý zejména jako zdůraznění, 

že náš rozum funguje opravdu dobře a spolehlivě, tedy bez nějaké indispozice, jako je např. 

opilost (viz 3.5.1), v současné době již zdravý rozum představuje svébytný významový celek, 

který se od rozumu v některých rysech liší. Zdá se, že i ve zdravém rozumu je patrný posun 

rozumu od schopnosti myslet k sebeovládání (i on stojí v opozici vůči nedisciplinované 

emocionalitě), není to však jeho hlavní významová složka a samostatný komponent rozumem 

kontrolovaného citu ve zdravém rozumu vůbec nenajdeme. 

 Zdravý rozum (či rozum selský)218 podle dat z korpusu slouží v českém jazykovém 

obrazu světa zejména k tomu, abychom se byli schopni „správně“, tedy na základě 

jednoduché logické úvahy, orientovat ve světě a případně se na tomto základě rozhodovat 

a jednat. Zdravý rozum nám ukazuje, jak se věci mají, případně jak by se mít měly, co je 

dobré, účelné a efektivní a co ne. Podle dat z korpusu stojí zdravý rozum při rozhodování 

zejména proti několika dalším faktorům: emocím a vášním (například v podobě příliš 

impulzivního následování nejrůznějších módních trendů), společenským institucím (včetně 

například vědy) či manipulaci (v současné podobě nejčastěji reprezentované marketingem). 

 Přestože je zdravý rozum primárně rozumem, při jeho užívání nehraje roli přesné 

a metodické uvažování či vysoce pokročilá logika vědce či vzdělance. To je patrné zejména 

v konotacích rozumu selského, který ke svému antiintelektuálnímu zabarvení nepokrytě 

odkazuje. Selský či zdravý rozum stojí v opozici vůči specializovanému a metodickému 

expertnímu vědění, je to rozum jednoduchý, intuitivní, praktický, založený spíše na životní 

zkušenosti než na teorii či metodě.219 Uvažuje o věcech zejména tak, jak se mu jeví, 

nezkoumá je systematicky či do podrobností (v PSM je tato jednoduchost a intuitivnost 

vyjádřena komponentem „jestliže se krátce zamyslím“). Opozice zdravého rozumu a vědy 

                                                 
218 Selský rozum pro účely této práce považuji za synonymní vůči rozumu zdravému. Přestože se tato dvě slovní 

spojení liší některými konotacemi (zejména vesnickým a antiintelektuálním zabarvením selského rozumu), jsou 

takřka vždy zaměnitelná a korpus vypovídá o tom, že je používáme víceméně synonymně. 
219 To je ostatně pregnantně vyjádřeno frazémem „Nedělej z toho vědu!“, v němž věda na rozdíl od zdravého 

rozumu (vnímaného jako něco jednoduchého) představuje zejména něco zbytečně komplikovaného. 
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zůstává zachována ve všech kontextech: jak když jsou stanoviska zdravého rozumu vědecky 

potvrzována, tak když jsou vyvracena; jak když je hodnocení vědeckého vědění pozitivní 

či neutrální 

   

, tak když je negativní 

  . Toto ambivalentní hodnocení expertního vědění se patrně 

zakládá na tom, že zatímco na složité matematické pojmy zdravý rozum nestačí a bez potíží to 

přijímá, neboť tyto pojmy nepotřebujeme pro svou orientaci v každodenním životě, 

marketingové triky či byrokracie (častý politický kontext zdravého rozumu) jsou rovněž 

složité systémy, kde si se zdravým rozumem nemusíme vystačit – to už ale nepřijímá 

a hodnotí jako špatné. Zdravý rozum vystupuje v roli měřítka jednoduchosti a efektivnosti, 

a pakliže jeho zkušenostní a intuitivní báze nestačí na zvládnutí nějakého úkonu, svědčí to 

o tom, že se dané odvětví příliš vzdálilo běžnému a praktickému způsobu uvažování a jeho 

způsob fungování je neefektivní až absurdní. V datech z korpusu je intuitivně-praktická 

zkušenostní báze zdravého rozumu někdy zdůrazněna tak, že je takřka zaměnitelná za pocit: 

  

 Zdravý rozum ale nelze ztotožnit s emocí – stále obsahuje komponent myšlení, 

a přestože je toto myšlení jednoduché a praktické, zůstává myšlením. 

 Protože je zdravý rozum zaměřen zejména na praktickou orientaci ve světě a z ní 

vyplývající jednání (komponenty „z toho důvodu mohu vědět, co mohu dělat“), stojí také 

v opozici vůči snům a ideálům: 

   Idealistické 

vize mohou být sice dokonale logické a racionálně obhajitelné, mívají však spíše utopický 

charakter a jejich realizace kvůli velkému množství praktických nesnází zpravidla selhává. 

Vzhledem k tomu, že zdravý rozum „stojí nohama na zemi“, je s takovými idejemi spíše 

v rozporu a může ho tedy postrádat i jinak velmi inteligentní snílek. Na druhou stranu je však 

třeba zdůraznit, že zdravý rozum není prost hodnot, naopak: 

 

    Jak z tohoto citátu z korpusu vyplývá, 

zdravý rozum s sebou nese jisté hodnoty, vzešlé z téže úvahy, která vypovídá o stavu světa 

kolem nás a našich potenciálních rozhodnutích (komponenty „mohu vědět: tyto věci jsou 

dobré“ a „mohu vědět: tyto věci jsou špatné“). Zdravý rozum nejen interpretuje, jak se věci 

kolem nás mají, ale také hodnotí, zda jsou dobré nebo špatné – a vypovídá o určité představě, 
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jak by být měly (kupříkladu živí tvorové by měli mít vyšší cenu než historické památky). 

Zdravý rozum tedy nese i určitý normativní aspekt, jehož podrobnější analýza by patrně 

odhalila některé rysy lidové morální filosofie. 

 Zdravý rozum je v korpusu poměrně často konceptualizován jako kompas, který 

člověku umožňuje orientovat se ve světě plném matoucích skutečností a následovat správný 

směr. Často nám něco říká, káže či diktuje, velice často vítězí – a přestože není neomylný 

, vnímáme jeho vítězství jako vysoce pozitivní. Jelikož je 

jednoduchý, má ho k dispozici víceméně každý, což ovšem neznamená, že jím každý 

skutečně disponuje, neboť je možné ho ztratit. Zdravého rozumu lze pozbýt jak například 

duševní chorobou (zde je patrný odkaz k původnímu kontextu „nemoci rozumu“), 

zamilovaností či jinými excesivními emocemi, tak například přílišným vzděláním: 

   Neslouží 

k budování systematického vědění, ale ukazuje určitý obraz skutečnosti, a tím i cestu 

k účelným rozhodnutím. Tato rozhodnutí bývají – alespoň podle korpusu – zpravidla správná, 

nebo přinejmenším taková, že jich později nemusíme litovat. To je ostatně účelem zdravého 

či selského rozumu v procesu rozhodování, neboť hrozbou iracionálních rozhodnutí je, 

že se později mohou ukázat jako pochybná:  

 Cílem selského rozumu je v tomto 

případě zejména eliminovat zbytečné ztráty, které nám hrozí v případě, že se řídíme 

marketingem dané firmy, která chce (jak nám zdravý selský rozum napovídá) zejména 

vydělat. 

 Zdravý či selský rozum také stejně jako rozum samotný funguje jako prostředek 

sebekontroly a uměřenosti: vystupuje proti příliš masovým módním trendům, příliš 

extrémním závěrům, příliš „horkým“ emocím 

 . Z uvedeného příkladu je zjevné, že rozhodnutí, která se nezakládají 

na rozumu, ale na emocích (či jiných iracionálních skutečnostech) vnímáme jako nespolehlivá 

a potenciálně špatná, skoro stejně jako rozhodnutí založená na manipulaci. Zdravý rozum nám 

poskytuje spolehlivější vodítko pro naše uvažování o světě a rozhodování: pakliže se jím 

řídíme, pak minimálně v českém jazykovém obrazu světa neprohloupíme. 
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 Pro zdravý či selský rozum navrhuji v PSM následující explikaci („zamyslet“ zde 

vystupuje jako alolex k jednotce MYSLET): 

 

zdravý (selský) rozum 

(a) může to být takto: 

(b)  někdo si může myslet toto: 

(c)  „neznám tyto věci, 

(d)  nevím: jsou tyto věci dobré, 

(e)  nevím: jsou tyto věci špatné, 

(f)  nevím: je to takto, 

(g)  nevím, co mohu dělat, 

(h)  nechci, aby se z toho důvodu stalo něco špatného, 

(ch)  z toho důvodu o těchto věcech chci něco vědět, 

(i)  jestliže se krátce zamyslím, 

(j)  mohu o nich něco vědět, 

(k)  mohu vědět: jsou dobré, 

(l)  mohu vědět: jsou špatné, 

(m)  mohu vědět: je to takto, 

(n)  z toho důvodu mohu vědět, co mohu dělat,“ 

(o)  když tento někdo takto myslí, může to po velmi krátkém čase vědět, 

(p)  všichni lidé takto mohou myslet, 

(q)  je dobré, když lidé takto myslí, 

(r)  je dobré, když lidé dělají věci, protože takto myslí 

 

 Komponenty (c) a (f) odkazují k naší počáteční nevědomosti ohledně některých věcí, 

(d) a (e) k jejich chybějícímu hodnotovému rámci, (g) k nejistotě ohledně případného 

rozhodnutí, (h) a (ch) k obezřetnosti vůči rozhodnutí nesprávnému, (i) – (m) k tomu, že nám 

zdravý rozum umožňuje základním způsobem se orientovat ve světě (komponenty (k) a (l) 

explicitně odkazují k hodnotící povaze zdravého rozumu), (n) k tomu, že na základě této 

orientace se můžeme efektivně rozhodovat, (o) k jednoduchému a intuitivnímu základu 

zdravého rozumu,220 (p) k jeho obecnosti a (q) a (r) k pozitivnímu hodnocení tohoto 

uvažování o světě i rozhodování na něm založeném. 

 

3.5.4 Common sense 

 

 Common sense, česky obvykle překládáno právě jako zdravý rozum, Wierzbicka 

považuje za klíčové slovo (či slovní spojení) anglické kultury, příbuzné klíčovým významům, 

                                                 
220 Tento komponent zde vystupuje namísto komponentu univerzálnosti logické úvahy, který najdeme ve všech 

ostatních zde analyzovaných „rozumových“ slovech („jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom 

myslet stejně, jestliže o těchto věcech myslí dobře“) – jelikož je zdravý rozum jednoduchý, praktický a intuitivní, 

nejsou závěry, k nimž nás může dovést, neomylné, a tedy ani univerzálně platné. 
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které obsahuje slovo sense. Common sense se od původních významů slova sense i slova 

common odchýlil a vytvořil v rámci anglického jazykového obrazu světa samostatný celek, 

významný například pro anglickou osvícenskou filosofii či anglosaské právo.221 Dědictví 

obou slov však v sobě stále nese: common odkazuje k jeho obecnosti, sense k vnímání 

a hmatovému prototypu (viz 2.3.1.3). 

 Common sense bývá překládán jako zdravý rozum, významy a role těchto dvou 

slovních spojení v daných jazykových obrazech světa jsou nicméně odlišné – common sense 

je v anglické kultuře daleko podstatnější pojem, než je v češtině zdravý rozum, což je ostatně 

patrné i z toho, že na zdravém rozumu se nezakládá žádný specificky český filosofický proud 

myšlení či právní tradice. Než přistoupím ke srovnání těchto dvou pojmů, velmi stručně shrnu 

význam slovního spojení common sense a uvedu zde kompletní Wierzbické explikaci 

v českém překladu. 

 Stručně řečeno, common sense představuje prakticky orientovaný způsob myšlení, 

jehož cílem je nějaké jednání, zejména takové, z něhož nehrozí žádné nebo co nejmenší 

negativní důsledky (common sense nám například říká, abychom si vzali deštník, když je 

zataženo).222 Schopnost vyhnout se negativním důsledkům vlastního jednání není (podobně 

jako zdravý rozum) vyhrazena pouze vzdělancům či výjimečně inteligentním jedincům; je 

v principu dostupná všem (ne nutně jí však všichni oplývají) a považuje se za cosi běžného 

a obecného, co je nápadné spíše svou absencí – jen těžko bychom například někomu 

polichotili, kdybychom mu řekli, že má „exceptional common sense“ (na rozdíl od češtiny, 

v níž konstatováním, že někdo má zdravý rozum, lichotit můžeme).223 Navzdory své běžnosti 

se však jedná o vysoce pozitivní kvalitu, která je v anglickém jazykovém obrazu světa 

vnímána jako velmi žádoucí a v hodnotovém žebříčku stojí velmi vysoko.224 

 Wierzbicka common sense explikuje takto („udělat“ funguje jako alolex jednotky 

DĚLAT):225 

 

common sense 

(a) může to být takto: 

(b)  někdo myslí takto: 

(c)  „něco se tady a teď děje, 

(d)  chci z toho důvodu něco udělat, 

(e)  když udělám nějaké věci, může se z toho důvodu stát něco špatného, 

                                                 
221 Srov. Wierzbicka (2010), 333–337 a 354–367. 
222 Wierzbicka (2010), 352. 
223 Tamtéž, 342. 
224 Tamtéž, 331. 
225 Tamtéž, 351. 
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(f)  když udělám nějaké jiné věci, něco špatného se z toho důvodu nestane, 

(g)  nechci, aby se stalo něco špatného, 

(h)  z toho důvodu o tom chci krátce myslet, 

(i)  když o tom budu krátce myslet, mohu poznat, co mohu udělat,“ 

(j)  když tento někdo takto myslí, může to po velmi krátkém čase poznat, 

(k)  (z toho důvodu tento někdo něco udělá) 

(l) je dobré, když někdo takto myslí, 

(m) všichni lidé takto mohou myslet, 

(n) je dobré, když lidé dělají věci, protože takto myslí, 

(o) je špatné, když takto někdo nemyslí 

 

 Komponenty (c) a (d) odkazují k praktickému zaměření common sense zaměřenému 

na jednání, (e) – (g) k eliminaci možných negativních důsledků tohoto jednání, (h) – (j) 

ke komponentu myšlení, ovšem myšlení nijak zdlouhavému ani sofistikovanému, (k) 

k následným činům, (l), (n) a (o) k pozitivnímu hodnocení takového uvažování a (m) k jeho 

všeobecnosti a „obyčejnosti“. 

 Skutečnost, že se slovo s takovou sémantickou strukturou stalo kulturně významným, 

do značné míry svědčí o hodnotách dané společnosti. Všeobecnost a jakási lidovost common 

sense zde představují pozitivní aspekt – na rozdíl například od francouzského raison, které 

odkazuje ke schopnosti správně vést svůj rozum a metodicky uvažovat, což je dovednost, 

kterou francouzští osvícenci všem lidem rozhodně nepřipisovali.226 Common sense je však 

podle Wierzbické na své obecnosti založen a tím, že jí připisuje vysoce kladné hodnocení, 

významně vypovídá o hodnotách, které vedly k jeho vzniku. 

 

3.5.5 Srovnání 

 

 Zdravý rozum a common sense jsou si v mnohých rysech podobné: u obou 

se vyskytuje komponent obecnosti („všichni lidé mohou takto myslet“), obojí je pozitivně 

hodnocené („je dobré, když takto lidé myslí“) a obojí se zpravidla používá jako prostředek 

k rozhodnutí, kterého pravděpodobně nebudeme později litovat. Zdravý rozum však 

neznamená totéž jako common sense. Zejména je daleko méně situačně ukotvený: common 

sense se patrně díky souvislosti se slovem sense a jeho hmatovým prototypem uplatňuje 

v konkrétní situaci, kdy chceme nějak jednat (komponent „něco se tady a teď děje, chci z toho 

důvodu něco dělat“), a to pokud možno tak, aby naše rozhodnutí eliminovalo možné negativní 

následky („nechci, aby se stalo něco špatného“). Zdravý rozum oproti tomu díky svému 

                                                 
226 Wierzbicka (2010), 360. 
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základu v rozumu slouží spíše k orientaci ve světě, k rozlišení, jak se věci mají. Nutnost 

následného jednání či rozhodování v sobě neobsahuje – na základě zjištění zdravého rozumu 

se sice rozhodovat můžeme, ale není to jeho primární účel. Proto jsou na začátku explikace 

zdravého rozumu zcela jiné komponenty, než jaké najdeme u common sense. Tyto 

komponenty vypovídají nikoli o tom, že chceme nějak jednat, ale o nevědomosti ohledně 

některých aspektů okolního světa („neznám tyto věci“ ad.), v nichž je možnost rozhodování 

a jednání zahrnuta pouze jako možnost, která nemusí nastat (zdravý rozum neobsahuje 

komponent „chci něco udělat“, ale pouze „mohu něco udělat“). 

 Přestože zdravý rozum vnímáme jako praktický, z dostupných dat vyplývá, že je jeho 

význam daleko „teoretičtější“ než význam common sense. Tuto odlišnost lze patrně přisoudit 

hmatovému prototypu, který najdeme v sémantické struktuře slova sense (viz 2.3.1.3), neboť 

smysly na rozdíl od rozumu a myšlení nemohou mít intelektuální povahu a vztahují se vždy 

k nějakému tady a teď. Kolokace slova sense se poměrně často pojí s nějakým jednáním, 

s tím, že cítíme povinnost jednat či že jednat naopak nemůžeme apod.227 Common sense 

v sobě toto dědictví obsahuje, neboť se také vztahuje k hmatatelnému tady a teď a také se 

vztahuje primárně k jednání – k vědomí, že chceme něco udělat, ale nechceme, aby se kvůli 

tomu stalo něco špatného, a zároveň víme, že patrně existuje něco, co můžeme udělat a díky 

čemu se nic špatného nestane. Common sense předpokládá, že se takového způsobu jednání 

můžeme dobrat úvahou, která je jednoduchá a praktická a tedy svým způsobem obecná 

(common). 

 Oproti tomu v sobě nese zdravý rozum dědictví svého předchůdce, rozumu. Rozum 

jakožto kapacita myslet i schopnost se ovládat ve své sémantické struktuře žádný smyslový 

prototyp nemá, ani ve zdravém rozumu ho proto nenajdeme. Rozumový původ, který 

i co do etymologie vypovídá zejména o souvislosti s myšlením a uměním roz-lišovat,228 je 

patrný zejména ze souvislosti zdravého rozumu s věděním – zdravý rozum nám právě díky 

naší schopnosti dobře rozlišovat poskytuje vědění o okolním světě, a to vědění logické, nikoli 

založené na tom, že něco pociťujeme (byť by toto cítění bylo legitimizováno svou obecností). 

Toto vědění nám často umožňuje jednat tak, abychom se nenechali napálit či se nestali obětí 

vlastního rozhodnutí, použití zdravého rozumu však neimplikuje, že opravdu jednat míníme: 

zdravý rozum můžeme použít i při úvaze, kolik členů musí mít množina, aby byla množinou. 

Jeho častá orientace na jednání a rozhodování, o nichž vypovídá korpus, je patrně dána 

                                                 
227 Srov. Wierzbicka (2010), 212–311. 
228 Předpona roz- implikuje dělení, základ um je příbuzný slovům „umět“ a „umění“. Srov. Machek (1997) 

a Rejzek (2001). 
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zejména tím, že mnoho našich úsudků a hodnocení souvisí s praktickou potřebou nějak 

se rozhodnout. 

 Další komponent, kterým se zdravý rozum od common sense odlišuje, je normativita. 

Common sense je svým ryze situačním charakterem prost hodnot, jde mu zejména o to, 

aby se „nestalo něco špatného“ – tedy o to, jaký prostředek je vhodný k dosažení našeho 

aktuálního cíle. Zdravý rozum nám oproti tomu říká, zda nějaké věci jsou dobré či špatné, 

vybavuje nás hodnocením světa a představou toho, jak by měl fungovat – tedy něčím, čeho 

nejsou schopny smysly, ale rozum („mohu o těchto věcech vědět: jsou dobré“, „mohu o těchto 

věcech vědět: jsou špatné“, „mohu vědět: je to takto“). To, že lze o vítězství zdravého rozumu 

mluvit i v souvislosti výše uvedeného úryvku o vyšší hodnotě živých tvorů oproti historickým 

památkám, o hodnotovém rozměru zdravého rozumu svědčí velmi výmluvně. 

 Z tohoto srovnání je patrné, že zdravý rozum a common sense se navzdory svým 

četným podobnostem poměrně významně liší. Zatímco common sense vychází z prototypu 

smyslového vnímání, zdravý rozum má svůj původ v myšlení a uvažování – oba tyto pojmy 

tedy vyzdvihují jako žádoucí mírně odlišnou formu vědění. Oba mají obecnou a praktickou 

povahu, která se často pojí s jednáním a rozhodováním, a oba jsou ve svém jazykovém obrazu 

světa hodnoceny kladně, což může při letmém pohledu vést k domněnce, že jsou tyto pojmy 

víceméně synonymní. Hlubší pohled do jejich sémantické struktury nicméně ukazuje, 

že hodnoty, které za těmito dvěma pojmy stojí, jsou dosti odlišné. 

 

3.6 Náhled do českého jazykového obrazu rozumnosti 

 

 Adjektivum rozumný se na první pohled může zdát jako pouhý derivát rozumu, který 

příliš nemá smysl samostatně zkoumat. Bližší pohled na data z korpusu nicméně ukazuje, 

že se slovo rozumný od svého základu postupně vzdálilo natolik, že dnes už ve své 

významové struktuře nese jedinečné, na rozumu nezávislé rysy. Jeho relativní frekvence o 33 

výskytech na milion slov svědčí o tom, že se jedná o slovo běžné a pro český jazykový obraz 

světa podstatné, srovnání s korpusem textů z 19. století je ovšem stejně jako v případě rozumu 

drtivé: v dostupných textech má rozumný frekvenci 92 výskytů na milion slov. Na tom jistě 

nese svůj podíl nereprezentativnost diachronního korpusu, ovšem změny, které se u pojmu 

rozumný od 19. století odehrály, jsou nepochybné. Stejně jako v případě rozumu u něj došlo 

k takovému významovému posunu, že dnes v podstatě znamená něco jiného než tehdy. Z toho 

důvodu bylo i do této analýzy zahrnuto diachronní hledisko. 
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3.6.1 19. století 

 

 V 19. století se adjektivum rozumný užívalo ve dvou kontextech: jako vlastnost 

připisovaná lidem či jako kvalita jejich výtvorů a činů. Nejčastější kolokace rozumného jsou 

v této době v prvním kontextu slova jako živočich, tvor, člověk či muž a v kontextu druhém 

víra, účel či svědectví. V prvním případě slovo rozumný znamená zejména obdařený 

rozumem, schopný rozumného (logického, racionálního) uvažování, ve druhém pak něco, 

co vzniklo činností rozumu, je s rozumem v souladu a na něm se zakládá.229 V prvním 

kontextu je ještě třeba rozlišit dva významy slova rozumný, totiž rozumný tvor či živočich, 

což je význam, který lze najít zejména ve filosofických textech, a znamená živočich nadaný 

schopností logické úvahy v obecném smyslu, tedy člověk (jeho opakem jsou živočichové 

nerozumní, zvířata). Tomuto významu, omezenému zpravidla na odborný kontext, se blíže 

nevěnuji. Druhým významem pak je například rozumný muž, tedy muž, jemuž byla schopnost 

jasně myslet a dobře usuzovat dána v hojné míře (viz 3.6.1.1). Ve druhém, „neživém“ 

kontextu je oproti tomu význam jen jeden (viz 3.6.1.2): rozumná víra je víra, která není 

založená na slepé poslušnosti, ale je promyšlená, rozumem vycizelovaná a zkorigovaná, 

bez vnitřních logických rozporností; rozumný účel je takový účel, k němuž můžeme dojít 

správnou logickou úvahou apod. 

3.6.1.1 Rozumní lidé 

 

 Obraz rozumného člověka, tedy člověka nadaného schopností dobře myslet 

a usuzovat, je v korpusových textech z 19. století velmi kladný (komponent „je dobré, když 

jsou lidé takoví“). Rozumní lidé bývají spojováni nejen se schopností správně a samostatně 

používat rozum a na tomto základě se rozhodovat, ale také s mnoha jinými kladnými 

vlastnostmi, například moudrostí, mravností, soudností, laskavostí, duchaplností, vzdělaností: 

   nebo 

 Rozumnost je zde vnímána jako něco 

velmi kladného, co jako ostatní jmenované ctnosti rozhodně není samozřejmé, o co by však 

všichni měli usilovat. Neznamená nutně naprostou samostatnost myšlení a rozhodování: 

rozumný člověk je naopak schopen nahlédnout, kde už mu jeho vlastní rozum nestačí, 

                                                 
229 Tyto dva významy („mající rozum“ a „podle rozumu“) rozlišuje také slovník z roku 1952, který stejně jako 

v případě rozumu ještě novější význam vůbec nezná. Srov. Trávníček, (1952). 
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a obrátit se na někoho povolanějšího 

  

 . Rozumné je v tomto případě nahlédnout limity svého vědění 

a spolehnout se na vědění někoho jiného, v dané oblasti vzdělanějšího a informovanějšího. 

 Rozumný člověk je v 19. století také člověk, který se nenechává ovlivnit 

„nerozumnostmi“, jako jsou například pověry, případně různé údajně nadpřirozené jevy: 

   

nebo 

   Rozum 

zde stojí v opozici vůči iracionálnímu a logicky neobhajitelnému, a tím, že odhaluje jeho 

pravou povahu (nefunkčnost v případě pověr či ono „šibalství“) ho diskredituje. Rozumný 

člověk to nahlédne a podle toho se zařídí, předpokládá se, že když o daných věcech uvažuje 

správně, dojde vždy k jednomu „správnému“ závěru (komponent „jestliže o tom někdo jiný ví 

stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto věcech myslí dobře“); naopak člověk 

nerozumný slepě věří kdečemu a nedovede rozlišit pravdivé od nepravdivého, skutečné 

od neskutečného, racionální od iracionálního. 

 Přestože se rozumnost často projevuje efektivními a „rozumnými“, tedy vysoce 

pozitivně hodnocenými rozhodnutími, nesouvisí se sférou jednání nutně – nevěřit pověrám 

a zastávat jiná „rozumná“ stanoviska už znamená být rozumný (to implikuje komponent 

„jestliže někdo takto myslí, může díky tomu vědět mnoho věcí“, který se k jednání vůbec 

nevztahuje). Jde tedy zejména o to, abychom dokázali o věcech víceméně správně 

a samostatně uvažovat a na tomto racionálním základě pak budovali svá mínění 

a přesvědčení:   

 

 To, že tato přesvědčení často mohou mít praktické dopady na náš život, je už věc, 

která je spíše než v sémantické struktuře adjektiva rozumný zakotvena ve způsobu našeho 

života. 

 Pro rozumného člověka z textů v korpusu diakorp v6 tedy navrhuji následující 

explikaci („takový“ zde stejně jako „takto“ vystupuje jako portmanteau jednotek JAKO 

a TENTO, tedy anglické „like this“): 
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rozumný člověk (19. stol.) 

(a) když tento někdo chce něco o něčem vědět, myslí takto: 

(b) „vím něco o těchto věcech, 

(c) chci vědět víc, 

(d) jestliže o těchto věcech budu dobře myslet, mohu vědět víc,“ 

(e) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

(f) jestliže někdo takto myslí, může díky tomu vědět mnoho věcí, 

(g) je dobré, když jsou lidé takoví 

 

 Komponent (a) odkazuje k tomu, že u rozumnosti jde zejména o to něco vědět, (b) 

a (c) k uvědomění si nedostatečnosti aktuálního stavu vědění a potřebě vědět víc, (d) 

k východisku z této nevědomosti, které spočívá v „dobrém myšlení“, tedy v tom tom, 

že budeme o věcech logicky a racionálně uvažovat, (e) k tomu, že je toto racionální uvažování 

univerzální a za stejných podmínek dojde vždy k týmž závěrům, (f) k pozitivním výsledkům 

tohoto myšlení, a (g) k pozitivnímu hodnocení rozumnosti. 

3.6.1.2 Rozumné věci 

 

 Druhý kontext adjektiva rozumný zahrnuje neživé entity a má oproti kontextu prvnímu 

mírně odlišný význam, který bychom mohli shrnout jako „vzešlý z činnosti rozumu“ 

(závislost na pojmu rozum v explikaci vyjadřuji zahrnutím sémantické molekuly rozum). Jeho 

odlišnost oproti významu, který nese v tomto kontextu rozumný dnes, je při pohledu 

na korpus velice zřetelná, neboť rozumný dnes kolokuje s úplně jinými slovy. Zatímco 

v 19. století byly nejčastějšími kolokacemi v tomto kontextu víra, účel a svědectví, v současné 

době jsou to například cena, mez či kompromis. 

 Rozumný v 19. století znamená zhruba „vzešlý z rozumu“ či „v souladu s rozumem“: 

  

 

„Rozumné zásady“ jsou zde zásady, které vznikly rozumovou úvahou a jsou racionálně 

obhajitelné (komponenty „jestliže někdo po nějakou dobu o této věci dobře myslí, je tato věc 

z toho důvodu dobrá“), jejich rozumnost je dokonce spojována s moudrostí, konkrétně 

s „moudrým zdáním“. Přestože slovní spojení rozumné zásady můžeme bez problémů říct 

i dnes, znamenalo by něco odlišného: nebyly by to primárně zásady vytvořené v souladu 

se správným používáním rozumu (byť je tento význam v češtině stále přítomný a lze ho 

užívat), ale zejména vyhnutí se extrémům a určitá uměřenost a přijatelnost daných zásad 

pro všechny zúčastněné (podrobně o novém významu rozumného viz 3.6.2.1). 
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 Ať už se rozumnost připisuje čemukoli, je to v tomto kontextu vždy hodnoceno jako 

velmi pozitivní a žádoucí: 

 

  „Rozumná bázeň“ je bázeň rozumem ospravedlnitelná a racionální, 

přiměřená, hodnocená zároveň jako zdravá, zkrátka po všech stránkách žádoucí. Tím, 

že se nějaké věci připíše rozumnost, o ní v zásadě říkáme, že je správná (komponent „je 

dobré, když jsou věci takové“). To je zřetelné i na následujícím příkladu, v němž je jako 

rozumná hodnocena dokonce láska: 

 I láska, tradičně považována za záležitost výhradně emocionální, může být 

rozumná, tedy nikoli výhradně emocionální, ale zkorigovaná rozumem a jeho pragmatickými 

požadavky na efektivnost, vhodnost, přiměřenost. 

 Pro adjektivum rozumný v tomto druhém významu navrhuji následující explikaci: 

 

rozumný účel, důvod aj. (19. stol.) 

(a) může to být takto: 

(b)  jestliže někdo po nějakou dobu o této věci dobře myslí, 

(c)  je tato věc z toho důvodu dobrá, 

(d)  je taková, protože rozum [m] je dobrý, 

(e)  jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže 

  o těchto věcech myslí dobře, 

(f)  je dobré, když lidé takto myslí, 

(g)  je dobré, když jsou z toho důvodu věci takové 

 

 Komponenty (b) a (c) odkazují k tomu, že daná entita je produktem rozumové 

činnosti, tedy myšlení („dobrého myšlení“, které trvá „nějakou dobu“, nestačí tedy jako 

například u zdravého rozumu „myslet krátce“), (c) a (d) k tomu, že je na pojmu rozum závislá 

(proto je použita sémantická molekula rozum) a díky hodnotě, kterou rozum představuje, je 

vnímána jako dobrá, (e) k potenciálnímu rozumovému konsensu a obecnosti takového 

uvažování a (f) a (g) k pozitivnímu hodnocení racionálního myšlení a jeho výsledků obecně. 

 

3.6.2 Současnost 

 

  Současný význam pojmu rozumný je od významu v 19. století značně odlišný, a to jak 

když ho uplatňujeme na lidi, tak když ho vztahujeme k neživým entitám. Současná rozumnost 

má oproti významu staršímu některé nové sémantické komponenty, které s původní 
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rozumností či racionalitou na první pohled příliš nesouvisejí; zejména ochotu ke kompromisu, 

uměřenost či přijatelnost. Starší význam „obdařený rozumem“ či „v souladu s rozumem 

a správným, logickým myšlením“ je v pojmu rozumný stále přítomný a je ho možné používat, 

z pohledu na současné nejběžnější kolokace je však patrné, že toto slovo nese i jiný význam. 

Jelikož je tento významový posun v kontextu neživých věcí patrnější, provedu nejprve 

analýzu rozumných věcí. 

3.6.2.1 Rozumné věci 

 

 Již z letmého pohledu na data z korpusu vyplývá, že se význam adjektiva rozumný 

v kontextu neživých věcí výrazně posunul: mezi jeho nejčastější kolokace patří například 

kompromis, peníz, řešení či mez – pojmy, jimž v 19. století rozumnost vůbec připisována 

nebyla (viz 3.6.1.2). 

 Nejzřetelněji se odlišnost obou významů ukazuje na výskytech, které jsou těm 

dnešním na první pohled podobné; například v této větě z 19. století 

   znamenají 

„rozumné důvody“ de facto důvody rozumu, tedy důvody, které může rozum při správné 

úvaze poskytnout. Přestože je toto slovní spojení stále možné v tomto významu používat,230  

setkáme se i s významem zcela odlišným: 

  

 nebo 

    V těchto výskytech už „rozumný důvod“ (v novém významu 

zpravidla v singuláru) důvodem rozumu nahradit nelze, neboť obsahuje navíc některé nové 

sémantické komponenty. Rozumný důvod zde znamená zejména důvod přijatelný, takový, 

který by mohly či měly uznat obě strany pomyslného sporu jako oprávněný. Jeho soulad 

s rozumem a racionalitou je zde využit primárně jako prostředek k dosažení kompromisu: 

odvoláním se na rozum a univerzálně platné logické usuzování se snažíme dodat svému přání 

obecnou oprávněnost, přimět druhou stranu, aby ji jako oprávněnou uznala, a tím jsme dosáhli 

dohody. Rozumný důvod k odvolání svatby pár dní před jejím konáním není důvod logický 

a argumentačně správný, ale zejména důvod, který by tento čin ospravedlnil a učinil 

přijatelným i pro zklamanou nevěstu. Stejné jsou i důvody k vysazení stromu u hranice 

pozemků: zejména musejí být přijatelné pro toho, kdo strom nevysazuje a kdo bude muset 

                                                 
230 Jako např. v tomto výskytu z korpusu syn2015: 

  

Rozumné důvody jsou i zde primárně důvody rozumu, tedy racionální, vzniklé logickou úvahou. 



83 

 

nést případné nepříjemné následky. Jejich rozumnost primárně neodráží soulad s rozumem, 

ale možnost kompromisu, na němž se na základě tohoto racionálního konsensu obě strany 

dohodnou. 

 Jedním z nejčastějších slov, které v současné době bývá rozvíjeno adjektivem rozumný 

a které by v 19. století bylo v tomto kontextu takřka nemyslitelné, je cena: 

 

  Cena v tomto úryvku není v prvé řadě logická 

ani racionálně obhajitelná; je zejména přijatelná, a to jak pro prodávajícího (netratí), 

tak pro kupujícího (není ošizen).231 V rozumné ceně je zahrnut určitý kompromis 

mezi ekonomickou touhou prodávajícího co nejvíc vydělat a touhou nakupujícího co nejméně 

utratit: oba se přizpůsobí dané situaci, realisticky zváží své přání i pravděpodobné přání 

druhého a přistoupí na rozumnou cenu, která je pro obě strany (zejména pro kupujícího, který 

v tomto potenciálním sporu představuje stranu slabší) přijatelná. 

 Komponent přijatelnosti a kompromisu, který pojem rozumný obsahuje (v PSM 

„myslím: tato věc je dobrá“, „nechci říct: velmi dobrá“ a „když o tom dobře myslím, mohu 

vědět: není dobré chtít víc“), je zřetelný i na jiných kolokacích, než je cena: 

   Rozumnou dobou 

se zde míní doba, která není nepřiměřeně dlouhá. V obecném povědomí je justice vnímána 

jako instituce, která zpravidla funguje neobyčejně pomalu, proto zde rozumný znamená 

zejména přijatelný pro potenciálně znevýhodněnou stranu, tedy občana. 

 Zdá se, že toto tvrzení vyvracejí ty výskyty, v nichž nejsou zmíněny žádné dvě strany 

potenciálního sporu a není tedy s kým uzavírat kompromis: 

   Zde 

o kompromisu mezi dvěma stranami, z nichž každá omezila svá očekávání za účelem plodné 

spolupráce, nemůže být řeč. Komponent kompromisu v něm nicméně přítomen je, 

neboť „rozumnost“ pití vína znamená především jeho uměřenost. Když pití vína označíme 

za rozumné, zejména tím vypovídáme o tom, že množství vypitého vína je relativně malé. 

Kompromis a snížení očekávání jsou zde přítomny v tom smyslu, že svou touhu po větším 

množství vína jsme schopni ovládnout a v rámci vyšší priority, kterou je naše zdraví, dokázat 

                                                 
231 Za povšimnutí v tomto kontextu stojí skutečnost, že SSJČ, který rozlišuje jen ty dva významy adjektiva 

rozumný, o nichž je zde řeč v souvislosti s 19. stoletím („mající rozum, řídící se rozumem, chytrý“ a „založený 

na rozumové úvaze, utvořený s rozumem, podle rozumu“), uvádí jako jeden z příkladů použití právě rozumnou 

cenu. (Červená et al. (2011), online.) 
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zkonzumovat jen malé množství. Pomyslné dvě strany sporu tak představuje naše touha 

po víně a zároveň touha po dobrém zdraví, mezi nimiž musíme rozumem prostředkovat. 

 Stejný případ představuje i následující výskyt:  

 Také zde nejsou zmíněné žádné dvě strany 

potenciálního sporu, přesto je zde komponent nechtění příliš mnoho prokazatelně přítomen. 

Rozsvícení malého světla je kompromisem mezi naší touhou změnit k lepšímu celý svět 

a realitou, v níž něco takového není možné. Pakliže snížíme svá očekávání, můžeme vykonat 

něco dobrého alespoň v malém měřítku, což je „rozumnější“ než jen naříkat nad špatností 

světa. 

 Na komponentu přijatelnosti, který adjektivum rozumný obsahuje, se zřetelně ukazuje 

jeho příbuznost s novým významem rozumu jako síly krotící emoce (viz 3.5.2). Postoje, které 

jsou nerozumné, tedy nepřijatelné, rozumem neobhajitelné a zpravidla poškozující jednu 

ze stran, jsou nerozumné také proto, že vycházejí z nezkrocené emocionality a z našich 

bezprostředních tužeb (komponent „cítím: nechci tuto věc, chci víc“). Toto chování je však 

společensky vnímáno jako neúnosné, proto je třeba se chovat rozumně, své emoce a touhy 

ovládnout a snažit se je zpracovat do takové podoby, v níž jsou společensky přijatelné. 

 Pro současný pojem rozumný v neživém kontextu navrhuji následující explikaci: 

 

rozumný kompromis, peníz aj. 

(a) něco vím o této věci, 

(b) myslím: tato věc je dobrá, 

(c) nechci říct: velmi dobrá, 

(d) cítím: nechci tuto věc, chci víc, 

(e) když o tom dobře myslím, mohu vědět: není dobré chtít víc, 

(f) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

(g) je dobré, když lidé nechtějí víc, 

(h) je dobré, když jsou věci takové 

 

 Komponenty (a) a (b) se vztahují k naší obeznámenosti s danou věcí a její 

přijatelnosti, (c) k tomu, že taková věc není tak dobrá, jak by v našich představách mohla být, 

(d) a (e) k ovládnutí touhy po něčem lepším, které má svůj původ v racionální úvaze, (f) 

k obecné racionální obhajitelnosti takového postupu, (g) k normativnímu závěru ohledně 

hodnoty kompromisu a (h) k pozitivnímu hodnocení rozumných věcí. 
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3.6.2.2 Rozumní lidé 

 

 Stejně jako u rozumných věcí (3.6.2.1), u nichž podle dat z korpusu takřka vznikl nový 

význam se zcela odlišnou sémantickou strukturou, se posunul význam i u rozumných lidí, 

v jejichž významové struktuře rovněž začaly hrát prim kompromis a spolupráce: 

  Rozumnost v tomto výskytu znamená 

zejména ochotu snížit svá očekávání za účelem dohody, ba dokonce vystupuje s ochotou 

k dohodě v přímé souvislosti – neochvějně si stát za svým by v takovém kontextu znamenalo 

být nerozumný, zatímco částečně ze svých pozic ustoupit a z požadavků slevit je rozumné, 

neboť to umožňuje kompromis (komponent „když o tom dobře myslím, mohu vědět: není 

dobré chtít víc“). Tento význam nese pojem rozumný i v případech, kdy jsou dvě strany 

pomyslné dohody v asymetrické pozici a spolupracovat znamená pouze nevzpouzet se vyšší 

moci:   

 Spolupráce 

s někým, kdo nás může ohrozit, je také hodnocena jako rozumná, neboť minimalizuje ztráty, 

k nimž by v případě odmítnutí spolupráce mohlo dojít. 

 Tento aspekt rozumnosti je plně v souladu s komponentem sebeovládání a uměřenosti, 

vlastnímu novému významu rozumu (3.5.2). Od někoho, kdo je rozumný, očekáváme, 

že nebude lpět na krajních pozicích, bude ochotný slevit ze svých přání a tužeb a tím přispět 

k oboustranně výhodné dohodě, byť někdy taková výhodnost znamená jen to, že se nestane 

nic špatného:  

 Pavelka, o níž je řeč, zřejmě jako jediná 

vystupuje v pragmaticky umírněné pozici někoho, kdo „si nehraje na hrdinu“ a uvědomuje si, 

že pakliže chce člověk v dané situaci v rámci možností normálně žít, musí se přizpůsobit 

a do určité míry spolupracovat. V jejím postoji, rozumném právě touto ochotou slevit z krajní 

pozice hrdiny a podvolit se autoritě, je pragmatická ochota ke kompromisu velmi zřetelná. 

 Stejně jako v případě neživých věcí zůstává komponent snížení očekávání v pojmu 

rozumný přítomen i tehdy, když se jedná jen o jednoho člověka:  

 

 V tomto úryvku jde zejména 

o vnitřní pnutí jedince mezi vztekem, tedy velmi „horkou“ emocí, pod jejímž vlivem máme 

chuť partnerovi říct něco velmi ostrého, a vědomím možných negativních důsledků takového 
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činu. Úryvek vypovídá o tom, že rozumné je v zájmu zachování harmonického partnerského 

soužití se ovládnout a neříct nic, čeho bychom později museli litovat. 

 V pojmu rozumný je tedy stejně jako u jeho prvního, „neživého“ významu vysoce 

ceněn kompromis a spolupráce s druhými (komponenty „je dobré, když lidé takto myslí“ a „je 

dobré, když lidé dělají věci, protože takto myslí“). Racionalita je zde vnímána zejména jako 

ovládání vlastních přání a zmírňování vlastních požadavků za účelem vzájemné spolupráce 

autonomních jednotlivců a minimalizace jejich ztrát, případně omezování vlastních tužeb 

za účelem minimalizace vlastních ztrát. Abychom s druhými mohli spolupracovat, je třeba 

jednat rozumně, tedy jednak v souladu s rozumem (nikoli v afektu, iracionálně, pod vlivem 

prudkých emocí a vášní), a jednak rozumně, tedy s vědomím, že je naším cílem spolupráce 

s druhými, která je potřebná. 

 Pro rozumného člověka v tomto novém významu navrhuji následující explikaci: 

 

rozumný člověk (současnost) 

(a) když se tomuto někomu někdy dějí nějaké věci, myslí takto: 

(b) „chci vědět, co je teď dobré udělat, 

(c) když o tom budu myslet, mohu to vědět, 

(d) cítím: nechci tyto věci, chci víc, 

(e) když o tom dobře myslím, mohu vědět: není dobré chtít víc, 

(f) z toho důvodu bude dobré, když udělám tyto věci,“ 

(g) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

(h) je dobré, když lidé takto myslí, 

(ch) je dobré, když lidé dělají věci, protože takto myslí 

 

 Komponent (a) odkazuje ke konkrétnímu situačnímu zakotvení tohoto nového 

významu rozumnosti, (b) k hledání „správného“ řešení, (c) k tomu, že jako východisko je 

v takové situaci vnímána rozumová úvaha, (d) – (f) k tomu, že tato úvaha krotí naše přílišná 

očekávání a emoce, což je hodnoceno jako pozitivní, (g) k univerzální platnosti této úvahy 

a (h) a (ch) k pozitivnímu hodnocení rozumnosti a činů z ní vzešlých. 

 

3.6.3 Rozumný a reasonable 

 

 Věci, které jsou hodnoceny jako rozumné, a lidé, kteří jsou hodnoceni jako rozumní, 

se v češtině od 19. století poměrně výrazně proměnili. Zatímco v 19. století byl podle dat 

z korpusu rozumný ten, kdo dovedl logicky myslet a racionálně usuzovat (3.6.1.1), v současné 
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době je rozumný spíše ten, kdo je ochoten ke kompromisu (3.6.2.2; starší význam se ovšem 

stále používá). V 19. století byly rozumné věci, které vzešly z racionální úvahy (3.6.1.2), dnes 

jsou rozumné spíše ty, které jsou přijatelné pro obě strany potenciálního sporu či potenciální 

spolupráce (3.6.2.1). 

 Nový význam, který sdílí se starým jen velmi málo komponentů, patrně odráží změny 

v uvažování o společnosti a mezilidských vztazích: kompromis a dobrovolná spolupráce 

nezávislých jednotlivců se staly hodnotami natolik významnými, že jsme kvůli nim ochotni 

vzdát se některých svých přání a tužeb. Domnívám se, že důvod, proč jsme k něčemu 

takovému svolní, je ukryt v sémantické struktuře pojmu rozumný, konkrétně v komponentu 

„jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto věcech 

myslí dobře“. Tento komponent jmenované hodnoty ospravedlňuje, neboť o nich tvrdí, 

že jsou racionální. Jedná se o racionalitu, která se zakládá na důvěře v logické uvažování, 

zejména na tom, že za totožných podmínek dojdeme vždy k týmž výsledkům: správné 

používání rozumu zaručuje potenciálně univerzální rozumový konsensus. Pakliže budeme 

myslet „dobře“ a „vědět stejné věci“, dojdeme k témuž – což v českém jazykovém obrazu 

světa stačí k tomu, abychom nějakou věc hodnotili velmi kladně. Tento komponent obsahují 

s výjimkou zdravého rozumu, který je jednodušší a intuitivnější a komponent „dobrého 

myšlení“ se v něm nevyskytuje (3.5.3), všechna zde analyzovaná „rozumová“ slova 

a poukazuje na to, jakým způsobem ospravedlňujeme a legitimizujeme hodnoty, které 

vnímáme jako rozumné. 

 Angličtina v tomto kontextu používá stejné mechanismy hodnocení jako čeština: i ona 

se v pojmu reasonable odvolává na obecný racionální konsensus a tímto způsobem 

vyzdvihuje hodnotu kompromisu. Wierzbicka mapuje vývoj slova reasonable a ukazuje, 

jak se v něm komponenty související s kompromisem a omezením vlastních očekávání 

postupně objevují a získávají na významnosti, přičemž v současné době již pro význam tohoto 

slova hrají ústřední roli.232 Reasonable sice nabývá i jiných významů, které se s českým 

rozumný neshodují,233 nicméně tato shoda je natolik významná, že nastoluje otázku, 

zda se nové české významy pojmu rozumný anglickým reasonable neinspirovaly. Tuto 

myšlenku však již není v možnostech této práce ověřit. 

                                                 
232 Srov. Wierzbicka (c2006), 133–135. 
233 Např. reasonable jako umírněné vyjádření pochvaly a přijetí a jako jakýsi zmírňovací prvek v rámci anglické 

praxe understatement: když něco označíme jako reasonably good (v češtině *rozumně dobrý), vyjadřujeme tím 

pochvalu, ovšem umírněně a při zemi. V češtině má sice adjektivum rozumný implicitní pozitivní hodnocení, 

k vyjádření pochvaly se však nepoužívá. 
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 Jelikož Wierzbicka explikuje poměrně velké množství konkrétních kolokací slova 

reasonable (např. reasonable time, reasonable amount, take reasonable care, reasonable man 

nebo reasonable doubt), bylo by příliš prostorově náročné uvádět všechny její explikace. 

Uvedu proto jen dva případy relevantní pro kontext této práce, konkrétně reasonable man 

(„rozumný člověk“) v současné angličtině a kulturní skript spojený s požadavky 

a očekáváními, které jsou unreasonable, nerozumné. Wierzbicka explikuje reasonable man 

takto (kniha, z níž čerpám, je z roku 2006, explikace tedy ještě obsahuje pojmy PROČ, 

MUSET a ČLOVĚK, který se v současném seznamu jednotek PSM již nevyskytují):234 

 

 reasonable man (současnost) 

(a) když se nějakému člověku někdy dějí nějaké věci, musí myslet takto: 

(b) „chci vědět, co je teď dobré udělat,“ 

(c) když se něco takového tomuto člověku stane, myslí o tom takto: 

(d) „vím o tom nějaké věci, 

(e) když o těch věcech budu dobře myslet, mohu o něčem myslet takto: 

(f) bude dobré, když udělám toto, 

(g) mohu říct, proč tak myslím,“ 

(h) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

(i) je dobré, když je někdo takový, 

(j) nechci říct víc, 

(k) nechci říct: takových lidí není mnoho 

 

 Tato explikace je v některých rysech významně podobná současnému českému 

rozumnému člověku. Zachycuje podobný způsob uvažování o racionalitě jako o univerzálním 

rozumovém konsensu (komponent (h)) a je obdobně situačně zakotvená (rozumnost se projeví 

v momentě, kdy se danému člověku něco děje). Anglická explikace ovšem zachycuje pouze 

nalezení správného řešení, které je racionálně obhajitelné – čehož je v anglickém jazykovém 

obrazu světa schopná většina lidí. Sémantická struktura rozumného člověka oproti tomu 

obsahuje některé komponenty navíc: konkrétně emocionální touhu po „něčem víc“, která je 

v rámci rozumnosti vnímána jako negativní, proto ji rozum omezuje a zpracovává 

do přijatelné podoby. Zatímco v anglickém obrazu rozumného člověka jde zejména o nalezení 

odpovídajícího řešení, v češtině jde rovněž o uskromnění vlastních požadavků a ovládnutí 

svých emocí za účelem dosáhnout nějakého cíle, což je hodnoceno jako pozitivní. 

 Odlišnost je patrná také v závěru explikace: anglický reasonable man vyjadřuje 

umírněnou pochvalu (komponenty (i) a (j)) a již svou sémantickou strukturou odkazuje 

                                                 
234 Wierzbicka (c2006), 111. 
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k určité obecnosti a lidovosti, neboť předpokládá, že většina lidí reasonable v zásadě je. 

Ve struktuře českého rozumný se prvek umírněné pochvaly nevyskytuje – v explikaci je 

obsaženo jen pozitivní hodnocení rozumného člověka a rozumnosti vůbec, ale komponent 

„nechci říct víc“ chybí. V českém jazykovém obrazu světa se adjektivum rozumný na rozdíl 

od angličtiny nepoužívá jako umírněné vyjádření pochvaly (např. reasonably good). Také 

obecnost reasonable man českému rozumnému člověku chybí – v jeho sémantické struktuře 

není žádná informace o tom, zda je rozumných lidí hodně či naopak málo. Angličtina 

předpokládá (stejně jako u common sense), že jakousi základní rozumností je nadán víceméně 

každý. 

 Velká hodnota kompromisu a spolupráce je v angličtině obsažena i v jiných 

kolokacích pojmu reasonable, které do určité míry shrnuje následující kulturní skript 

(o kulturních skriptech viz 2.2.1):235 

 

[lidé myslí takto:] 

není špatné, jestliže někdo chce, aby někdo jiný něco udělal, 

 jestliže tento jiný člověk o tom může myslet takto: 

 „vím, proč tento člověk chce, abych to udělal, 

 bude dobré, když to udělám, 

 z toho důvodu to chci udělat,“ 

je špatné, jestliže někdo chce, aby někdo jiný udělal víc 

 

 V tomto kulturním skriptu je vyjádřena hodnota, kterou anglické uvažování připisuje 

dobrovolné spolupráci autonomních jednotlivců: jestliže po někom něco chceme, není to 

špatné, pakliže je to racionálně obhajitelné a on se pro to dobrovolně rozhodne. Jestliže je 

požadovaný úkon vykonán svobodně, je vše v pořádku. Druhého nelze k něčemu nutit – je 

třeba zachovat jeho svobodu a pouze ho rozumnými důvody236 přesvědčit, že vykonat 

požadovaný úkon je dobré i pro něj (za tím účelem ostatně snižujeme svá očekávání a přání). 

K tomu odkazuje i poslední řádek, který říká, že chtít víc je špatné – konkrétně je to 

unreasonable a to je v rámci tohoto kulturního skriptu nepřijatelné. 

 Ochota ke kompromisu a univerzální rozumová obhajitelnost jsou pravděpodobně 

nejdůležitějšími komponenty nových významů pojmu rozumný – a tento rys je s anglickým 

reasonable totožný. Wierzbicka interpretuje přítomnost těchto komponentů tak, 

že v demokratické společnosti je třeba hledat kompromisy a racionální důvody ke spolupráci, 

protože již není možné druhé k tomu, aby vykonávali naši vůli, nutit (podrobněji o reasonable 

                                                 
235 Wierzbicka (c2006), 131. 
236 K tomu odkazuje i základ slova reasonable – reason znamená jak rozum, tak důvod. 
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viz 2.3.3.2).237 Podle Wierzbické se jedná o slovo demokratické, v němž je obsažena jak 

pozitivní hodnota spolupráce, tak úcta k autonomii jednotlivce, který koná na základě své 

úvahy a nikoli slepé poslušnosti, přičemž vše je ospravedlněno důvěrou v univerzálnost 

lidského rozumu. Stejně jako společnost anglická se tedy minimálně v této rovině 

demokratizovala i společnost česká a nové ideje dobrovolné spolupráce si začala cenit natolik, 

že ji označila za racionální (zde je stejně jako v angličtině patrné dědictví osvícenství) 

a přiřadila jí nový význam slova s tak pozitivními konotacemi, jako je rozumný. 

 

Závěr 

 

 Cílem této práce bylo nahlédnout do dvou svébytných kulturních a hodnotových 

vesmírů, které představují čeština a angličtina, a prozkoumat některé aspekty obrazů světa, 

které vytvářejí. Každý přirozený jazyk vtiskuje svým mluvčím od nejútlejšího věku určité 

myšlenkové vzorce a interpretace světa, které tito mluvčí zpravidla považují za samozřejmé, 

neutrální a přirozené; objevit, jak jazykový obraz světa vypadá a jaké hodnoty obsahuje, proto 

zpravidla vyžaduje rozsáhlé lingvistické analýzy. Analýzy vybraných českých klíčových slov 

a jejich srovnání s analýzami angličtiny, které provedla Anna Wierzbicka, ukázaly, 

že hodnoty přítomné v češtině a angličtině jsou v některých oblastech velmi odlišné, v jiných 

se naopak překvapivě podobají. Přestože si práce nekladla za cíl prozkoumat českou kulturu 

tak celistvým způsobem, jakým Wierzbicka probádala kulturu anglickou, vyjevily se některé 

charakteristické rysy i v těchto skromných rozborech: zatímco na poli přátelských vztahů je 

české pojetí poměrně výrazně odlišné, pojetí rozumu a rozumnosti se anglickému v mnohém 

blíží. V abstraktnějším ohledu se tedy české uvažování anglickému podobá, neboť i ono nese 

dědictví osvícenství, zatímco konkrétní sféru mezilidských vztahů strukturuje odlišně. 

 Česká konceptualizace přátelství je propracovanější a vypovídá o hlubších emocích 

než anglická, na což ostatně poukazuje i skutečnost, že čeština disponuje v této oblasti třemi 

slovy (přítel, kamarád, známý), zatímco angličtina pouze jedním (friend).238 Očekávání, která 

mají čeští mluvčí od svých přátel a kamarádů a v určitém ohledu i od známých, jsou vyšší, 

než jaká mají angličtí mluvčí od svých friends: od přátel čekáme značnou hloubku vztahu 

a silnou emocionální vazbu (3.4.1), od kamarádů sdílenou aktivitu a solidaritu (3.4.2) 

                                                 
237 Wierzbicka (c2006), 132–135. 
238 Wierzbicka (1997), 85. 
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a od známých, přestože se u nich hlubší vztah spíše nepřepokládá, rovněž určitou míru 

solidarity (3.4.3).  Anglický friend se nejvíc blíží českému kamarádovi, neboť hlavními 

komponenty tohoto pojmu jsou příjemná společnost přátel a sdílená aktivita – komponent 

solidarity v angličtině ovšem chybí.239 To, že je v českém jazykovém obrazu světa odlišen typ 

vztahu se vzájemnou hlubokou obeznámeností a silnou emocionální vazbou od vztahu, 

v němž jde spíše o sdílenou aktivitu a příjemnou společnost, vypovídá o tom, že v českém 

jazykovém obrazu světa tvoří blízký vztah přátel podstatnou kvalitu. Přátelství český mluvčí 

hodnotí jako natolik cenné, že relativně nový typ vztahu, v němž jde „jen“ o sdílenou aktivitu 

a vzájemnou solidaritu,240 vymezil jiným pojmem. Zatímco v angličtině se význam pojmu 

friend postupně měnil a oslaboval,241 v češtině se ujalo slovo kamarád a silný význam přítele 

(přestože i u něho je určité oslabování patrné) zůstal víceméně zachován. 

 Dalším aspektem, z něhož je podstatnost přátelských vztahů v češtině zřetelná, je 

komponent solidarity u kamaráda a známého – komponent, který angličtina v tomto kontextu 

vůbec nezná. V českém jazykovém obrazu světa jsou tyto dva typy vztahu chápány jako 

pomyslné skupiny vázané vzájemnou solidaritou do té míry, že kvůli ní neváháme porušovat 

předpisy a pravidla (3.4.2.2). Toto jednání, které by anglický mluvčí mohl vnímat jako 

neférové, v češtině není hodnoceno jako špatné či morálně pochybné; spíše odráží důležitost, 

kterou připisujeme konkrétním mezilidským vztahům a která je podle všeho silnější než naše 

úcta k obecným pravidlům. Vzhledem k tomu, že férovost jako klíčová anglická hodnota není 

českému jazykovému obrazu světa vlastní, je možné, že vnímáme pravidla nikoli jako něco, 

čím jsme se sami dobrovolně zavázali, jak by to férovost předpokládala (srov. 2.3.3.3), 

ale spíše jako něco, co na nás bylo z pozice autority uvaleno a co se tedy spíše než k pojmu 

fair vztahuje k pojmu just, spravedlivý. Domnívám se, že jako taková mohou být pravidla 

vnímána jako nespravedlivá, jejich podřízení konkrétnímu vztahu tedy nepředstavuje velkou 

újmu – tuto úvahu však bude ještě třeba doložit hlubším zkoumáním korpusu. 

 České chápání rozumu (3.5) a rozumnosti (3.6) se anglickému blíží daleko více 

než konceptualizace přátelských vztahů. Významové posuny, které se na tomto poli v češtině 

odehrály, jsou poměrně výrazné a svědčí o tom, jak se změnilo naše vnímání racionality. 

Zatímco v 19. století rozum představoval zejména schopnost logické úvahy (3.5.1) 

a rozumnost to, že této schopnosti efektivně využíváme a naše výtvory jsou s ní v souladu 

(3.6.1), v současnosti již mají oba pojmy význam do značné míry odlišný: nově jde spíše o to, 

                                                 
239 Srov. tamtéž, 52. 
240 V 19. století je kamarád podle dat z korpusu diakorp v6 slovem okrajovým. 
241 Wierzbicka (1997), 35–52. 
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zda dovedeme ovládat své emoce a jsme ochotni ke kompromisu (3.5.2 a 3.6.2). Rozum 

v tomto pojetí slouží zejména k tomu, aby krotil naše bezprostřední pocity a tužby 

a zpracovával je do společensky přijatelné podoby, která nebude na překážku našemu soužití 

s druhými. Rozumné pak je to, co je pro všechny strany přijatelné, rozumní lidé jsou ochotni 

ustoupit ze svých krajních stanovisek a přistoupit na oboustranně přijatelný kompromis. 

Harmonické soužití autonomních jednotlivců, za jehož účelem kompromisy děláme, zde 

vystupuje jako hlavní hodnota, v jejímž zájmu jsme ochotni ustoupit z vlastních požadavků 

a omezit svá přání. Přestože tento významový posun dosud není reflektován v českých 

slovnících, data z korpusu o něm svědčí dosti přesvědčivě. 

  V anglickém pojetí je hlavní hodnota – harmonické soužití s druhými v situaci, 

kdy jsou svobodní a nemůžeme je k ničemu nutit – stejná a je na ni kladen obdobně velký 

důraz.242 To, co je tomuto soužití na překážku, však angličtina v sémantické struktuře 

příslušných slov nespecifikuje tak zřetelně jako čeština: emoce například v explikacích pojmu 

reasonable či common sense nenajdeme.243 Rozumnost je zde přítomna spíše jako účelová 

racionalita, nalezení nejvhodnějších prostředků k cíli či eliminace možných nežádoucích 

důsledků vlastního chování. Rozum (ve smyslu common sense) anglickým mluvčím neslouží 

jako zdravý rozum mluvčím českým k orientaci ve světě, ke zjišťování, jak se věci mají 

a k hodnocení, zda jsou dobré či špatné – slouží primárně k tomu, aby se správně rozhodli. 

Přestože správné rozhodování v českém pojetí hraje rovněž důležitou roli, vystupují zde navíc 

emoce, a to jako síla, kterou rozum (i rozum zdravý) musí krotit.244 Pakliže budou naše emoce 

pod rozumovou kontrolou, pravděpodobně budeme schopni se správně a efektivně 

rozhodovat, ale také budeme schopni se dohodnout s druhými. To, že by naše tužby měly 

samy od sebe povahu, která by umožňovala harmonické soužití s druhými, český jazykový 

obraz světa nepředpokládá. Emoce jsou v češtině v kontextu rozumu konceptualizovány 

zejména jako síla, kterou je třeba krotit jak v zájmu svého vlastního prospěchu, tak v zájmu 

harmonického soužití ve společnosti – neboť obojímu může spíše uškodit. 

 Za povšimnutí stojí také způsob, jakým je hodnota kompromisu a soužití s druhými 

ospravedlňována, který je v obou jazycích totožný: svou racionalitou. Racionalita v tomto 

kontextu znamená zejména potenciální rozumový konsensus všech, kteří o dané věci „dobře 

myslí“. To, že za stejných podmínek dojde logická úvaha vždy k týmž závěrům, je jak 

                                                 
242 Srov. Wierzbicka (c2006), 132–135. 
243 Wierzbicka (c2006), 111–131 a Wierzbicka (2010), 351. 
244 Je možné, že v angličtině emoce v sémantické struktuře těchto slov nevystupují také díky tomu, že jejich role 

je v jazyce i v některých anglických kulturních skriptech již dostatečně reflektována a je tedy považována 

za samozřejmou. Srov. Wierzbicka (c2006), 47. 
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pro českého, tak pro anglického mluvčího dostatečným důvodem, proč je něco – v tomto 

případě omezení vlastních přání a tužeb – dobré. Důvěra v univerzální povahu lidského 

rozumu, tedy „přesvědčení, že v každé situaci je jeden správný způsob jednání, kterého 

se můžeme dobrat racionální úvahou,“245 má svůj původ v osvícenství a dokazuje, že i čeština, 

byť se jedná o jazyk slovanský a od angličtiny v mnohém výrazně odlišný, v sobě nese určité 

rysy osvícenského dědictví (byť bez typicky anglického empirického zabarvení). Vzhledem 

k tomu, že univerzální racionalita zde slouží zejména k ospravedlnění hodnoty kompromisu 

a dobrovolné spolupráce svobodných jedinců, se lze domnívat, že v českém kontextu patrně 

proběhly obdobné demokratizační procesy jako v kontextu anglickém (2.3.3). Oba jazyky 

tímto způsobem pravděpodobně zareagovaly na situaci, kdy již není přípustné druhé 

ke spolupráci nutit, a vyvinuly nové prostředky, jimiž zhodnotily a ospravedlnily nový způsob 

harmonického soužití v demokratické společnosti jako racionální, a tedy správný. 

 Tuto analýzu ani následné srovnání by však nebylo možné provést bez kvalitních 

teoretických a metodologických základů, které poskytuje teorie přirozeného sémantického 

metajazyka. Bez tohoto jednoduchého, kulturně nezatíženého a univerzálně srozumitelného 

způsobu vypovídání o významech v jazyce by srovnávání dvou odlišných pojmových vesmírů 

nebylo dost dobře možné, a to jak z teoretického, tak z ryze praktického úhlu pohledu, neboť 

jak vypovídat o něčem, co se od našeho chápání světa diametrálně liší? Díky tomu, 

že Wierzbicka se svými spolupracovníky uspěla v hledání základních a univerzálních 

významových kategorií, však mezikulturní zkoumání možné je; a může srozumitelně, 

jednoduše a bez etnocentrického zkreslení vypovídat o významech tak, jak je vnímají rodilí 

mluvčí – a prostředkovat tyto významy mluvčím jiných jazyků, jimž jsou mnohdy zcela cizí. 

 Na tomto základě je možné zkoumat každý přirozený jazyk, jeho svébytnost, 

komplexnost a jedinečnost, způsob, jakým interpretuje svět, a hodnoty, které vtiskuje 

do mysli svých mluvčích – tedy onu „kulturu“, „jazykový obraz světa“ či „kolektivní mysl“, 

o nichž hovoří kognitivní lingvisté. Neboť ať už je přesná míra vlivu jazyka na myšlení 

jakákoli, je jisté, že se přirozené jazyky ve svém pojmovém chápání světa velmi liší. Lze si 

jen stěží představit, že by tyto podstatné odlišnosti zůstávaly jen povrchovými lingvistickými 

různostmi a nezasahovaly hlouběji mysl svých rodilých mluvčích. Jak píše na začátku své 

knihy Chrám i tvrz Pavel Eisner: „Mateřština je vzduch, jímž dýchají plíce naší duše. Jsme 

do ní zakleti.“246 

  

                                                 
245 Tamtéž, 71. 
246 Eisner (2010), 22. 
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analyzovaných pojmů v korpusech a přehled použitých slovníkových hesel. 

 

Přehled explikací 

 

přítel 

(a) všichni vědí: mnoho lidí myslí o některých jiných lidech takto: 

(b)  znám tohoto někoho velmi dobře, 

(c)  myslím si o něm dobré věci, 

(d)  mohu mu říkat, co si myslím, 

(e)  mohu mu říkat, co cítím, 

(f)  chci mu říkat, co si myslím, 

(g)  chci mu říkat, co cítím, 

(h)  nechci, aby tyto věci vědělo mnoho jiných lidí, 

(ch)  chci pro něj dělat dobré věci, 

(i)  když se mu stane něco špatného, bude špatné, když pro něj neudělám něco 

  dobrého, 

(j)  když na něj myslím, cítím něco velmi dobrého, 

(k)   nemyslím takhle o mnoha lidech, 

(l)  vím: tento někdo o mně myslí stejně, 

(m) takto o něm myslím 

 

kamarád 

(a) všichni vědí: mnoho lidí myslí o některých jiných lidech takto: 

(b)  znám tyto lidi dobře 

(c)  dělají některé věci jako já, 

(d)  dělají tyto věci se mnou, 
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(e)  když jsem s nimi, cítím něco dobrého, 

(f)  chci pro ně dělat dobré věci, 

(g)  když se jednomu z nich stane něco špatného, bude špatné, když pro něj  

  neudělám něco dobrého 

(h)  nechci, aby se těmto lidem děly špatné věci, jako nechci, aby se špatné věci 

  děly mně 

(ch)  myslím: tito lidé o mně myslí stejně 

(i) takto o těchto lidech myslím 

 

známý 

(a) všichni vědí: mnoho lidí myslí o nějakých jiných lidech takto: 

(b)  znám tyto lidi dobře, 

(c)  nechci říct: velmi dobře, 

(d)  mohu těmto lidem říkat věci nějakého druhu, 

(e)  když jim tyto věci říkám, cítím něco dobrého, 

(f)  nechci jim říkat věci jiného druhu, 

(g)  chci pro ně dělat dobré věci, 

(h)  myslím: tito lidé o mně myslí stejně, 

(ch) myslím o těchto lidech takto 

 

friend (Anna Wierzbicka) 

 

(a) everyone knows: many people think about some other people like this: 

(b)  I know this person well 

(c)  I want to be with this person often 

(d)  I want to do things with this person often 

(e)  when I am with this person, I feel something good 

(f)  I think this person thinks the same about me 

(g) I think like this about this person 

 

friend (překlad M. P.) 

 

(a) všichni vědí: mnoho lidí myslí o jiných lidech takto: 

(b)  znám tohoto člověka dobře, 

(c)  chci s ním často být, 

(d)  chci s ním často dělat věci, 

(e)  když jsem s ním, cítím něco dobrého, 

(f)  myslím: on o mně myslí stejně, 

(g) takto myslím o tomto člověku 

 

rozum (19. století) 

(a) část člověka [m], 

(b) lidé ji nemohou vidět, 

(c) mohou díky ní myslet a vědět, 

(d) jestliže někdo myslí dobře, může vědět: 

(e) „když udělám nějaké věci, může se stát něco špatného, 

(f) když udělám nějaké jiné věci, může se stát něco dobrého, 

(g) nechci, aby se stalo něco špatného,“ 
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(h) z toho důvodu může tento někdo dělat tyto jiné věci, 

(ch) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

(i) je dobré, když takto lidé myslí 

 

rozum (současnost) 

(a) může to být takto: 

(b)  někdo myslí takto: 

(c)  „něco se teď děje, 

(d)  z toho důvodu něco cítím, 

(e)  z toho důvodu chci dělat nějaké věci, 

(f)  jestliže tyto věci udělám, může se stát něco špatného, 

(g)  nechci, aby se stalo něco špatného, 

(h)  z toho důvodu o tom chci myslet, 

(ch)  když o tom budu myslet, mohu poznat, co mohu dělat, 

(i)  jestliže tyto věci udělám, něco špatného se nestane,“ 

(j)  jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže 

  o těchto věcech myslí dobře, 

(k) je dobré, když lidé takto myslí, 

(l) je dobré, když lidé dělají věci, protože takto myslí, 

(m) je špatné, když lidé takto nemyslí 

 

zdravý (selský) rozum 

(a) může to být takto: 

(b)  někdo si může myslet toto: 

(c)  „neznám tyto věci, 

(d)  nevím: jsou tyto věci dobré, 

(e)  nevím: jsou tyto věci špatné, 

(f)  nevím: je to takto, 

(g)  nevím, co mohu dělat, 

(h)  nechci, aby se z toho důvodu stalo něco špatného, 

(ch)  z toho důvodu o těchto věcech chci něco vědět, 

(i)  jestliže se krátce zamyslím, 

(j)  mohu o nich něco vědět, 

(k)  mohu vědět: jsou dobré, 

(l)  mohu vědět: jsou špatné, 

(m)  mohu vědět: je to takto, 

(n)  z toho důvodu mohu vědět, co mohu dělat,“ 

(o)  když tento někdo takto myslí, může to po velmi krátkém čase vědět, 

(p)  všichni lidé takto mohou myslet, 

(q)  je dobré, když lidé takto myslí, 

(r)  je dobré, když lidé dělají věci, protože takto myslí 

 

common sense (Anna Wierzbicka) 

 

(a) it can be like this: 

(b)  someone thinks like this: 

(c)  „something is happening here now 



100 

 

(d)  I want to do something because of this 

(e)  if I do some things, something bad can happen because of this 

(f)  if I do some other things, something bad will not happen because of this 

(g)  I don’t want something bad to happen 

(h)  because of this, I want to think about it for a short time 

(i)  if I think about it for a short time, I can know what I can do“ 

(j)  when this someone thinks like this, after a very short time this someone can 

  know it 

(k)  (because of this, this someone does something) 

(l) it is good if someone thinks like this 

(m) all people can think like this 

(n) it is good if people do things because they think like this 

(o) it is bad if someone doesn’t think like this 

 

common sense (překlad M. P.) 

 

(a) může to být takto: 

(b)  někdo myslí takto: 

(c)  „něco se tady a teď děje, 

(d)  chci z toho důvodu něco udělat, 

(e)  když udělám nějaké věci, může se z toho důvodu stát něco špatného, 

(f)  když udělám nějaké jiné věci, něco špatného se z toho důvodu nestane, 

(g)  nechci, aby se stalo něco špatného, 

(h)  z toho důvodu o tom chci krátce myslet, 

(i)  když o tom budu krátce myslet, mohu poznat, co mohu udělat,“ 

(j)  když tento někdo takto myslí, může to po velmi krátkém čase poznat, 

(k)  (z toho důvodu tento někdo něco udělá) 

(l) je dobré, když někdo takto myslí, 

(m) všichni lidé takto mohou myslet, 

(n) je dobré, když lidé dělají věci, protože takto myslí, 

(o) je špatné, když takto někdo nemyslí 

 

rozumný člověk (19. stol.) 

(a) když tento někdo chce něco o něčem vědět, myslí takto: 

(b) „vím něco o těchto věcech, 

(c) chci vědět víc, 

(d) jestliže o těchto věcech budu dobře myslet, mohu vědět víc,“ 

(e) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

 (f) jestliže někdo takto myslí, může díky tomu vědět mnoho věcí, 

(g) je dobré, když jsou lidé takoví 

 

rozumný účel, důvod aj. (19. stol.) 

(a) může to být takto: 

(b)  jestliže někdo po nějakou dobu o této věci dobře myslí, 

(c)  je tato věc z toho důvodu dobrá, 

(d)  je taková, protože rozum [m] je dobrý, 
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(e)  jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže 

  o těchto věcech myslí dobře, 

(f)  je dobré, když lidé takto myslí, 

(g)  je dobré, když jsou z toho důvodu věci takové 

 

rozumný člověk (současnost) 

(a) když se tomuto někomu někdy dějí nějaké věci, myslí takto: 

(b) „chci vědět, co je teď dobré udělat, 

(c) když o tom budu myslet, mohu to vědět, 

(d) cítím: nechci tyto věci, chci víc, 

(e) když o tom dobře myslím, mohu vědět: není dobré chtít víc, 

(f) z toho důvodu bude dobré, když udělám tyto věci,“ 

(g) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

(h) je dobré, když lidé takto myslí, 

(ch) je dobré, když lidé dělají věci, protože takto myslí 

 

rozumný kompromis, peníz aj. (současnost) 

(a) něco vím o této věci, 

(b) myslím: tato věc je dobrá, 

(c) nechci říct: velmi dobrá, 

(d) cítím: nechci tuto věc, chci víc, 

(e) když o tom dobře myslím, mohu vědět: není dobré chtít víc, 

(f) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

(g) je dobré, když lidé nechtějí víc, 

(h) je dobré, když jsou věci takové 

 

reasonable man (Anna Wierzbicka) 

 

(a) sometimes when things happen to a person this person has to think like this: 

(b) „I want to know what is a good thing to do now“ 

(c) when something like this happens to X, X thinks about it like this: 

(d) „I know some things about things like this 

(e) when I think about these things well I can think like this about something: 

(f) it will be good if I do this 

(g) I can say why I think like this“ 

(h) if someone else knows the same things about it when they think about these things 

 well they can think the same about it 

(i) it is good if someone is like this 

(j) I don’t want to say more 

(k) I don’t want to say: not many people are like this 

 

reasonable man (překlad M. P.) 

 

(a) když se nějakému člověku někdy dějí nějaké věci, musí myslet takto: 

(b) „chci vědět, co je teď dobré udělat,“ 

(c) když se něco takového tomuto člověku stane, myslí o tom takto: 
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(d) „vím o tom nějaké věci, 

(e) když o těch věcech budu dobře myslet, mohu o něčem myslet takto: 

(f) bude dobré, když udělám toto, 

(g) mohu říct, proč tak myslím,“ 

(h) jestliže o tom někdo jiný ví stejné věci, může o tom myslet stejně, jestliže o těchto 

 věcech myslí dobře, 

(i) je dobré, když je někdo takový, 

(j) nechci říct víc, 

(k) nechci říct: takových lidí není mnoho 

 

A cultural script associated with ‚unreasonable‘ demands and expectations (Anna 

Wierzbicka) 

 

[people think like this:] 

it is not bad if a person wants another person to do something 

 if this other person can think about it like this: 

 „I know why this person wants me to do it 

 it will be good if I do it 

 I want to do it because of this“ 

it is bad if a person wants another person to do more 

 

Kulturní skript spojený s požadavky a očekáváními, které jsou ‚unreasonable‘ (překlad M. P.) 

 

[lidé myslí takto:] 

není špatné, jestliže někdo chce, aby někdo jiný něco udělal, 

 jestliže tento jiný člověk o tom může myslet takto: 

 „vím, proč tento člověk chce, abych to udělal, 

 bude dobré, když to udělám, 

 z toho důvodu to chci udělat,“ 

je špatné, jestliže někdo chce, aby někdo jiný udělal víc 

 

Přehled relativních frekvencí 

 

 Současnost (syn2015) 19. století (diakorp v6) 

přítel 187 321 

kamarád 107 11 

známý 31* -** 

rozum 42 219 

zdravý rozum 7 -*** 

selský rozum 2 -*** 

rozumný 33 92 
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*V tomto případě byla chybovost výsledků vyhledávání v korpusu značná, ze vzorku 250 bylo 72 výskytů 

chybných. 

**Substantivum známý v diachronním korpusu není možné dohledat, neboť ho při hledání není možné odlišit od 

adjektiva známý. 

***Slovní spojení zdravý rozum a selský rozum v 19. století ještě nejsou ustálená, jsou tedy naprosto marginální 

(obzvlášť selský rozum, který v 19. století neexistuje prakticky vůbec) a jejich frekvence je zanedbatelná. 

 

Přehled slovníkových hesel 

 

Přítel 

 

SSČ 

 

 

 

Trávníček 
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Machek 

 

 

 

 

 

Rejzek 

 

 

 

Zaorálek 
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Čermák, Hronek, Machač (2009b, 2009d) 
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Kamarád 

 

SSČ 

 

 

 

Trávníček 

 

 

 

Machek 
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Rejzek 

 

 

 

Čermák, Hronek, Machač (2009b, 2009c, 2009d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Známý 

 

SSČ 

 

 

 

Trávníček 

 

 

 

Čermák, Hronek, Machač (2009b, 2009c) 
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Rozum 

 

SSČ 
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Trávníček 
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Machek 

 

 

 

Rejzek 
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Zaorálek 
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Čermák, Hronek, Machač (2009a, 2009b, 2009c, 2009d) 
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Rozumný 

 

SSČ 

 

 

 

Trávníček 

 

 

 


