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Proces konstituování sou�asné b�žné mluvy 
 
Obecný model �eského národního jazyka, jak jej p�edstavila a propracovala 

�eská lingvistika 20. století, je model stratifikovaný a zárove� hierarchizující. Jeho 

krajními póly je na jedné stran� všeobjímající spole�ný spisovný jazyk, polyfunk�ní a 

stylov� diferencovaný, na opa�ném pólu pak stojí nejr�zn�jší tradi�ní ná�e�í, teritoriáln� 

rozdílná a v podstat� monofunk�ní. Tyto krajní póly jsou pom�rn� pevn� uchopitelné a 

v mezích tradi�ní lingvistiky i popsatelné jako jazykové útvary. Zárove� jsou, i když se 

to v�tšinou výslovn� ne�íká, vázány  i sociáln� - spisovný jazyk aktivn� ovládají lidé, 

jimž se dostalo p�íslušného vzd�lání, ná�e�í pat�í podle této koncepce venkovu a jeho 

obyvatel�m, o nichž se nep�edpokládá, že by mohli být nositeli spisovného jazyka a 

jsou nanejvýš jeho p�íležitostnými uživateli. (Mluv� nižších sociálních vrstev m�st se 

dostává pozornosti až velmi pozd�, ve 2. polovin� 20. století. Existující studie o ní jsou 

stále ješt� jen sondami.) 

Prostor mezi spisovným jazykem a ná�e�ími se zapl�uje podobou národního 

jazyka, která není ná�e�ím, ale ani spisovným jazykem (ev. jeho hovorovou podobou). 

V existujících popisech národního jazyka je ozna�ována termínem interdialekt. P�esn�ji 

jsou to interdialekty, protože tato "nadná�e�í", vznikající jako poslední vývojové 

stadium tradi�ních dialekt�, uchovávají n�které dialektové rysy a jsou rozr�zn�na 

teritoriáln�. Podmínkou jejich vzniku je zvýšení p�irozeného kontaktu mluv�ích, 

zatímco integrující p�sobením jazyka spisovného je mén� pravd�podobné (Chloupek 

1986, 28); lze s ním po�ítat jen p�i ší�ení nových lexém�  (tamtéž, 32n.). Z hlediska 

inventá�e jazykových prost�edk� je pro interdialekty typický ústup výrazových 

prost�edk� lokáln� (i sociáln�) velmi omezených, tedy z vn�jšího pohledu sbližování, 

nivelizace. To však - jak m�žeme pozorovat na základ� rozboru idiolekt� - platí jen ve 

v�tším zobecn�ní. V konkrétních komunikátech, do nichž se nutn� promítá v vliv 

jednotlivých faktor� komunikace, m�že být míra ústupu dialektových prvk� 

prom�nlivá; týž mluv�í mívá nap�. blíže k ná�e�í v rozhovoru se sousedem nebo v rámci 

rodiny, a také p�i expresi, jinde se typickým rys�m dialektu vzdaluje, nap�. v 

komunikaci s mén� známým �lov�kem a o tematice ryze v�cné. Interdialekty jsou 



vázány na "b�žnou" komunika�ní sféru, tj. jsou primárn� užívány v bezprost�ední 

neformální mluvené komunikaci, jsou tedy také - podobn� jako dialekt - v zásad� 

monofunk�ní. Psané texty, i ryze soukromé, ukazují vazbu na osvojené zásady psaní 

spisovných projev�, a to i tam, kde je pisatel odmítá nebo je ovládá nedokonale: b�žn� 

nap�. odmítá rozlišovat psané i-y a užívá však pouze "nep�íznakové" písmeno -i-, ale 

nenapadne ho psát �igdo, �ivná, tj. v podstat� p�ijímá spisovnou zásadu slabi�ného 

psaní n�kterých kombinací zvuk�, aniž by vnímal, že neodpovídá skute�né výslovnosti, 

nenapadne ho neodd�lovat jednotlivá slova, i když zvuk �e�i je daleko kontinuáln�jší 

než text psaný apod.  

P�i dichotomickém vztahu mezi formální a neformální komunikací, kde dnes 

existuje množství mezistup��, je samoz�ejm� možno o monofunk�nosti interdialekt� 

mluvit jen na zobecn�né úrovni. Rysy interdialektu vykazuje totiž jak projev skute�n� 

soukromý, tak nap�. záznam jednání na místním ú�ad� (tedy vlastn� komunikát 

oficiáln�jší), n�kdy - u mluv�ích jejichž znalost spisovného jazyka je jen pasivní - i v 

situacích závažn�jších. Dodnes se p�itom uplatní i rozdíly regionální, snaha po 

kultivovanosti nesoukromého projevu spojená se "sm��ováním ke spisovnosti", která je 

patrná pro mluv�í slezské a (východo)moravské (dostatek p�íklad� na to podává 

publikace Mluvená �eština na Morav� z r. 1997 a Tvá�e �eštiny z r. 2000),  zatímco v 

hlavním m�st� a snad i v celých �echách se interdialektické prvky uplatní i v 

promluvách pom�rn� ve�ejných v�etn� t�ch, které nejsou pouze  regionálního 

charakteru (televizní, rozhlasové). Na tuto skute�nost opakovan� upozor�ují pražští 

lingvisté v souvislosti s analýzou postavení obecné �eštiny v rámci národního jazyka 

(nejnov�ji �ermák 1996, Müllerová  a Hoffmannová 1997, Sgall a Hronek 1999, Sgall 

2002), detailní analýzu �eské situace mimo hlavní m�sto však zatím nemáme k 

dispozici. Sféra užití a komunika�ní funkce jsou pro utvá�ení jazykových specifik 

interdialekt�, a zejména pro jejich stabilitu velmi podstatné. 

Najít skute�n� spole�né jazykové prost�edky jednotlivého interdialektu je dosti 

obtížné. Platí jak pro málo stabilizované interdialekty Moravy a Slezska, kde je 

oprávn�né mluví spíše o interdialektických tendencích jednotlivých region�, tak pro 

obecnou �eštinu b�žné denní komunikace, která vznikla nivelizací �eských ná�e�í v 

užším smyslu. I ta je dosud regionáln� rozmanitá (souhrnn� Sgall a Hronek 1993 nebo 

Kr�mová 2000), i když ne tak výrazn� jako interdialekty ostatní.  

Specifika interdialektu zaznamenáme jak ve srovnání s tradi�ním ná�e�ím, tak se 

spisovným jazykem. Velmi pravd�podobn� existují ve všech jazykových rovinách, ale 



jejich poznávání je omezeno. Jsou s dosta�ující p�esností a p�esv�d�ivostí zachytitelná a 

popsatelná v nejnižší rovin� hláskoslovné. Jde o rovinu konkrétních realizací a jejich 

percepce, jejíž prvky se v mate�ském jazyce osvojují a fixují výlu�n� p�irozenou cestou. 

Je tedy samoz�ejmé, že prvotní osvojení probíhá u v�tšiny mluv�ích bez aktivního vlivu 

kultivovaného spisovného jazyka. A protože má tato rovina minimum prvk�, které mají 

v textech pom�rn� velkou frekvenci, je zárove� míra udržování hláskoslovných 

markant� ná�e�í v promluvách nápadná a snadno o mluv�ím prozradí, zda zná a chce 

užívat spisovnou podobu �eštiny i do jaké míry již dialekt opustil a jak se mu da�í 

sm��ovat k ne sice nutn� spisovné, ale v každém p�ípad� ší�eji užívané podob� 

národního jazyka. Pokud je výsledná realizace od spisovného projevu vzdálená, m�že to 

vadit p�i dosahování komunika�ního cíle v obsahov� a spole�ensky závažné situaci, 

naopak to však obvykle vyhovuje komunika�ní strategii v malé sociální skupin�.  

Soust�ed�ní pozornosti na hláskosloví má však i nevýhodu: zejména v 

popularizujících p�ísp�vcích se setkáváme s p�edstavou, že p�íslušnost k interdialektu je 

dána práv� jen n�kterými jevy pat�ícími do této oblasti. Nositel st�edomoravského 

interdialektu podle takových p�edstav musí nap�. nutn� užívat typické monoftongy é, ó, 

a pokud  užívá diftong� (ná�e�ní náš stré�ek s tebó mluvit nebude -  s diftongy náš 

strej�ek s tebou mluvit nebude), není již nositelem interdialektu, ale - podle využití 

diftongu -ej-  - obecné �eštiny. V izolovaném p�ípad�, v malém útržku textu to tak m�že 

vypadat, zvlášt� dík tomu, že transkripce zastírá artikula�ní bázi a intonaci, v 

rozsáhlejším textu však m�žeme shledat, že rozmíst�ní diftong� -ej a -ou a morfologie 

�i lexikum jsou vázány na starší ná�e�ní stav st�edomoravský - srov. navazující text já 

su o tym p�esvje�enej, protože ta partyja, co se s �ou scházijou na marijáš, mu neco 

hókla ..... (obecn� �eské zn�ní já sem o tom p�esvje�enej, protože ta parta, co se s ní 

scházeji na matrijáš, mu n�co nakecala.... ). 

Další složkou jazyka, která ukazuje z�etelné interdialektické tendence, je  

lexikum, tedy ta �ást, která je p�ímo spojena s denním životem �lov�ka a jejíž spole�ný 

základ je d�ležitý pro úsp�šnou komunikaci, pro dorozum�ní. Za skute�n� 

interdialektický nem�žeme pokládat ústup názv� pro staré reálie, protože ty už nejsou 

p�edm�tem komunikace, ale spíše specifickým typem terminologie. Chápeme-li 

interdialekt jako vývojové stadium dialektu, je také t�žko hledat jeho rysy v užívání 

výraz� ozna�ovaných (nap�. výkladovými slovníky) jako obecné, resp. obecn� �eské. 

Jsou sou�ástí �eštiny po dlouhou dobu, ale nebyly p�ijaty do slovní zásoby spisovného 

jazyka vinou dobových p�edstav o �istot� jazyka (�istot� ve smyslu národním - 



odmítnutí "germanism�" a ší�eji slov cizích  - i etickém - odmítnutí slov s negativní 

expresivitou až vulgaritou). Integrující tendence jsou naopak patrny u nových výraz�, 

ozna�ení nových skute�ností a jev�; výrazy je ozna�ující  jsou v�tšinou p�ejímány 

živeln� z jiných jazyk� a k �eštin� r�znou m�rou adaptovány, ojedin�le jsou i 

samostatn� tvo�eny v jednotlivých spole�enstvích, která je pot�ebují pro komunikaci. 

Jde už o jazyková spole�enství nadregionální a dokonce i nadnárodní (skupiny zájemc� 

o po�íta�e nebo jen o po�íta�ové hry, skupiny osob pracujících v n�kterých typech 

obchod�, v bankovnictví, ale nap�. i sportovci a jejich p�íznivci). Taková sociální 

skupina je sice uzav�ena profesí nebo spole�nými zájmy, nikoli však geograficky.  Nové 

výrazy dík tomu nemají regionální, hláskoslovnými rysy ná�e�í poznamenané varianty: 

toto tvrzení však není nesporné, protože i nové reálie mohou mít "ná�e�ní" tvary. 

St�edomoravan nap�. sleduje televizu a leccos slyšel i v rádii (srov. spisovné televizi, v 

rádiu). V mluv� mladší generace tato specifika mizejí. Další možností je v této situaci 

zám�rné zvýraz�ování dialektových rys� u n�kterých výraz�, pomocí n�hož se skupina 

vy�le�uje jako vnit�n� spojené spole�enství osobních p�átel (srov. brn�nské je to v ókeju 

- ´o. k.´ [oukej]). Víc než pot�eba pojmenovávací se p�itom uplat�uje jazyková hra 

typická pro prost�edí zájmová. 

Na rovin� morfologické je obtížn�jší formování interdialekt� popsat. 

Dialektologické práce dávají dostatek údaj� o starých tvaroslovných rozdílech 

jednotlivých míst a region�, do tvar� se ovšem promítá i hláskoslovná specifika, 

respektive d�sledky rozdílného vývoje hláskoslovného (nap�. rozdíl �eské on nes je 

výsledkem vývoje starých pobo�ných slabik). Pro charakteristiku jednotlivého 

interdialektu by bylo nutno poznat konkurenci koncovek tradi�ních a jiných (nikoli 

nutn� p�ísn� spisovných) v textech b�žných komunikát�, jednotlivé tvary však mají 

daleko menší frekvenci než prvky hláskoslovné a navíc je �asto tradi�ní koncovka 

obvyklá jen u omezeného okruhu slov. Krom� toho byla �ást p�vodn� nespisovných 

koncovek p�ijata v posledních desetiletích do kodifikace a nap�tí spisovné - nespisovné  

tak mizí. Materiál práv� vycházejícího 4. svazku �eského jazykového atlasu (2002) 

nazna�uje, že poznání tu bude možno prohloubit. Zatím se však p�ipomínají jen jevy 

velmi obecné, nap�. splynutí rodových rozdíl� v l. pád� plurálu adjektivní a zájmenné 

flexe typické pro v�tší �ást �ech (na Morav� trvá rozdíl životnosti), nebo jednotlivosti, 

nap�. moravské, nikoli však celomoravské su, spíše �eské já bysem apod.  

V stavb� v�ty a textu pravd�podobn� mezi interdialekty rozdíly nenajdeme. 

Spole�né rysy vyplývají z toho, že máme p�ed sebou komunikáty mluvené, 



bezprost�ední, nep�ipravené a výrazn� kontaktové. Popisujeme-li tedy syntax mluvené 

�eštiny (nejúpln�ji Müllerová 1994), popisujeme práv� to, co je typické i pro 

interdialekty. Pozorovat v této rovin� vztah k ná�e�nímu základu je tak�ka nemožné, 

protože chybí popisy ná�e�ní syntaxe (výjimkou je Michálková 1971, Balhar 1974, ev. i 

Chloupek 1971; jinak jsou k dispozici jen díl�í pozorování v ná�e�ních monografiích 

zam��ená na rysy specifické). Kulhá však i srovnání se spisovným jazykem, nebo� ve 

v�tné stavb� je t�žko uplatnit klasické m��ítko spisovnosti opírající se o kodifikaci, jež 

je postavena na textech psaných. Je velmi pravd�podobné, že se na této jazykové rovin� 

budeme muset skute�ného lingvistického diferen�ního popisu interdialektu jako 

jazykového útvaru vzdát. 

P�es všechny nazna�ené obtíže a nep�esnosti se s interdialekty v existujících 

obecných modelech �eského národního jazyka po�ítá, protože jinak by se pole reálného 

fungování �eského národního jazyka v neoficiální, p�edevším mluvené, dnes ale i psané 

soukromé komunikaci t�žko zapl�ovalo. Z�ejm� tu není podstatné nalezení specifických 

výrazových prost�edk�, jež jsou ostatn� z velké �ásti pro všechny útvary národního 

jazyka spole�né nebo jen hláskov� obm�n�né, ale o problém hlubší: o pot�ebu zachytit 

jazyk v pohybu, jazyk sloužící bezprost�ední lidské komunikaci, jazyk �ídící se více než  

pravidly zvn�jšku p�inesenými (u spisovného jazyka) nebo normou malého 

stabilizovaného spole�enství tradi�ní odlehlejší vesnice pot�ebami ú�elné, z hlediska 

referen�ního i pragmatického úsp�šné komunikace.  

Podstatou tohoto nesoum��itelného pokusu o uchopení ptáka v letu je tradi�ní 

vymezení funkcí spisovného jazyka. Mezi funkcemi, jež jsou mu p�isouzeny, je v 

klasickém pojetí (Havránek 1932) zahrnuta i funkce komunikativní, pro niž "m�že 

ovšem i p�íslušník vrstvy, která jinak mluví i píše jazykem spisovným, užíti jazyka 

lidového, tj. jazyka obecného anebo lokálního nebo t�ídního dialektu, pokud ovšem jím 

v�bec dovede mluvit, ale užívá též jazyka spisovného, zpravidla ve form� hovorové 

(konverza�ní), tj. ve form� užívané práv� jen v rozhovoru. Nelze tuto hovorovou formu  

obecn� ani u nás ztotož�ovati s jazykem obecným ....." (s. 42). Pro komunikativní - dnes 

�íkáme spíše prost� sd�lovací - funkci je v rámci spisovného jazyka nalezen i funk�ní 

jazyk, vymezený v daném rámci na základ� jednotného sémantického plánu, v n�mž je 

pom�r lexikálních jednotek k vyjad�ovanému obsahu volný a projev je neúplný, p�i�emž 

jeho srozumitelnost je dána situací a konven�ními automatizacemi (s. 68). Tento obecný 

model samoz�ejm� ne�eší otázku, do jaké míry je  spisovný jazyk ve sfé�e b�žné denní 



komunikace skute�n� užíván a už v�bec ne, jak je to v konkrétních situacích podmín�no 

sociáln� nebo t�eba teritoriáln�.  

V dob� p�ed t�emi generacemi a v situaci vzniku zmín�ného textu, který 

sm��oval k funk�nímu pojetí spisovného jazyka a k probojování jeho práva na inovace 

odpovídající vyjad�ovacím pot�ebám (nezapome�me, že p�ipomenutá Spisovná �eština  

a jazyková kultura je p�vodn� cyklem p�ednášek pro ve�ejnost, které m�ly vytvo�it 

opozici proti um�lému omezování p�irozeného vývoje spisovného jazyka pomocí 

lingvistických p�íkaz�), je zahrnutí sféry b�žné komunikace do jedné z funkcí 

spisovného jazyka samoz�ejmé.  

Spisovný jazyk fungování v b�žné denní komunikaci schopen je, verifikace 

p�edstavy, že alespo� lidé aktivn� znalí spisovného jazyka jím samoz�ejm� komunikují i 

ve svém soukromí, však byla v dané dob� t�žko možná. Studium spontánní denní 

komunikace bylo omezeno technickou úrovní doby. T�snopisné soustavy, které jediné 

umož�ovaly zachycovat spontánní promluvy v celku, jsou formalizovány pro pot�eby 

ve�ejné komunikace, tj. nemohly zachytit všechna dnes p�i analýzách tak d�ležitá 

specifika mluvy, už v�bec nebylo v lidských silách zaznamenat všechny souvislosti 

komunika�ní situace: studium lidského dorozumívání prost� ješt� tak daleko nedosp�lo.  

Zdrojem poznání se tak stával (krom� dialektologického zápisu, vesm�s 

vypráv�ní, nap�. vzpomínkového nebo �ast�ji pohádky - Kr�mová 1995) jen text 

um�lecký, stylizace skute�né spontánní mluvy omezená dobovou literární normou, a 

také možnostmi zápisu této stylizace, který musel korespondovat se zvyklostmi 

pravopisu, tj. nemohl dost dob�e všechna specifika, nap�. zjednodušování 

souhláskových skupin a vázání slov, zachytit (Kr�mová; v tisku). P�edstavy o tom, jak 

vypadala b�žná mluva minulosti, se však odvíjejí práv� od nich - a pak od vzpomínek, 

které jsou nutn� velmi subjektivní a ukazují spíše iluzi o vlastní úrovni b�žného 

vyjad�ování než skute�ná fakta (viz nap�. purifikace záznam�, intelektualizace textové a 

v�tné stavby, iluze pravidelnosti ve výb�ru vyjad�ovacích prost�edk� atd., jež v údajn� 

autentických záznamech nacházíme). A ojedin�lé psané texty, které by nebyly vázána 

na spisovnou normu, jsou nesmírn� vzácné a jejich uchování je náhodné, nikoli 

zám�rné. Texty zachycují spíše prost�edí venkova než m�sta, ale to je možná i proto, že 

jazyk b�žné denní komunikace m�st byl dlouho vid�n jako odvozený od mluvy sídel, z 

nichž d�lníci a drobní ú�edníci do m�sta p�išli, jako n�co nesrovnatelného s "ryzí" 

mluvou venkova a sou�asn� nedokonalé a nekultivované ve srovnání s mluvou 

reprezentativní vrstvy vzd�lanc�. V n�kolika pracích, které o m�stské mluv� vznikly 



navazujíce na programovou sta� J. B�li�e (1963), se však ukazuje, že mluva m�st není  

náhodnou sm�sicí prvk� r�zných ná�e�í, ale že dochází k utvá�ení ur�itých norem 

jazyka, vymezitelných nikoli vý�tem prvk� užívaných, ale spíše t�ch, které v norm� 

nejsou (Kr�mová 1997), norem živých a prom�nlivých.  

Sociální a kulturní hranice mezi m�stem a venkovem se však v uplynulém století  

stále více ztrácely, takže dnes m�žeme p�i jistém zobecn�ní  b�žný jazyk m�sta a 

interdialekt daného regionu ztotožnit: výsledek pak z�ejm� sm��uje k ur�ité 

celospole�enské norm� b�žné mluvy. To, že k ní sm��uje, ovšem neznamená, že bude 

jazykový výsledek jednotný a pevný, srovnatelný s pevností tradi�ních ná�e�í nebo 

dynamickou stabilitou jazyka spisovného.  

Pokládáme za jisté, že jazyk b�žné komunikace byl v minulosti rozdílný 

místn� a diferencovaný sociáln�. A je více než pravd�podobné, že takový bude i 

nadále, protože se utvá�í v bezprost�ední komunikaci, která reáln� probíhá jen p�i 

fyzickém kontaktu komunikant�. Registrace míry tohoto rozlišení již závisí na 

jemnosti pohledu: ve velkém zobecn�ní se m�že zdát, že všichni obyvatelé 

ur�itého regionu mluví v b�žném denním stylu shodn� (nespisovn�) a užívají 

téhož repertoáru výrazových prost�edk�.  Detailní pohled jdoucí od autentického 

materiálu však ukáže, že jemný poslucha� najde geografické rozdíly v b�žné 

mluv� i mezi  autochtonními obyvateli st�edních �ech (Jan�ák 1997), dokonce i v 

Praze, a že rozdíly nabídnou i jiná v�tší m�sta (Kr�mová 1974-5). Jsou jak v užití 

n�kterých specifických výrazových prost�edk�, tvar� slov, lexém�, tak v mí�e 

vazby na starší ná�e�ní stav.   

Pokra�ující integrace v �eské spole�nosti vytvá�í podmínky pro další 

stírání regionálních rozdíl�. Napomáhá tomu p�itom jak vzájemná komunikace, 

tak vn�jší vliv zvukových médií, které sice odsuzují p�íjemce k pasivní pozici, 

nicmén� mu p�edkládají jistý vzor celospole�ensky akceptovatelného vyjad�ování. 

Výsledkem však nem�že být mluva jednotná ve smyslu omezeného souboru 

jednotek a zásad jejich užívání, naopak vytvá�í se tu mluva diferencovaná, 

vymezitelná už nikoli pomocí tradi�ních p�ístup� lingvistiky, ale sociolingvisticky 

- jako soubor výrazových prost�edk� užívaných v komunikaci b�žné - spontánní a 

p�edevším mluvené, ur�ené menšímu okruhu vnímatel� s bezprost�edním 

kontaktem, tematicky spojené s každodenní existencí �lov�ka ve smyslu fyzickém 

i sociálním. To vymezení je - podobn� jako u mnoha spole�enskov�dních pojm� - 

velmi vágní, zachycuje jen pravd�podobn� nejtypi�t�jší situace, kde se tato mluva 



uplatní. T�žko o ní m�žeme �íci, že by byla "monofunk�ní a stylov� plochá", jak 

se d�íve p�isuzovalo (op�t v zobecn�ní) dialektu  (Chloupek v �echová aj. 1997, 

41) - pokud neustrneme u minima jazykových funkcí nebo p�edstav omezeného 

repertoáru komunika�ních situací. P�itom se práv� tato lingvisticky t�žko 

uchopitelná podoba národního jazyka stává signálem bezprost�edního kontaktu 

komunikant�, posiluje jejich sociální vazby, aniž by (na rozdíl od slangu) 

komunikující skupinu uzavírala v��i okolí a aniž by (na rozdíl od tradi�ního 

dialektu) signalizovala teritoriální a sociální omezení. Jediný signál, který dává 

její užití, je: jsme si (p�irozen�) blízcí, komunikujeme neformáln� a máme na 

úsp�chu komunikace zájem, nebo alespo� se takto chováme. 

V souvislosti s rozvoln�ním komunika�ních norem spole�nosti, nejen 

norem jazykových, se postupn�, zejména v posledním desetiletí, stírá hranice 

mezi komunikací ve�ejnou (d�íve vyhrazenou výlu�n� spisovnému jazyku) a 

komunikací soukromou. Je to patrné hlavn� v projevech mluvených. Nejde už o 

rozdíl mezi sd�lováním ve�ejným a neve�ejným, ale daleko spíše oficiálním a 

ostatním. Oficiální, institucionalizovaná komunikace je veskrze p�ipravená a bu� 

p�ed�ítaná, nebo alespo� realizovaná podle jistého, písemn� p�ipraveného a 

v�dom� nebo na základ� opakování situací nau�eného modelu. Spisovný jazyk je 

v ní o�ekáván a mluv�í k n�mu sm��ují, a to n�kdy i za cenu knižnosti vyjád�ení. 

Takových komunikát� není v život� spole�nosti mnoho. Prezentují je ve�ejní 

p�edstavitelé, tedy lidé z principu ke spisovné komunikaci p�ipravení, a jejich 

promluvy obsahují pouze formalizované signály kontaktu s adresátem.  

V�tšina mezilidské komunikace je však jiná, práv� lidský rozm�r je v ní 

d�ležitý, ne-li podstatný. Kontakt s adresátem je významný pro všechny texty s 

persvazivní složkou, a to i pro texty ve�ejné.  V nich se v d�sledku toho hranice 

spisovnosti uvol�uje ve prosp�ch  "b�žnosti" vyr�stající z ko�en� 

interdialektických a jejich prost�ednictvím až z ko�en� mizejících dialekt�. Pole 

této komunikace je ovšem zna�n� široké: stále se v n�m pohybujeme mezi 

sd�lováním obsahov� závažn�jším a tím, které slouží spíše posilování 

mezilidských vazeb, mezi komunikací skupinovou nebo zam��ující se na 

vybranou skupinu vnímatel� (nap�. adresovanou primárn� mladým lidem) a 

komunikací  celospole�enskou, mezi neutrálností a citovou angažovaností atd. 

B�žná mluva tak, jak se dnes utvá�í, s volnou normou a bohatstvím 

výrazových prost�edk�, u nichž není významný regionální p�vod, ale funkce,  



nem�že již t�mto diferencovaným pot�ebám dostát: je-li vše p�ijatelné, ztrácí se 

možnost pouhou volbou výrazových prost�edk� signalizovat osobní vazbu k 

adresátovi nebo zainteresovanost na  sociáln� úsp�šné komunikaci. Takovou 

vazbu je jist� možno vyjád�it explicitn� ("mám t� rád", "záleží mi na tob�"), ale v 

naší kultu�e to není obvyklé. Daleko p�irozen�jší jsou v této funkci jazykové 

signály p�íslušnosti k ur�ité skupin�: v mileneckém páru spole�ná sl�vka, v 

rodin� nap�. aluze na r�zná d�tská p�e�eknutí, v zájmové skupin� spole�né názvy, 

frazémy, jazykové rituály, v profesi p�íslušná profesní terminologie atd. A také 

signály nižších jazykových rovin, regionální výslovnost, tvary slov. Jde v zásad� 

o b�žnou komunikaci, ale uplat�ují se v ní rysy  nikoli všeobecn� "b�žné", ale ty, 

které jsou typické pro daný kolektiv, které jej vymezují i spojují. V této funkci se 

i dnes udržuje ná�e�í, resp. n�které ná�e�ní rysy, a jsme i sv�dky toho, že jsou 

zvýraz�ovány: nap�. v poslední dob� se posiluje st�edomoravské pozadí 

specifické mluvy Brna, tzv. hantecu, které už bylo na ústupu (Kr�mová, v tisku). 

Jazyk tak prokazuje, že v n�m vždy (podobn� jako ve spole�nosti, jež jej užívá) 

probíhají sou�asn� tendence integrující i dezintegra�ní.  

Vazba mezi produktorem a receptorem (receptory) projevu je velmi 

d�ležitá v textech, které mají ovlivnit adresáta mén� racionálním zp�sobem než 

jsou argumenty: typický p�íkladem je reklama zam��ující se na konkrétní okruhy 

vnímatel�. V reklamách obracejících se k mladým lidem (žvýka�ky, 

nealkoholické nápoje, po�íta�ové hry) se ve zvukovém doprovodu užívá tak�ka 

výlu�n� obecná �eština jako typický standardizovaný obraz b�žné mluvy, jako by 

pouze pražská modifikace této �eštiny byla jazykem celonárodním. Jist� se tak 

vytvá�í již zmín�ný "zvyk na podobu jazyka", ale i tento zvyk si vytvá�í 

protiváhu: je to využití regionální mluvy v regionální reklam� (typické je to nap�. 

v reklamách brn�nských rádií na r�zné prodejní akce ve m�st�) nebo v reklamách 

na produkty s lokalitou spojené (celonárodní reklama na brn�nské pivo Starobrno, 

která využívá typických signál� brn�nštiny, když mluví o tom, že hodili sicnu 

´sedli si´ nebo ufach�ili škopek ´uva�ili pivo´). Úskalím tohoto využití 

regionálních prvk� je - na rozdíl od užití p�ece jen nivelizované a funk�n� 

ustálené obecné �eštiny - to, že nejsou dob�e spojitelné s novými reáliemi a jim 

odpovídajícími výrazy: bilbord na brn�nských ulicích slibující, že budeš zna�kov� 

volepenej ´budeš zna�kov� oble�en/oble�enej´  (volepit ´obléct´, tvar volepenej 

kombinuje výraz typicky brn�nský s obecn� �eskou koncovkou, zna�kov� ve 



významu ´módn�´ je zcela nový) je spíš necht�nou komikou, i když byl 

pravd�podobn� myšlen vážn� a m�l adresáta - mladého Br�ana, o n�mž se 

p�edpokládá, že brn�nštinou žije - zaujmout a do obchodu p�ímo p�ivolat. 

Komercionalizaci signál� jazykové p�íslušnosti v regionu m�žeme vid�t i ve 

vydávání r�zných laických ná�e�ních slovní�k�, povídek v ná�e�í, regionálních 

zábavných �asopis� t�žících z ná�e�í jako prvku komiky (�asto je to prvek 

jediný), webovských stránek dopln�ných reklamou, kde cílem zve�ejn�ní není 

rozší�it co nejp�esn�ji poznání reality jazyka, ale prodat. 

B�žná sféra komunikace nachází samoz�ejm� i své zobrazení v 

um�leckých textech. Již vícekrát se p�ipomínalo, že se v této funkci uplat�uje 

obecná �eština (souhrnn�ji Mareš 1995, Rambousek 1996). Na jiném míst� jsme 

upozornili (Kr�mová 2000) na r�znou funkci obecné �eštiny v dílech 20. století, 

kde je p�vodn� obrazem ur�itého dialektu a teprve od konce 50. let 20. století 

p�echází do obecn�jší role signálu bezprost�ednosti zobrazené komunikace bez 

ohledu na geografické a pozd�ji i sociální zasazení textu. Není potom divu, že se  

v této funkci nejprve stabilizuje v p�ekladu, kde je lokální p�íznak nesený ná�e�ím 

nejen klamavý, ale i nevhodný a signál jen lexikální p�íliš slabý.  V této roli se již 

p�ece jen nivelizovaná obecná �eština ustálila natolik, že ztrácí schopnost text 

stylov� aktivizovat, a proto se v nejnov�jších dílech objevuje její narušení: Na 

jedné stran� zám�rnou spisovností, na druhé stran� pomocí jednotlivých prvk� 

dialektu, a také masivním využitím slangism� a neologism�, �asto v ne�ekaných 

kombinacích neodpovídajících žádnému z existujících útvar� a poloútvar�.  

Podobn� už dnes neumožní nivelizovaná obecná �eština dostate�n� výraznou 

autostylizaci. V textech n�kterých folkových zp�vák� nebo ve vzpomínkových 

vypráv�ní významných osobností proto nacházíme i prvky dialektu nebo 

specifických slang�, pomocí nichž nazna�ují, že jim bylo nebo je dané prost�edí 

vlastní; krom� toho se tak text stylov� aktivizuje.  

Není novinkou, že také  o v�cném i odborném tématu dá pojednat 

ná�e�ím: v d�ív�jších dobách to byl zp�sob uplat�ovaný ob�as v humoristických 

�asopisech a cílem byla z�ejm� nikoli informace, ale práv� jen zábava vyr�stající 

z nepom�ru mezi obsahem a formou textu. V nejnov�jší dob� byl tento zp�sob 

obnoven v literárních recenzích publikovaných v �asopise Tvar pod jménem 

Antonín Burda (viz Kr�mová 2001). Obsahov� závažné informace jsou zde 

pomocí jazyka jednak ozvláštn�ny, jednak je tu takto akcentována iluze, že se 



vyjad�uje názor �lov�ka mimo hlavní centra kultury, že jde o názor p�irozený, 

"lidový". P�ekážka pro vnímatele, kterou nezvyklý jazyk vytvá�í, nutí sou�asn� k 

pozorn�jšímu �tení a tím vlastn� i k pe�liv�jšímu promýšlení informace. Takto 

využít lze ovšem jen dialekt, který nevytvá�í v�tší p�ekážky pro zápis a pochopení 

(ná�e�í Uherského Hradišt�, jež se v daných textech užívá, lze snadno zapsat 

pomocí zásad obvyklých v jazyce spisovném a je hláskoslovn� archaické, tedy 

pom�rn� blízké spisovnému jazyku) a p�íjemce musí být ochoten námahu s 

�tením podstoupit. Nevíme, kolik takových p�íjemc� skute�n� je. Obecná �eština 

dík své ustálené psané i mluvené podob� p�ekážku porozum�ní netvo�í, ale je  

také, jak jsme p�ipomn�li, mén� stylov� aktivní.  

Jazyk b�žné komunikace je v pohybu, tak jako je v pohybu spole�enství 

lidí, kte�í �esky mluví. Nap�tí mezi spisovným jazykem a b�žnou mluvou i její 

nejstabiln�jší podobou - obecnou �eštinou - stále trvá, i když není nap�tím 

fatálním. Je zdrojem pro stylizaci a ponechává i dnes místo pro využití jiných 

podob národního jazyka a vytvá�í pole pro jejich stylovou aktivitu. 
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The Process of Constituting of the Everyday Speech (2003) 

 
The article shows, on the background of the Czech national language, that its stratification is 

primarily a Sociolinguistic issue with the emphasis on the social-historical conditions of the 

formation of the particular varieties of the national language. The article points out that the 

individual varieties of the Czech national language are linguistically definable only in their 

general features. Though their link to the particular social classes is very important not much 

attention has been paid to it. The article focuses on the definition and the position of the 

varieties, which are neither a dialect nor a standard language (or its spoken variety). In the 

first part it deals with the interdialect or, better to say, with the interdialects because these 

“super-dialects“, which are formed in the last phase of the development of the traditional 

dialects, are territorially differentiated. The preconditions of their formation are the changes in 

the life style of the society and the changes in the means communication among the speakers. 

The differences in the social development of particular regions then influence the stabilization 

of the particular interdialects. The description of the particular interdialects focuses on the 

lower language planes. The syntax of sentences or whole texts of the interdialects is formed 

by the immediacy of the communication and we do not observe the regional differences in it. 

In the second part there is an analysis of the term “everyday speech“ which is closely 

connected to the term interdialect. By the term “everyday speech“ is meant the form of the 

national language used in an everyday conversation. When the basis of the analysis is the real 

language material (only since recently has such research been possible thanks to the technical 

development) we find out that the everyday speech is still locally and socially differenced. 

The progressing integration of the Czech society creates conditions for further reduction of 

the regional differences. However the result of this can not be a speech unified on the level of 



everyday conversation with a limited complex of units and principles used. On the contrary a 

differentiated speech, definable not by traditional linguistic approach but by Sociolinguistics, 

is formed. The use of the everyday speech, which is difficult to define linguistically, is a 

signal of immediate contact of the participants of the communication and it strengthens their 

social bonds  without isolating the group from its surroundings (unlike slang) and without 

locating the speakers socially and regionally (unlike the traditional dialects). The only signal 

which the use of the everyday speech gives is: we are (naturally) close, we are communicating 

informally and we are interested in a successful communication or at least we act like that. 

This function is also indispensable outside of the private sphere. Thus the means of 

communication once used only in the everyday speech are nowadays used in the public 

communication, which is meant to be performed publicly.     


