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Anotace: Stylistická teorie se obvykle problému spisovnosti vyhýbá. D�vodem m�že být to, 

že sama otázka spisovnosti není pro daný jazyk a jeho lingvistický popis prioritní (tak nap�. v 

anglické stylistice), nebo to, že se ml�ky p�edpokládá zam��ení stylistiky na texty ve�ejné 

komunikace, v nichž se v�domá volba výrazových prost�edk� d�je v rámci spisovného jazyka 

a vše, co jeho rámec p�ekra�uje, je chybou (ve v�cných textech) nebo aktualizací výrazu, tedy 

zám�rným vytvá�ením specifické stylové hodnoty  (v textech um�leckých); tento pohled stojí 

i u základ� funk�ní stylistiky, na niž navazujeme dodnes. V didaktické aplikaci oboru je 

takové omezení samoz�ejmostí, protože škola u�í užívat spisovného jazyka ve všech typech 

ve�ejné komunikace, které jsou žák�m p�im��ené. Soukromé komunikaci, kde není spisovný 

projev o�ekáván, škola neu�í a doufejme nikdy u�it nebude. 

Stylistika jako v�da není oborem preskriptivním, ale je založena na analýze stavu užívání 

jazyka v nejr�zn�jších textech jistého období a následném zobecn�ní zjišt�ných fakt�. V 

dnešní jazykové situaci je nepochybné, že zúžení jazykového základu pro stylizaci jen na 

spisovný jazyk a odmítání nebo specifické hodnocení všeho, co jej p�esahuje, není reálné. Je 

tomu tak jak pro uvoln�ní hranic spisovnosti ve všech jazykových rovinách, tak pro stále širší 

okruh text�, kterými se obor zabývá. Omezení na spisovný jazyk by mohlo vyhovovat pouze 

pro ve�ejné texty v�cné, a to ješt� jen pro ty primárn� psané a sou�asn� takové, kde je norma 

stylizace stabilní (texty administrativní nebo odborné), nevyhovuje však pro ostatní oblasti 

lidské jazykové komunikace, p�edevším pro texty mluvené a texty soukromé povahy, kde 

není spisovnost p�edpokládána a kde je �ist� spisovný projev sice možný, ale krajn� 

nepravd�podobný. Jedin� p�ijmeme-li ve stylistice jako jazykový materiál pro stylizaci celý 

národní jazyk, a to nejen hotové prost�edky, ale i potence jazyka, m�žeme styl text� studovat 



a popisovat. Spisovnost v opozici k nespisovnosti je pak jen jedním typem polárn� chápaných 

p�íznak�, s nimiž obor pracuje. 

 

Annotation: Theory of style usually tries to avoid the problem of the standard vs the 

substandard. One reason for this attitude may be that this need not be a priority problem for 

the particular language and its linguistic description (eg in English stylistics) or stylistics is 

supposed to deal with public texts, in which standard means of expression are expected and a 

deviation from this expectation is regarded as a fault (in non-fiction) or as  a specific means of 

foregrounding (in fiction), which is also a starting point of functional linguistics. This 

limitation applies also to teaching process, because schools focus on teaching how to use 

standard language in all types of public communication (as distinct from private 

communication where standard language is not expected; hopefully this will never become a 

part of school curricula).   

Stylistics as a scholarly discipline is not based on prescription but on analyses of usage in 

various texts and on subsequent generalization of the facts. In present-day situation it is 

undoubtedly unrealistic to limit stylization to standard language only. The exception could 

perhaps be relatively stabilized and primarily written texts belonging to non-fiction, but this 

does not apply to other spheres of communication – in the sphere of spoken and private 

communication, use of standard language is possible, but highly unlikely. Style can be studied 

and described only on the basis of all varieties of the particular language, including potential 

phenomena. The opposition the standard vs the substandard is thus only one of possible 

distinctive features used in stylistics. 

 

 
Stylistika, stylizace a spisovnost  

 

S existencí spisovného jazyka v�etn� jeho kodifikace se musí vyrovnávat všechny tradi�ní 

lingvistické disciplíny a do jisté míry i disciplíny moderní. Stylistika je z tohoto hlediska 

disciplínou se dv�ma tvá�emi. Bez ohledu na to, jak auto�i stylistiku definují (Jelínek 1965, 

1992; Skublatanka 1995; p�ísp�vky �eských stylistik� v Stylistyka 1995), je jejím 

východiskem studium užívání jazyka v konkrétních komunikátech. Toto užívání lze chápat na 

rovin� konkrétních realizací a popisovat volbu a spojování výrazových prost�edk� podmín�né 

jednotlivou komunika�ní událostí, nebo sm��ovat k postižení obecných zákonitostí tohoto 



užívání a uvažovat o tom, že jsou-li tu obecné spole�enskou konvencí ustálené normy užívání 

prost�edk�, m�žeme po�ítat se stylem také na úrovni "jazyka". Zatímco první z pojetí, 

stylistika jako disciplína jen �e�ová, je celkem tradi�ní, možnost uvažovat o normách je 

nov�jší, i když je nacházíme explicitn� (Jedli�ka 1982) nebo implicitn� u r�zných �eských 

stylistik� vždy tam, kde dospívají k pot�eb� mluvit o ur�itých modelech jednotlivých 

stylových útvar� nebo žánr�. Autorka tohoto p�ísp�vku pokládá za nutné po�ítat se stylem i 

na úrovni ´langue´. Tento názor opírá o skute�nost, že normy stylové jsou nadindividuální, i 

když nikoli striktní: je ustáleno, co do ur�itého typu komunikace nepat�í, norma tu má tedy 

charakter negativní, což však neznamená, že v�bec neexistuje. Tyto normy se jednotlivcem 

osvojují stejným pochodem jako u jiných jazykových rovin (Kr�mová 1994), tedy 

zobecn�ním z konkrétních �e�ových projev� - rozdíl je pouze v tom, že styl se týká až celku 

komunikátu a jednotlivé komunika�ní pot�eby, na n�ž je nutno jazykov� reagovat, nar�stají 

po celý život.  

Postavení stylistiky je dvojí: na jedné stran� ji lze vid�t jako obecnou lingvisticky 

orientovanou v�du zabývající se tendencemi užívání jazykových prost�edk� v textech a 

vlastnostmi t�chto prost�edk�, které umož�ují reagovat na komunika�ní podmínky, na druhé 

stran� je tu však didakticky orientovaná nauka toho, jak "správn� " psát texty, tedy nauka o 

stylizaci. Od toho se odvíjí základní problém: máme stylistiku chápat jako nauku o užívání 

spisovného jazyka a vše ostatní hodnotit jako aktualizaci vyjád�ení a její typy pojmenovávat, 

nebo p�iznat, že materiálem pro stylizaci je celý národní jazyk, a to dokonce nejen v podob� 

hotových prost�edk�, ale i jeho minulost, a také potence tvo�it podle zákonitostí jazyka 

prost�edky nové? A m�li bychom p�ipustit, že takto slouží i jazyky cizí v rozsahu omezeném 

jen jejich dobovou znalostí a ekonomicko-politickými vazbami doby vzniku textu?  

První pojetí, vazba stylistiky na spisovný jazyk, dostává obor do kleští: jazyk se kultivuje v 

procesu svého užívání v textech, ale samy texty jsou v tomto pojetí p�edem omezovány tím, 

co je nebo není uznáno na jiné úrovni poznávání a popisu jazyka za spisovné. Tento p�ístup, 

jist� vhodný v didaktickém omezení oboru, kdy u�íme užívat spisovného jazyka, odpovídá 

tradici oboru. Nem�žeme p�itom hled�t do dávn�jší minulosti, protože pokyny rétoriky, na niž 

stylistika navazuje, se obracely na budoucí vzd�lané lidi, kte�í dík svému vzd�lání usilovali o 

vlastní reprezentaci mj. i užíváním kultivované podoby jazyka a sami jej vytvá�eli. Výsledky 

jejich úsilí vidíme jen v dochovaných psaných textech. Musíme tedy jít cht� necht� do doby 

nové. 

Po�átky funk�ní stylistiky se rodí, jak je lingvistické ve�ejnosti dob�e známo, z funk�ní 

diferenciace spisovného jazyka (Havránek 1932). Možnost užívání  hláskoslovných a 



tvaroslovných variant p�icházejících i z normy "lidového jazyka" se jen okrajov� nazna�uje 

(Havránek 1932, s. 43) p�i výkladu o spisovném jazyku ve funkci komunikativní, tj. p�i 

charakteristice funk�ního jazyka hovorového. Styl je pak chápán jako funkce konkrétního 

jazykového projevu, tedy jev na úrovni parole, zatím co "funk�ní jazyk" je v�cí jazyka - 

langue. Postupn� p�ešel pojem "funk�ní jazyk" k chápání "funk�ní styl" jako zobecn�ní 

výb�ru a užívání výrazových prost�edk�, ve vztahu ke spisovnosti je to ale složit�jší.   

Pokud bylo možno pracovat jako s východiskem poznání jen s texty psanými, které tvo�ila 

pouze �ást populace, lidé vzd�laní, a jež navíc podléhaly regulaci a autoregulaci (Neš�imenko 

1999), bylo možno po�ítat s nep�íznakovostí spisovného a p�íznakovost nespisovného, ev. - u 

syntaxe -  s vy�len�ním prvk� "mluvenostních", protože spisovnost je spojena s psaností. Pak 

bylo možno uvažovat o funkci nespisovných prost�edk� v jednotlivých textech. O užívání 

jazyka v rámci stylu kdysi nazývaného "hovorový" se mnoho �íci nedalo, snad jen na základ� 

jednotlivých pozorování nebo podle jeho zobrazení v krásné literatu�e.  

Vstup materiálu z mluvených text� - i když je jejich studium stále ješt� obtížn�jší než u text� 

psaných, vazbu styl - psanost - spisovnost ruší (Kr�mová 2003). Nep�ed�ítaný mluvený 

projev, i ve�ejný, je daleko blíže spontánní komunikaci celkovou stavbou a volbou jazyka, 

jeho kontaktovost dominuje nad ostatními prvky komunika�ní situace, které by dodržování 

p�edem dané, lépe �i h��e zautomatizované spisovnosti napomáhaly. Odtud postupuje 

narušení vazby mezi spisovností a stylizací dál - od agita�ních žánr� rétorických k ostatní 

rétorice, od mluvených odborných text� soukrom�jší povahy k ve�ejných vystoupením v 

diskusi a ke komentá�i slid�, a kone�n� i od mluvené publicistiky k n�kterým žánr�m 

publicistiky psané. Uvoln�ní psaných text� se p�itom týká spíše lexika než gramatiky, ale tu 

m�žeme vid�t i vliv techniky, která není tak dokonalá, aby plnou spontánnost vyjád�ení 

podporovala.  

Uvoln�ní vazby styl - spisovnost klade otázky teorii: co je to vlastn� styl, je opravdu jeho 

podstatou opravdu "v�domé užívání jazykových prost�edk�"? A jak chápat to, �emu se �íká 

"komunika�ní zám�r", jak modifikovat repertoár funkcí, na jejichž základ� jsme  zvyklí 

"funk�ní styly" d�lit. Již p�ed lety upozornil Hausenblas (1987) na problém "zám�rnosti", 

který nelze brát zúžen� jako v�domé prokalkulování cíle komunikace; m�žeme to rozší�it i na 

fakt prom�n zám�ru v rámci jediného projevu. Opírajíce se o tento podn�t jsme p�esv�d�eni, 

že styl je nutno p�isoudit jakémukoli užívání jazyka, nebo� v každém typu komunikace plní 

jazyk své funkce bez ohledu na to, jakých prost�edk� se užije, a také uživatel sleduje ur�itý 

zám�r, i když t�eba ne zcela uv�domovaný.  



Normy komunikace, které se p�itom vytvá�ejí, jsou však v jednotlivých typech komunika�ní 

situace r�zn� silné a tendence ke spisovnosti r�zn� vyhran�ná. Je to dáno nejen samým typem 

komunikát�, ale i charakterem norem v nich panujících. Pro zm�nu - i termín norma tu má ve 

stylistice dv� nápln�: jednu lingvistickou (soubor výrazových prost�edk� a pravidel jejich 

užívání, která jsou spole�enstvím chápána jako závazná), druhou nelingvistickou, ale stejn� 

silnou; norma je totiž v n�kterých typech text� (administrativní, odborné) skute�nou 

preskripcí. Stranou musí stát - jako ostatn� již od dávných dob stojí - text um�lecký, v n�mž  

je dnes vazba na spisovnost jen zprávou o pozadí, na n�mž jsou veškerá užití výrazových 

prost�edk� vytvá�ena a vnímána (Kr�mová 2003). 

Vztah stylistiky a spisovnosti se lze shrnout takto: V sou�asné dob� je vazba mezi ob�ma 

pojmy pot�ebná z hlediska didaktického (tedy p�i výuce stylizace), p�ináší však stylistice jen 

nepatrné výhody. Omezuje její pole zájmu na �ást z komunikát�, které vznikají, a nutí ji 

vnímat existující, i hojn� a pravideln� užívané prost�edky vyjád�ení všech rovin jazyka, které 

nebyly (zatím) do spisovného jazyka p�ijaty, jako nevhodné nebo je alespo� klasifikovat jako 

dialektismy, regionalismy, slangismy atd. Nutilo by ji to navíc pop�ít existenci stylu 

prost�sd�lovacího, kde se jen výjime�n� komunikant na spisovné prost�edky omezuje. Jist� je 

n�kdy pot�ebná identifikace p�íznakových prost�edk� také z hlediska spisovnosti, teprve pak 

je možno uvažovat o jejich funkci v textech; ale to je jen paraleln� ke škále jiných typ� 

p�íznak�. Je to d�ležit�jší u rovin kodifikovaných, mén� u rovin, kde je kodifikace slabá nebo 

neexistuje.  Diskutabilní je to zvlášt� u lexika, kde se spisovnost odvíjí od užívání slov v 

p�edem  ur�ených typech text� pat�ících jednotlivým stylovým oblastem a jejich funk�ním 

styl�m; styl tedy vede zprost�edkovan� k rozhodování o spisovnosti a odtud se pak (zp�tn�) 

doporu�uje užití lexikálního prost�edku jako sou�ásti normy dalších komunikát� dané oblasti 

pat�ících. Je to i v rozporu se skute�ností, že funkci má v textu jakýkoli prost�edek bez ohledu 

na jeho p�edem ur�enou spisovnost. Jen p�ipomenuté didaktické hledisko, existence 

propracované školní výuky stylizace  nás nutí, abychom vazbu styl - spisovnost zcela 

neopomíjeli.  

A p�ináší stylistika n�co vymezení spisovnosti? Té p�ináší podn�ty stav text� ur�ité doby, 

nikoli stylistika jako v�dní obor sám. Už proto, že jakkoli chápaný funk�ní styl a texty k n�mu 

p�íslušející nám neumožní p�i dnešní  otev�enosti komunikace jednozna�n� �íci: práv� zde se 

užívá nesporn� pouze spisovného jazyka a od n�ho se m�žeme p�i tvorb� kodifikace, základní 

orientace o tom, co spisovné je, odvíjet. Spíše je tu podstatou ve�ejnost a p�ipravenost 

jednotlivých komunikát�, na níž lze zdroje pro poznávání toho, co má nebo m�lo by být 

spisovné, opírat. Ale pak jde nap�í� tradi�ními funk�ními styly. 
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