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Anotace: P�ísp�vek se v�nuje možnostem srovnávací stylistické analýzy. Nasti�uje obecné 

možnosti tohoto druhu analýzy a na p�íkladu srovnávání �eských a anglosaských teorií 

stylu, které se vyvinuly b�hem 20. století, p�ipomíná p�t bod�, jimž je možné se v�novat: 

1) definice stylu a stylistiky, 2) postavení stylistiky mezi ostatními teoretickými 

disciplínami, 3) stratifikace stylistiky, 4) funk�ní p�ístup v �eské a anglosaské stylistice, 5) 

vzájemný vliv �eských a anglosaských koncepcí stylu. 

 

Annotation: The article deals with points that can be dealt with within a comparative 

stylistic analysis. Taking as an example Czech and Anglo-Saxon theories of style as they 

have developed during the 20th century, it gives five points the comparative stylistic 

analysis can include: 1) definitions of style and stylistics, 2) position of stylistics among 

other theoretical disciplines, 3) stratification of stylistics, 4) functional approach in Czech 

and Anglo Saxon theories of style, 5) mutual inluences of Czech and Anglo Saxon theories 

of style. 

 

K možnostem srovnávání �eského a anglosaského pojetí stylistiky 

 

 Srovnání n�kolika bod� �eských a anglosaských koncepcí stylu a stylistky je sou�ástí 

grantového projektu „Kontrastivní studium v�cných text�“ (projekt GA �R �. 405/02/0349), jenž 

vnikl a je zpracováván na Filozofické fakult� Masarykovy univerzity v Brn�; bližší údaje o tomto 

projektu, naplánovaném na léta 2002-2004, a seznam pracovník�, kte�í se na n�m podílejí, jsou k 

dispozici na internetové adrese  
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Iniciátorem projektu byl Ústav jazykov�dy FF MU a podílejí se na n�m také další pracovišt� 

fakulty, která se v�nují zkoumání jazyka - Ústav �eského jazyka, Katedra anglistiky a 

amerikanistiky, Ústav románských jazyk� a literatur, Ústav germanistiky, nordistiky a 

nederlandistiky. Obecn� lze �íci, že projekt je orientován na vzájemné srovnávání stylových 

norem uplat�ujících se p�i tvorb� v�cných text� (tzn. v pojetí sou�asné �eské stylistiky text� mimo 

oblast um�leckého funk�ního stylu), což mimo jiné p�edpokládá vytvá�ení rozsáhlého a podle 

možností pr�b�žn� dopl�ovaného vstupního korpusu text�, sloužících jako materiál pro analýzu.  

P�edpokládaný výstup celého projektu bude orientován jak teoreticky, tak prakticky. 

Teoretická �ást by m�la p�inést srovnání r�zných pojetí stylu a stylistiky, v�etn� jejich možných 

vzájemných vliv�, a také analýzu �initel�, jimiž byla srovnávaná pojetí stylu ovlivn�na. Praktická 

�ást, opírající se o výsledky zkoumání text� z p�íslušných oblastí, by m�la sloužit p�edevším 

p�ekladatel�m a tlumo�ník�m v jejich b�žné praxi. Práv� p�eklady v�cných text� z nejr�zn�jších 

oblastí (právo, administrativa, ekonomika, ale také nap�. reklama) hrají s postupujícím rozvojem 

evropské integrace stále d�ležit�jší roli. P�itom je zapot�ebí, aby p�eklad byl adekvátní originálu 

nejen po stránce jazykové, ale také z hlediska funk�ního, tj. p�sobením na p�edpokládaného 

adresáta. V obecné rovin� lze hovo�it o uplat�ování nejr�zn�jších textových model�, ovlivn�ných 

mj. spole�enským a kulturním kontextem. Konkrétn�: liší se nap�íklad špan�lská a �eská reklama na 

tentýž výrobek? n�mecký a �eský návod k obsluze videa, pra�ky apod.? anglický a �eský u�ební 

text ur�ený stejné cílové skupin�? Jestliže ano, v �em jejich odlišnosti spo�ívají a �ím jsou 

ovlivn�ny? O odpov�di na takovéto otázky však bude možné pokusit se až ve finální fázi projektu; 

zatím se práce zam��ují na shromaž�ování a analýzu materiálu. 

  Pokud jde o srovnání �eského a anglosaského pojetí stylu a stylistiky, je orientováno na  

koncepce, které vznikly a byly rozvíjeny ve 20. století, tedy v období, kdy se stylistika jak v �eské, 

tak v anglosaské oblasti konstituovala jako svébytná teoretická disciplína. Jako relevantní zdroje pro 

zkoumání �eských teorií stylu byly brány práce 1) zabývající se stylistikou �eštiny, 2) ur�ené 

�eským adresát�m a 3) vydané v �eské republice, resp. v bývalém �eskoslovensku; mezi tyto 

zdroje byly zahrnuty rovn�ž d�ležité práce slovenských lingvist� (František Miko, Jozef Mistrík), 

jejichž teoretická a metodologická základna je blízká �eskému pojetí. Pokud jde o práce z 

anglosaské oblasti, byly jako základna pro srovnávání – ve snaze o  pokud možno analogický 

p�ístup –  zvoleny práce 1) týkající se stylistiky angli�tiny, 2) napsané anglicky a ur�ené  primárn� 

adresát�m, jejichž mate�ským jazykem je angli�tina, 3) vydané v n�které z anglosaských zemí 

a/nebo mající v anglosaské oblasti výrazný ohlas a vliv (viz záv�re�ný p�ehled literatury).  

    Po metodologické stránce bylo využito koncepce slovenského lingvisty Františka Mika, jak 

ji prezentoval v knize Štýlové konfrontácie (1976); v kontextu �eskoslovenských prací o stylu a 



stylistice se jedná o první systematickou komparatisticky orientovanou práci. Miko se zam��uje na 

srovnávání r�znojazy�ných text� a rozlišuje t�i základní roviny abstrakce, s nimiž m�že srovnávací 

stylistika pracovat (Miko 1976: 17-19). V základní rovin� se jedná o srovnání jednotlivých styl� 

rozlišovaných v kontextu p�íslušného jazyka, stylových norem, které se v r�zných stylech 

uplat�ují, a stylových hodnot výrazových prost�edk� na všech jazykových rovinách. O stupe� 

výše lze srovnávat stylistické koncepce (systémy) existující v p�íslušných jazycích, což je podle F. 

Mika hlavní pole p�sobnosti srovnávací stylistiky. Lze srovnávat nap�. hierarchii a vzájemné vztahy 

jednotlivých styl� rozlišovaných v rámci p�íslušných jazyk� a také míru, v jaké jsou jednotlivé styly 

a jejich stylové normy v p�íslušném kontextu rozvinuty.  Na nejvyšší rovin� pak lze srovnávat 

p�íslušné jazyky podle pozice, jakou v nich zaujímá spisovný jazyk - podle  míry, jaké jsou 

normy spisovného jazyka ustáleny a respektovány, srovnávat lze také vztah spisovného jazyka a 

dialekt� a oblasti komunikace, v nichž se  p�íslušné variety používají.  

 Pokus o srovnání �eského a anglosaského pojetí stylu a stylistiky se zam��uje na druhou ze 

t�í výše uvedených oblastí, tj. na srovnávání r�zných stylistických koncepcí. Pozornost byla 

v�nována následujícím p�ti bod�m: 1) definice stylu a stylistiky, 2) postavení stylistiky mezi 

ostatními teoretickými disciplínami, 3) stratifikace stylistiky, 4) funk�ní p�ístup v �eské a 

anglosaské stylistice, 5) vzájemný vliv �eských a anglosaských koncepcí stylu. Výsledky 

provedeného srovnání budou shrnuty p�ímo v p�ednášce; pro snazší orientaci je p�ipojen seznam 

nejd�ležit�jší literatury vztahující se k tématu, a to v�etn� obecn�ji zam��ených p�íru�ek 

encyklopedického charakteru. Seznam je zam��en p�edevším na nov�jší práce (v nich lze v p�ípad� 

pot�eby najít odkazy na starší zdroje) a zahrnuje rovn�ž publikace v�nované stylu um�lecké 

literatury.  
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