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Anotace: P�ísp�vek se v�nuje prezentaci opozice spisovnost x nespisovnost v moderních 

pracích o �eské stylistice; všímá si p�edevším toho, zda a v jakém rozsahu byla stylistika 

chápána jako disciplína zabývající se spisovnými texty, nebo jako disciplína v�nující se 

všem typ�m text�, tzn. i t�m, v nichž se objevují (v r�zné mí�e) nespisovné prvky. 

 

Annotation: The article deals with approaches towards standard vs substandard means of 

expression as presented in modern Czech theories of style. Almost from the very beginning 

of modern Czech stylistics (ie from the early 20th century) there appears to be a tendency 

to characterize substandard means of expressions as an element that may be at least in 

some types of communication relevant from the viewpoint of stylistics; possibilities for 

further research are also indicated. 

 

Opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o �eské stylistice 

 

Cílem tohoto p�ísp�vku je všimnout si, jakým zp�sobem se v moderních �eských 

teoretických pracích o stylistice prezentuje opozice spisovnost x nespisovnost vyjád�ení. 

Pozornost bude v�nována p�edevším dv�ma aspekt�m této problematiky: 1) zda sledované 

práce vymezují stylistiku jako disciplínu, která se v�nuje pouze text�m realizovaným ve 

spisovném jazyce, nebo také text�m využívajícím celé spektrum národního jazyka, 2) 

pokud zkoumané práce zaznamenávají výskyt nespisovných výrazových prost�edk� v jisté 

oblasti komunikace, budeme si všímat toho, o jakou oblast komunikace se konkrétn� jedná. 

 D�ležité také je v této souvislosti zd�raznit, že se v�nujeme pracím teoretickým, a� 

už byly koncipovány jako díl�í odborné studie (to se týká p�edevším prací ze 30.-50. let 20. 

století, kdy byly v �eském prost�edí vymezovány základy moderní teoretické stylistiky), 



jako ucelené monografie nebo jako vysokoškolské u�ebnice (proto také ve zkoumaných 

pracích v�tšinou p�evládá deskripce nad preskripcí, krom� pasáží v�novaných stylovým 

normám p�íslušných funk�ních styl�). Stranou ponecháváme p�íru�ky podávající praktické 

návody ke stylizaci text� - d�vodem k tomuto rozhodnutí je, že práce z oblasti praktické 

stylistiky se obvykle v obecné rovin� o teoretické práce výše zmín�ného druhu opírají 

(rozlišení praktické stylistiky jako nauky o stylizaci text� ur�itého druhu a teoretické 

stylistiky jako disciplíny zkoumající obecné zákonitosti  stylizace jazykových projev� je 

p�evzato od M. Kr�mové in: �echová 2003, s. 18-19; tyto definice navazují mj. na pojetí 

B. Havránka, jež je uvedeno níže). Budeme se v�novat p�edevším pracím vzniklým ve 2. 

polovin� 20. století, tedy v období, v n�mž byly teoretické základy moderní �eské 

stylistiky alespo� v základních obrysech už vymezeny a dále pak rozvíjeny (základní 

p�ehled vývoje novodobé �eské stylistiky podává Kr�mová 1988).  

 K pr�kopnickým teoretických pracím, které prosazovaly strukturalistický a funk�ní 

p�ístup k jazyku a stylu, pat�í práce uve�ejn�né ve sborníku Spisovná �eština a jazyková 

kultura (Havránek – Weingart, red., 1932), a to p�edevším p�ísp�vek B. Havránka Úkoly 

spisovného jazyka a jeho kultura (Havránek 1932) a J. Muka�ovského Jazyk  spisovný a 

jazyk básnický (Muka�ovský 1932). B. Havránek vymezuje jednotlivé funk�ní jazyky 

(podle sou�asné terminologie funk�ní styly) v rámci spisovného jazyka; upozor�uje 

p�itom, že je rozdíl mezi jazykem básnickým (tj. jazykem, resp. stylem um�leckých d�l), 

v n�mž p�evládá estetická funkce, a jazykem text�, které jsou zam��eny na sd�lení – podle 

sou�asné terminologie tedy jazyk v�cných text� (u Havránka jazyk hovorový, pracovní, 

v�decký; Havránek 1932, s. 67-69). J. Muka�ovský ve svém p�ísp�vku mj. dopl�uje, že 

jazyk básnický není podskupinou jazyka spisovného, ale že m�že mít p�esah i do jiných 

jazykových útvar� (Muka�ovský 1932, s. 123-124). V hesle Stylistika  zpracovaném pro 

Ott�v slovník nau�ný nové doby B. Havránek  toto pojetí dále rozvíjí – uvádí, že moderní 

teoretické stylistické zkoumání není omezeno pouze na oblast um�leckých text� ani pouze 

na skupinu projev� spisovných; na oblast spisovného jazyka se omezuje praktická 

stylistika (Havránek 1940, s. 472; pokud jde o vztah stylistiky k opozici spisovnost x 

nespisovnost,   podobn� se vyjád�il nap�. Ko�ínek 1941 a – v populárn�jší rovin� – 

Mathesius 1942; za upozorn�ní na tento zdroj d�kuji prof. F. Danešovi ). 

 Úvod do �eské stylistiky a �eská stylistika J. V. Be�ky (Be�ka 1948, Be�ka 1992) 

podávají základní rozvrstvení národního jazyka (Be�ka 1948, s. 19 n., Be�ka 1992, s. 8n.); 

pokud jde o vztah stylistiky a opozice spisovnost x nespisovnost, chápou základní styly   

jako typy komunikace, které se realizují v rámci spisovného jazyka (i zde najdeme 



terminologické rozdíly – starší verze používá termíny um�lecký, odborný atd. jazyk, 

nov�jší verze /funk�ní/ styl). 

 Brožura F. Trávní�ka O jazykovém slohu (Trávní�ek 1953) je autorem koncipována 

jako p�ísp�vek k diskusi o základních otázkách stylu a stylistiky, aby bylo možno 

podrobn�ji rozpracovat obecné základy této disciplíny. F. Trávní�ek sice vy�le�uje 

spisovné slohy (Trávní�ek 1953, s. 45-56), krom� toho však p�ipomíná také užívání 

nespisovných výrazových prost�edk� v um�leckém, noviná�ském a �e�nickém slohu 

(Trávní�ek 1953, s. 52-53). Autor také nazna�uje základní stratifikaci národního jazyka 

(Trávní�ek 1953, s. 10-14) 

 F. Trávní�kem p�edjímaná diskuse o slohu se uskute�nila o rok pozd�ji, v listopadu 

1954; zpráva o ní a základní referáty byly otišt�ny r. 1955 ve Slov� a slovesnosti. Tuto 

konferenci lze chápat jako významný mezník v historii moderní �eské stylistiky – 

v návaznosti na p�edchozí práce byly znovu formulovány a dopln�ny definice základních 

pojm� týkajících se oboru, pozornost byla v�nována také díl�ím sférám komunikace 

(odborný styl, um�lecký styl). Pokud jde o vymezení vztahu stylistiky a opozice spisovnost 

x nespisovnost, K. Hausenblas uvádí, že stylové rozdíly lze pozorovat i mimo oblast 

spisovnosti, a že tedy problematika stylu není omezena jen na rámec spisovného jazyka  

(Hausenblas 1955, s. 13-14). 

 Skripta O slohu (Hodura 1953) byla ur�ena poslucha��m pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy; i když v nich p�ipomenuty také nespisovné výrazové prost�edky,  

t�žišt� stylistiky je kladeno do oblasti jazyka spisovného. Upravená vydání (Hodura 1955 a 

Hodura – Formánková - Rejmánková 1962) už reflektují výsledky stylistické konference 

z r. 1954 a jsou dopln�na mj. o p�ehled základních funk�ních styl� spisovného jazyka, 

poslední verze pak také o jejich stru�né charakteristiky. 

 Základy �eské stylistiky (Jedli�ka – Formánková – Rejmánková 1970, s. 30-31) 

uvád�jí výskyt nespisovných výrazových prost�edk� ve stylové  oblasti b�žn� 

dorozumívací a um�lecké; texty stylové oblasti publicistické a odborné jsou 

charakterizovány jako spisovné. Teorie stylistiky (�íhová 1977) a U�ebnice stylistiky 

(Hubá�ek 1987), koncipované jako u�ební texty pro studenty pedagogických fakult, 

chápou opozici spisovnost x nespisovnost jako relevantní z hlediska stylistiky; vzhledem 

ke svému spíše praktickému zam��ení však tuto problematiku podrobn�ji nerozvád�jí.  

 Stru�n� je zapot�ebí p�ipomenout také Štylistiku J. Mistríka, a�koliv stratifikace 

slovenštiny a s ní související konkrétní realizace protikladu spisovnost x nespisovnost je ve 

slovenštin� jiná než v �eštin�. Štylistika však vychází z podobného teoretického zázemí  -  



navazuje mj. na mezivále�ný strukturalismus Pražského lingvistického kroužku i na 

pozd�jší �eské práce v�nované stylu a stylistice. J. Mistrík se p�i svém vymezování 

základních styl� pohybuje v oblasti spisovného jazyka, nespisovné prvky p�ipomíná u 

hovorového stylu (Mistrík 1985, s. 501). 

 M. Jelínek ve své Stylistice uvádí spisovnost jako základní zp�sob vyjád�ení u 

text�, zmi�uje se však  rovn�ž o využívání nespisovných výrazových prost�edk�, a to 

konkrétn� v oblasti konverza�ní, epistolární (familiární texty tohoto druhu) a v oblasti 

um�leckých text� (Jelínek 1995, s. 728-730). 

 Oblast moderní �eské stylistiky mapují také t�i práce koncipované jako 

vysokoškolské u�ebnice - Stylistika �eštiny (Chloupek a kol. 1991),  Stylistika sou�asné 

�eštiny (�echová – Chloupek – Kr�mová – Miná�ová 1997) a nejnov�ji Sou�asná �eská 

stylistika (�echová a kol. 2003); �lenové autorského kolektivu p�i jejich vydávání 

pr�b�žn� dopl�ovali a aktualizovali poznatky z oboru (z hlediska tématu tohoto p�ísp�vku 

je zapot�ebí zmínit se alespo� o zeslabení d�razu kladeného na prost� sd�lovací funk�ní 

styl jako jeden ze základních funk�ních styl�). Obecnou pasáž v�novanou p�ímo vztahu 

spisovného jazyka a stylu zpracovala ve všech t�ech pracích M. �echová; mj. se v ní uvádí, 

že problematika funk�ních styl� není omezena jen na oblast spisovného jazyka. Jako 

p�íklad typ� komunikace, v nichž se využívá i nespisovných výrazových prost�edk�, uvádí 

styl um�lecký, styl mluvené publicistiky, styl prakticky odborný a prost�sd�lovací 

(citováno podle nejnov�jšího vydání – �echová in: �echová a kol. 2003, s. 312-313). 

Podrobn�ji je tato charakteristika zpracována v pasážích v�novaných p�íslušným funk�ním 

styl�m, už p�i letmém srovnání však lze najít rozdíly nap�. oproti výše citovaným 

Základ�m �eské stylistiky. Krom� toho všechny t�i práce obsahují samostatnou, pom�rn� 

podrobnou kapitolu v�novanou stratifikaci národního jazyka, která obsahuje informace jak 

o spisovných, tak o nespisovných varietách �eštiny (kapitolu zpracoval J. Chloupek; o 

propojení stylistiky a stratifikace národního jazyka v souvislosti s domácí lingvistickou 

tradicí se zmi�uje také Hoffmannová 1997, s. 140). 

 Záv�rem lze �íci, že a�koliv užívání nespisovných výrazových v jistých typech 

komunikace bylo v moderních pracích o stylistice bráno v úvahu už od 30.-40. let 20. 

století, z�stává p�edm�tem zájmu stylistiky p�edevším oblast text� realizovaných 

spisovným jazykem. Práce v�nované stylistice však už od 40. let 20. stol. berou – v r�zné 

mí�e - v úvahu celé spektrum národního jazyka a mapují užívání nespisovných výrazových 

prost�edk� jak v oblasti um�leckého stylu, tak i v oblasti v�cných text�, v�etn� tendencí, 

které s sebou vývoj jazyka p�ináší. Problematiku spisovnosti x nespisovnosti ve vztahu ke 



stylistice lze tedy dále rozpracovávat – k možnostem, které se nabízejí, pat�í nap�íklad 

podrobn�jší charakteristika zm�n stylových (a tím i jazykových) norem, k nimž došlo 

v návaznosti na zm�ny norem spole�enských, a jiná p�íbuzná témata (ke vztahu 

jazykových, komunika�ních a stylových norem podrobn�ji nap�. Nebeská 1996). 
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