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Anotace: Sta� ur�ená primárn� zahrani�ním bohemist�m komentuje vžitý model stratifikace 

�eského národního jazyka. Upozor�uje na to, že model není tak jednoduchý, jak by se p�i 

rychlém pohledu mohlo zdát. Nesporné je postavení krajních pól� modelu, jazyka spisovného 

na jedné a dialektu na druhé stran�. Problémem je však za�len�ní ostatních útvar� (variet) 

národního jazyka, strukturních i nestrukturních, zejména obecné �eštiny a eventuáln� i b�žné 

mluvy, postavení  (a i sama existence) interdialekt�, a také chápání hranice mezi �eštinou 

spisovnou a tím, �emu se �íká "�eština hovorová". Navíc se pod stejným ozna�ením nemusejí 

skrývat totožné pojmy a není úplná shoda ve vymezení okruh� komunikace, pro n�ž se ten 

který útvar pokládá za dominantní. Rozdíly v pojetí pak vyplývají jak z míry zobecn�ní, pro 

niž se autor rozhoduje, tak z cíle, který svým modelem sleduje, a kone�n� i ze stavu poznání 

toho, jak fungovaly jednotlivé útvary v minulých desetiletích a jak se jejich postavení m�ní v 

sou�asnosti. Model stratifikace �eského národního jazyka, který byl vytvo�en, je totiž - jako 

každý model - jen zobrazením ur�itého reálného stavu fungování jazyka, který se v 

konkrétních komunika�ních situacích m�že jevit jinak. V posledních letech dochází práv� na 

tomto poli ke zna�ným zm�nám; lingvistika je sleduje, k zobecn�ní však t�žko dochází, 

protože pochopiteln� schází jistý odstup od materiálové báze studia. 

 

Annotation: This article was primarily intended for  foreign Bohemists’ comments on  the 

common  model of the stratification of the Czech national language. It points out that the 

model is not as simple as it might seem. The position of the extremities  of the model (the 

standard language on one hand and the dialect on the other)  is indisputable. The problem is 

the integration of other varieties of the language, both structural and non-structural, especially 
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the substandard language and potentially also the  everyday speech, and also understanding of 

the boundary between the standard language and what is called colloquial Czech. Moreover 

commonly used terms do not always correspond with the same concepts and there is not 

general consensus on the definition of the spheres of the communication for which the 

particular form is considered dominant. The differences in the conception  arise both from  the 

degree of the generalization the author uses and  from the goal the author is after and finally 

from the knowledge how the particular forms were working in the past decades and how is 

their position changing nowadays.  Currently used artificial model  of stratification  of the 

Czech national language is – as all models – only a theory of the way the language really 

works, and  in the actual  situations it may appear to be inaccurate.  The recent years brought 

some significant changes. Though linguistics observed them, it is difficult to generalize about 

them because the objects of the study are still too recent to be viewed from the distance. 

 

Stratifikace sou�asné �eštiny 

 

Stratifikace novodobé �eštiny je p�edm�tem v�deckého zájmu již po desetiletí. Model, 

který tu postupn� vznikl (Havránek 1932; diskuse o obecné a hovorové �eštin� na stránkách 

SaS, 1962-3; Jedli�ka 1974, zejména však Ut�šený 1980, Chloupek 1986 a 2003), se u 

jednotlivých autor� na obecné rovin� shoduje v tom, že po�ítá se stejnými základními 

složkami jazykové situace, s jazykem spisovným, s interdialekty a dialekty (tradi�ními 

teritoriálními dialekty). Není však už shoda v za�len�ní ostatních útvar� (variet) národního 

jazyka, strukturních i nestrukturních, do tohoto modelu, zejména v za�len�ní obecné �eštiny a 

eventuáln� i b�žné mluvy a v chápání hranice mezi �eštinou spisovnou a tím, �emu se �íká 

"�eština hovorová". Rozdílné je také chápání jednotlivých útvar�, tj. pod stejným ozna�ením 

se nemusejí skrývat totožné pojmy, a není úplná shoda ve vymezení okruh� komunikace, pro 

n�ž se ten který útvar pokládá za dominantní. Z�ásti vznikají problémy i tím, že samy termíny 

je velmi obtížné definovat a auto�i kratších studií ani o definici neusilují, p�edpokládajíce, že 

nápl� termínu je všeobecn� p�ijata. Rozdíly v pojetí pak vyplývají jak z míry zobecn�ní, pro 

niž se autor rozhoduje, tak z cíle, který svým modelem sleduje, a kone�n� i ze stavu poznání 

toho, jak fungovaly jednotlivé útvary v minulých desetiletích a jak se jejich postavení m�ní v 

sou�asnosti. Model stratifikace �eského národního jazyka, který byl vytvo�en, je totiž - jako 

každý model - jen zobrazením ur�itého reálného stavu fungování jazyka, který se v 

konkrétních komunika�ních situacích m�že jevit jinak.  
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Sou�asná �eština jako národní jazyk �ech� je souborem nejr�zn�jších forem existence 

�eštiny, rozr�zn�ným funk�n�, sociáln�, teritoriáln�, rozdíln� využívaným v r�zných typech 

komunika�ních situací. Má tedy �eštin� podobn� jako jiné národní jazyky množství variet, 

specifikem �eské lingvistiky je snad jen to, že si jejich existenci uv�domuje a v�nuje jim 

soustavnou pozornost, p�edevším v návaznosti na teorii spisovného jazyka a �ešení problému 

spisovnosti jednotlivých výrazových prost�edk� na úrovni teoretické i praktické (Nebeská 

1996). P�i analýze tohoto souboru variet se tradi�n� uplat�uje hledisko lingvistické, totiž 

odlišení relativn� stabilizovaných útvar�, pro n�ž lze najít markanty na úrovni langue - vlastní 

strukturu (útvary strukturní), zbývající variety se pak ozna�ují jako poloútvary (útvary 

nestrukturní). Není naším cílem vyjmenovávat typické rysy jednotlivých útvar�, zastavíme se 

u v�cí obecn�jších.  

Vlastní strukturu nacházíme u spisovného jazyka, kde je bohat� a v r�zných �asových 

úsecích popisována, a také kodifikována. Vymezení tohoto útvaru v rámci stratifikace 

národního jazyka je zdánliv� jednozna�né, ale opravdu jen zdánliv�: jasné je jádro spisovného 

jazyka, tedy jevy zachycené kodifikací, ale hranice sm�rem k jazyku užívanému v mluvených 

projevech celospole�enského zam��ení je vágní (Hoffmannová a Müllerová 1997; �ermák a 

Sgall 1997 aj.). Úvahy o tom, co je již, nekodifikováno, sou�ástí normy, se sice týkají 

jednotlivých prvk�, nejde však o v�ci okrajové (jde nap�. tvary prézentu sloves 3. a 4. t�ídy, 

zakon�ení instrumentálu plurálu všech deklinací, existence jmenné a smíšené deklinace 

adjektiv, osud opisného pasiva, minulého kondicionálu, postavení p�echodkínu - atd.; v�dom� 

tu uvádíme p�íklady nejen již kodifikací �ešené v rámci spisovné vrstvy hovorové, ale i jevy 

na hranici spisovnosti). Už ve vztahu ke spisovnému jazyku tedy platí, že v modelech 

stratifikace jazyka m�že být spisovnost chápána ší�eji i úžeji. V užším pohledu se pak jevy na 

hranici spisovnosti zahrnují do "hovorové �eštiny", která je, jak ukázal už B�li� (1962), 

variabilní. Její obtížná lingvistická uchopitelnost ješt� vzrostla posuny v kodifikaci. Proto se 

objevily nikoli okrajové názory, že bude vhodn�jší se tohoto ozna�ení zcela vzdát (nap�. 

Daneš ve sborníku Spisovnost a nespisovnost dnes, 1996).  

Pom�rn� lépe je možno vymezit jako útvar dialekt. P�esn�jší je však mluvit o 

dialektech, protože na této úrovni existuje množství samostatných jazykových struktur 

koexistujících na území národního jazyka ve stejné �asové rovin�. Ur�it jejich po�et je 

nemožné, protože t�žko m�žeme �íci, kde skute�n� za�íná jeden dialekt a kon�í druhý. O 

ná�e�ních hranicích se musí v dialektologii mluvit (a jazykov�zem�pisné práce p�esv�d�iv� 

ukazují jednotlivé izoglosy, srov. �eský jazykový atlas I-IV), ale jen dík lingvistické tradici 

19. a 20. století se pokládá za nosné rozlišení podle hláskového vývoje. Jsou však opravdu 
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hláskové zm�ny a jejich výsledek podstatné pro ur�ení ur�ité podoby národního jazyka jako 

variety? A jak se do toho promítne nový vývoj, vývoj integra�ní? - Na to ovšem t�žko 

najdeme v synchronním pohledu  (nedostatek autentických záznam� skute�n� spontánní �e�i 

jiný pohled neumožní), navíc v dob� mizení dialekt� a celkových zm�n komunika�ních 

p�íležitostí jednotlivce i celých spole�enských skupin, odpov��. Dialekty však prokazateln� 

koexistují v daném �ase a prostoru, jsou uživateli jako samostatné a rozlišené vnímány, takže 

proti jednomu (vnit�n� diferencovanému) spisovnému jazyku tu stojí mnohost; tradi�ní 

zobrazení stratifikace národního jazyka v podob� trojúhelníka to dob�e vystihuje.  

V obou základních útvarech národního jazyka (spisovný jazyk a dialekty) je struktura 

na základ� poznání normy zachytitelná a  popsatelná; p�i popisu však upíráme v p�ípad� 

dialekt� pozornost spíše jevy odlišné od spisovného jazyka, respektiv� jevy vzniklé 

samostatným vývojem staršího stavu �eštiny, nikoli na struktury jako celek. A navíc, 

odlišnosti jsou pom�rn� dob�e zachytitelné pro nejnižší jazykové roviny foneticko-

fonologickou a morfologickou, ale ne už pro syntax (lze zachytit jen jednotlivosti) a stavbu 

textu (rozdíly vyplývají z typu komunika�ních situací, nikoli z jazykového útvaru samého).  

Pokud jde o lexikum, je to už jiné: struktura slovní zásoby je t�žko uchopitelná a p�i 

charakteristice jednotlivých jazykových útvar� se proto operuje s p�edvedením specifických 

lexém�: nem�že se p�itom brát v úvahu, že vyjad�ovací pot�eby pokrývané spisovným 

jazykem na jedné a tradi�ním ná�e�ím na druhé stran� jsou nesrovnatelné a mnohá speficika 

ná�e�í jsou pouhou speciální terminologií odpovídající zp�sobu života nositel� ná�e�í (tzv. 

etnografismy) nebo výrazy, které nep�ijaly výkladové slovníky (spisovné) �eštiny prost� 

proto, že nebyly doloženy v zdrojích excerpce, v krásné literatu�e (pro P�íru�ní slovník 

�eštiny) nebo ší�eji ve ve�ejných textech (pro výkladové slovníky nov�jší). Je tedy pojem 

"strukturní útvar" omezen na existenci ur�itých specifik hláskosloví a tvarosloví, což ani 

zdaleka není jazyk celý.  

Mezistupn�m mezi dialekty a spisovným jazykem jsou interdialekty - nespisovné 

útvary typické pro v�tší regiony, vznikající nivelizací ná�e�ních rozdíl�; jedním z nich je 

svým p�vodem i obecná �eština. Z hlediska inventá�e jazykových prost�edk� je pro 

interdialekty (v�etn� interdialektické obecné �eštiny) typický ústup výrazových prost�edk� 

lokáln� velmi omezených. P�edpokládá se u nich existence normy a jsou pokládány za 

útvary, tedy formy existence národního jazyka s vlastní strukturou, její popis je však krajn� 

nesnadný, takže se (krom� obecné �eštiny, jejíž norma je pom�rn� stabilizovaná) mluví jen o 

interdialektických tendencích. Podobn� jako u ná�e�í je možno u interdialektu po�ítat s 

poznáním struktury jen u nižších jazykových rovin, ve vyšších je situace dokonce složit�jší 
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než u dialektu, protože interdialekt se využívá i v komunikaci nadlokální a, jak dále 

p�ipomeneme, i v komunikaci nikoli p�ísn� soukromé. 

Do soustavy útvar� národního jazyka je nutno p�i�adit i obecnou �eštinu. Jinde jsme 

ukázali na to, že termín má r�znou nápl� podle doby užití, autora i podle toho, ke které 

jazykové rovin� je vztažen (Kr�mová 2000a). V souvislosti s ní skute�n� platí to, co jsme 

nazna�ili v úvodu - že totiž zdánliv� p�ehledný model stratifikace je ve skute�nosti nep�esný, 

protože auto�i nemusejí chápat užité termíny stejn�. V lingvistickém smyslu je "obecná 

�eština" nespisovným útvarem bu� interdialektické povahy, tedy stojícím na rove� málo 

stabilizovaným interdialekt�m st�edomoravskému, východomoravskému apod., nebo 

nespisovným útvarem s širší platností, který stojí v blízkosti spisovného jazyka, na jehož 

normu má prokazatelný vliv. "�eština" v tomto druhém p�ípad� nevymezuje normu ve 

vztahu k teritoriiu �ech (na rozdíl od prvního, užšího významu, a na rozdíl od termínu "�eská 

ná�e�í", která jsou domovem v �eské kotlin� a liší se od ná�e�í Moravy nebo Slezska), ale ve 

vztahu k �eštin� jako národnímu jazyku �ech�, Moravan� i (�eských) Slezan�. Sousloví má 

však r�zný význam také podle toho, ke které jazykové rovin� se p�i jejím popisu vztahuje.  

Na úrovni syntaxe výpov�di a textu je ozna�ení "obecné" užívá málo, vhodn�jší je 

mluvit o rysech mluvenosti a spontánnosti komunikace, i když p�íklady, jež se uvád�jí, velmi 

�asto nesou hláskovlosné, tvaroslovné nebo lexikání rysy obecn� �eské. Ve slovní zásob� 

mají ve výkladových slovnících atribut "obecn� �eské/obecné" výrazy, které jsou užívány 

v b�žné komunikaci na (v podstat�) celém území, ale nebyly pojaty do kodifikace (nap�. 

výrazy emotivní nebo vzniklé ve slanzích) nebo z ní byly vytla�eny (nap�. staré výrazy 

n�meckého p�vodu), n�kdy též profesní neologismy. Toto ozna�ení se v jednotlivých 

slovnících m�ní, výrazy d�íve obecné jsou dnes už mnohdy neutráln� spisovné. 

Vlastní rysy obecné �eštiny jsou (v jistém zobecn�ní) jednozna�né v rovin� foneticko-

fonologické a tvaroslovné. Takových rys� zdánliv� ubývá, tak jak se postupn� hranice 

spisovného jazyka rozvol�ují a jeho kodifikace se zbavuje archaických rys� (srov. nap�. Sgall 

a Hronek 1999). Je tedy i tu lingvistické m��ítko podobn� jako u dialekt� z�etelné jen na 

rovinách nižších, a nadto se vyvíjí. 

Úskalím vymezení útvar� je i skute�nost, že meze spisovnosti jsou dány preskripcí 

op�enou o ne zcela jasn� vymezená a dobov� prom�nlivá "kritéria spisovnosti", zatímco živé 

jazykové d�ní, typické i pro dialekty, se �ídí normou utvá�ející se v �e�ových projevech 

omezeného komunika�ního spole�enství, komunikujícího však bez vn�jších jazykov� 

normující zásah�. Tento aspekt je významný zvlášt� pro hledání hranic mezi spisovnou a 

obecnou �eštinou, a také mezi spisovným jazykem a jednotlivými interdialekty. Je nasnad�, že 
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pokud je sama kodifikace spisovného jazyka op�ena v podstat� o úzus �ech, jsou markanty 

moravských interdialekt� bez ohledu na jejich neustálenost, která umož�uje mluvit jen o 

ur�itých interdialektických tendencích, stále nápadné a o vlivu t�chto interdialekt� na normu 

spisovného jazyka je t�žko mluvit.  

Na lingvistických faktorech založená stratifikace národního jazyka z�stává však bez 

ohledu na její slabé stránky základem všech p�edstav o stratifikaci �eštiny.  

Mimo takto p�edstavenou stratifikaci stojí v�tšinou b�žná mluva, podoba národního 

jazyka užívaná v b�žné denní komunikaci. Pokud jde o vý�et jejích prvk�, m�že být bu� 

totožná s n�kterým z existujících útvar�: obvyklá je dnes v tomto užití obecná �eština, ev, 

n�který interdialekt, v d�ív�jších dobách i dialekt, nebo sm�sí prvk� útvar� r�zných. B�žná 

mluva je regionáln� prom�nlivá, a nedokážeme ji popsat jako normu ve smyslu vý�tu 

n�kterých typických rys�; je vymezitelná jen negativn�, upozorn�ním na to, co do normy 

nepat�í. Nedomníváme se však, že by negativní vymezení normy bylo na závadu p�ijetí b�žné 

mluvy (ozna�ované též jako "b�žn� mluvený jazyk", v p�ípad� b�žné mluvy m�st "m�stská 

mluva") jako variety národního jazyka (Kr�mová 1997). Do p�kného trojúhelníkového 

obrázku se nám ji však neda�í zakreslit.  

Obtížn� je možno do dané lingvisticky podložené stratifikace za�lenit slangy a argoty, 

pro n�ž se tradi�n� nachází specifikum v oblasti pojmenování: ml�ky se p�edpokládá, že 

nositel slangu (a argotu) jinak, tj. v ostatních jazykových rovinách užívá n�kterého útvaru 

strukturního, ale už se zapomíná na existenci celkových vyjad�ovacích norem sociální 

skupiny, které mohou být založeny také na  kombinaci prvk� a blíží se lingvisticky t�žko 

uchopitelné "b�žné mluv�", nebo na jazyku cizím (st�edov�ké argoty). Práv� prost�ednictvím 

jazykových norem živ� komunikující sociální skupiny, která není nutn� vázána na jeden 

region, prostupují lexikální inovace až do zájmové neoficiální komunikace celospole�enské a 

odtud pronikají do živé normy jazyka spisovného. Stojí pak tyto podoby národního jazyka ve 

vztahu k jazyku spisovnému na podobném stupni jako obecná �eština. 

Vedle strukturního hlediska by bylo možné pro stratifikaci volit hledisko 

sociolingvistické, tj. odlišit soubory vyjad�ovacích prost�edk� (potenciáln�) celonárodní od 

soubor� výrazových prost�edk� omezených na ur�itou skupinu. Šlo by tu o staré odlišení 

spisovného jazyka jako jazyka soužícího (diferencovan�) celé spole�nosti od dialekt�, které se 

utvá�ejí a p�irozenou cestou p�edávají vždy jen v ur�ité skupin� vymezené teritoriáln� (dialekt 

v užším slova smyslu, tradi�ní teritoriální dialekt) nebo sociáln� (slang, ev. argot; sociální 

vymezení pat�í však i dialektu, který je ve své tradi�ní podob� jazykem venkova). Ani toto 

vymezení není bez problém� - bylo jist� vhodné v minulosti (Kellner 1954), kdy byla ješt� 
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spole�enská mobilita pom�rn� malá, nevyhovuje však v sou�asnosti, protože vymezení 

"skupinové" mluvy se rychle m�ní dík spole�enským a teritoriálním p�esun�m.  

Na uvedeném roz�len�ní je slabým místem postavení obecné �eštiny, p�esn�ji �e�eno 

nep�esnost tohoto sousloví v odborné literatu�e. ze sociolingvistického hlediska se totiž 

obecnou �eštinou rozumí n�kolik v�cí:  

Nejstarší terminologické užití (Havránek, 1924) odpovídá významu interdialekt 

vzniklý nivelizací ná�e�í �ech, který je staven na stejnou úrove� jako interdialekty jiných 

oblastí. Tato obecná �eština je místn� variabilní a sociáln� p�íznaková. Dodnes plní funkci 

jazyka b�žné denní komunikace na území �ech. Tento význam se dodnes podržuje, užívají jej 

zejména dialektologové a auto�i, kte�í vycházejí p�i popisu jazyka b�žné komunikace od 

nejnižších vrstev stratifikovaného národního jazyka. Její variabilitu ukázala nap�. publikace 

Daneš a kol., 1997, a také �eský jazykový atlas tam, kde zaznamenává mluvu m�st. 

Sousloví obecná �eština však má i význam "lokáln� a sociáln� málo p�íznaková 

�eština s pom�rn� jednotnou normou", sice nekodifikovaná, ale plnící n�které komunika�ní 

funkce o�ekávané d�íve od mluvené podoby jazyka spisovného (viz dále).  Tento význam 

sousloví se ustaluje od 60. let; promítla se do n�j zm�na zp�sobu komunikace ve spole�nosti i 

obrat lingvistických zkoumání k spontánn� mluvené �e�i m�st. Toto pojetí dominuje 

v zahrani�ní bohemistice.  

V krásné literatu�e a v n�kterých žánrech publicistiky, p�edevším mluvené, se obecná �eština 

využívá ve shod� a autorským zám�rem: ve starší dob� literární postavu místn� i sociáln� 

za�azuje, od 60. let se však užívá, nejprve v p�ekladech, jako zp�sob stylizace spontánní 

projevu bez lokálního a sociálního omezení. Dík tomu se utvá�í i její stabilizovaná podoba 

psaná.  Tato obecná �eština integruje i mnoho lexém� p�vodn� slangových.   

Zhodnotíme-li dosavadní stratifikaci �eského národního jazyka ze sociolingvistického 

hlediska, m�žeme najít jistou vazbu mezi komunikací spisovným jazykem, jež je nepochybn� 

celospole�enská, komunikací obecnou �eštinou, která je málo p�íznaková, a ostatními 

složkami národního jazyka, které sociální (a regionální) specifiku mají. Z toho hlediska je 

vhodné operovat pojmem prestižnosti útvaru: prestižní je nepochybn� spisovný jazyk užívaný 

v textech oficiální povahy, jistou prestiž má i obecná �eština, a to p�edevším v 

celospole�enských mluvených projevech s vysokou kontaktovostí. Nejnižší prestiž mají 

naopak teritoriální dialekty, pom�rn� stabilizované tradicí a užívané živeln� pro b�žnou denní 

komunikaci, spontánn� ale už jen p�íslušníky nejstarší generace; mladší generace užívá 

dialektu jen v n�kterých situacích, zejména jako jazyka spojujícího s regionem, ale i jako 
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jazyka svým zp�sobem komického. V této funkci se objevuje i v textech  publicistických 

(Kr�mová 2000b). To je dokladem, že se úcta k dialektu, p�ed sto lety výrazná, vytratila.  

Pro stratifikaci sou�asné �eštiny se kone�n� ukazuje jako podstatné také odlišení na 

základ� obvyklého zp�sobu realizace; zdánliv� jde o pouhý rozdíl substance, ve skute�nosti 

však o zásadní rozdíl jazykové stavby i možností její stabilizace. Nacházíme tu pak útvary jen 

psané (v podstat� knižní podoba spisovné �eštiny, kterou lze ve zvukové realizaci nanejvýše 

p�ed�ítat), primárn� psané (neutrální spisovný jazyk), mluvené i psané (vrstva spisovné 

�eštiny užívaná ve ve�ejných mluvených projevech, ev. v komunikátech prost�sd�lovacích), 

primárn� mluvené a sekundárn� v n�kterých typech ve�ejné komunikace i psané 

(neinterdialektická obecná �eština) a útvary mluvené, jež jsou psány jen p�íležitostn� v 

soukromé komunikaci nebo s výrazným poetiza�ním zám�rem (útvary ostatní; tradi�n� tu 

byla silná poetiza�ní funkce tradi�ních ná�e�í, dnes se rozši�uje na jakékoli výrazn� 

nespisovné variety �eštiny). Toto odlišení výborn� vyhovuje, sledujeme-li cestu, jíž se 

dostávají do prestižního útvaru �eštiny inovace: rodí se v mluvené komunikaci neve�ejné, 

p�ijímá je n�která sociální skupina, od ní se ší�í nebo, produkuje-li sama texty ve�ejn�jší 

povahy, p�ímo proniká do celospole�enské komunikace a odtud m�že vstoupit i do spisovné 

normy.  

Ve starších dobách byla v tom situace mén� složitá: celospole�enskou platnost m�ly 

projevy psané, nebo� i ty nejve�ejn�jší z mluvených musely probíhat za kontaktu mluv�ího s 

poslucha�i (projevy �e�nické; na skute�nou podobu �eštiny v nich však m�žeme usuzovat jen 

z psaných podob proslov�). Od 20. let 20. století je tu sice rozhlas, ale ješt� v polovin� století 

se p�edpokládá, že v n�m vystupují jen lidé vyššího spole�enského a kulturního postavení, 

kte�í si své promluvy p�ipravovali a nez�ídka je i �etli. Kontaktovost, iluze bezprost�ední 

komunikace s divákem je až doménou televize, a hlavn� posledních let, kdy po pádu cenzury 

a autocenzury nar�stá pot�eba iluzivní bezprost�ednosti v médiích: tomu vyhovuje lokáln� 

mén� p�íznaková nespisovná podoba národního jazyka lépe než úzce vymezený spisovný 

jazyk, obecná �eština se tak dostává do funkce jazyka ve�ejné komunikace tak výrazn�, že se 

zejména u pražských lingvist� uvažuje o její pozici "druhého standardu", jakési mluvené �e�i 

spisovné (zejména P. Sgall, F. �ermák); to nedopovídá sou�asné jazykové situaci moravské a 

slezské (Bogoczová a kol., 2000). Užití obecné �eštiny ve ve�ejné komunikaci tak nemusí 

znamenat neznalost spisovného jazyka, ale jen "necht�ní" se zám�rem p�vodn� 

charakteriza�ním a poetiza�ním, který však zobecn�l a u n�kterých autor� i zplan�l do pouhé 

pózy. Tou se ale už výhoda vyplývající z možnosti užívat bohat� stratifikovaného �eského 

jazyka vytrácí.  



 9 

Jednotlivé složky národního jazyka se liší i rychlostí vývoje své normy. Za 

pom�rn� stabilizovanou se pokládala norma tradi�ního dialektu (Chloupek 1970), ale to 

mohlo platit jev v d�ív�jších dobách a p�i malé mobilit� obyvatelstva. Ve skute�nosti je 

to dnes práv� dialekt, který se rychle m�ní a p�er�stá v interdialekt, který již v mnoha 

p�ípadech stabilizovanou normu nemá a je t�žko odhadnout, zda ji n�kdy vytvo�í. V 

slanzích je zase zna�ný rozdíl podle charakteru skupiny, jež slangu užívá - skupiny stálé 

s mezigenera�ními vazbami (p�edevším profesní skupiny, ale i n�které zájmové) 

vytvá�ely a vytvá�ejí jistou pom�rn� stabilní terminologii, zatímco skupiny  

jednogenera�ní, typické zejména pro pubescenty a adolescenty, mají tendenci k velké 

obm�n� lexika, které slouží nejen v�cné komunikaci, ale (a mnohdy p�edevším) 

posilování vnitroskupinových vazeb (Kr�mová 1995). Spisovný jazyk je pak ve své 

norm� v trvalém pohybu, kodifikace však nastává ve skocích a jí se velmi výrazn� 

uzp�sobuje psaný projev, zejména ve�ejný: zdánliv� je tedy spisovný jazyk pevný, 

napjetí je ukryto pod povrchem a ukazují ho více ve�ejné texty mluvené. Zajímavá je 

stabilita neinterdialektické obecné �eštiny: má, jak už ukázala p�esv�d�iv� publikace 

�eština bez p�íkras (Sgall a Hronek 1992), normu pom�rn� stabilizovanou, i když 

vyvíjejících se podle pot�eb komunikace. Relativní stabilita její normy umož�uje její 

využití i mluv�ími a pisateli, pro n�ž není p�irozen� osvojenou �e�í mate�skou (standard 

stylizace obecné �eštiny v dialozích krásné literatury nebo v n�kterých mediálních 

vystoupeních), vývoj regulovaný p�edpisy kodifikace ani ustáleným obrazem psaných 

text� jí však umož�uje rychle reagovat na prom�ny pot�eb komunikant�. A že si t�chto 

zm�n všímáme p�edevším v oblasti lexika je dáno jen tím, že hranice kodifikace je v 

lexiku naprosto vágní, takže odmítnout nové slovo nebo slovní význam je t�žko možné; u 

tvar� se to zatím da�í, protože kodifikace pravopisu a tvarosloví je dob�e procvi�ena a 

stabilizována a uživatel, podpo�en spellingem, umí poznat, co je nebo není dob�e. Ale je 

to "dob�e" opravdu argumetem v stále se rozši�ujícím okruhu  ve�ejné komunikace? 
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