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Anotace: P�ísp�vek si všímá pom�ru fází deskripce a explanace v rámci stylistického 

rozboru textu,  navrhuje možnost znázorn�ní n�kterých relevantních vlastností text� 

pomocí speciálních graf� a komentuje možný p�ínos tohoto znázorn�ní pro fázi explanace. 

Annotation: The article deals with proportions of descriptive and explanatory parts of a 

stylistic analysis and introduces a graphical representation of some qualities of texts which are 

relevant for the stylistic analysis, stating also some consequences for the explanatory phase. 

 
 

Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu 
 

 Cílem tohoto p�ísp�vku je p�edstavit jednu z mnoha možností, jak do stylistického 

rozboru textu za�lenit deskripci a následnou explanaci. Jako auto�i musíme vždy – ve v�tší 

�i menší mí�e – �ešit mj. otázku, jakou strukturu by m�la výsledná analýza mít: p�edevším 

vzhledem k cíli, který sledujeme a k p�edpokládanému adresátovi. Vztah deskripce a 

explanace, resp. jejich vzájemný pom�r v rámci analýzy, p�edstavuje jeden z bod�, které se 

této problematiky týkají. 

 N�která úskalí se objevují už v obecné rovin�: samotná deskripce, souhrn fakt� více 

nebo mén� ut�íd�ných a blíže nekomentovaných p�edstavuje v nejlepším p�ípad� 

materiálovou základnu pro další práci – naopak explanace podaná bez materiálové 

základny je nep�esv�d�ivá. Prezentovaný zp�sob, jak skloubit deskripci a explanaci, byl 

využit jako jedna díl�í �ást stylistické analýzy románového cyklu Karla Polá�ka Okresní 

m�sto, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní m�sto, Vyprodáno, který vznikl v letech 1936-



1939 (Polá�ek 1994a-d; k cyklu ješt� pat�í fragment. 5. dílu – je rovn�ž za�len�n do použité 

edice). A�koliv byl tento zp�sob zpracování textu navržen tak, aby vyhovoval specifickým 

rys�m text� um�leckých (nap�íklad pokud jde o vertikální �len�ní – viz níže), mohou z n�j 

být tyto rysy vypušt�ny a lze jej pak použít také pro práci s v�cnými texty. 

 Základním rysem tohoto typu analýzy je znázorn�ní vybraných rys� textu 

nejazykovými výrazovými prost�edky - v tomto p�ípad� pomocí graf� - a na toto 

znázorn�ní navazující  matematické výpo�ty (blíže viz K�ístek, 2001 a 2002). Výrazným 

rysem  takovéhoto zp�sobu zpracování je zám�rné odhlédnutí od obsahové stránky textu a 

také jeho zhušt�ní na pom�rn� malou plochu, �ímž se zlepšuje p�ehlednost (nap�. 

v porovnání s verbálním popisem – což lze názorn� sledovat i na velmi stru�ném popisu 

graf� podaném níže) a mohou se rovn�ž nápadn�ji ukázat n�které obecné tendence 

existující v rámci zkoumaného textu. Neznamená to samoz�ejm� úplné odhlédnutí od 

tematické výstavby textu, jen její potla�ení v jedné konkrétní �ásti analýzy. Oba typy 

níže uvedených graf� zachycují vybrané rysy související s kompozicí textu; podle pojetí 

prezentovaného v Sou�asné �eské stylistice  (Kr�mová in �echová, aj., 2003, s. 73-90) 

kompozice (výstavba textu) zahrnuje jak tematickou výstavbu díla, a to p�edevším z 

hlediska literární v�dy, tak zp�soby její jazykové realizace, k nimž pat�í mj. volba 

slohových postup�, uspo�ádání textu, pokud jde o jeho horizontální a vertikální �len�ní. V 

souladu s citovaným výchozím pramenem je horizontální �len�ní textu chápáno jako - 

zhruba �e�eno - �len�ní textu na jednotlivé formální jednotky, vertikální �len�ní textu pak 

jako hierarchizace informací z hlediska obsahového.   

 První typ grafu zachycuje strukturu jedné z kapitol cyklu. Obecný rámec 

zaznamenává horizontální �len�ní  textu –  tedy �len�ní na v�tné celky a odstavce; toto 

�len�ní tvo�í osnovu grafu. Zpracování vertikálního �len�ní textu vychází z prací 

L. Doležela O stylu moderní �eské prózy (Doležel, 1960) a Narativní zp�soby v �eské 

literatu�e (Doležel,1993); zp�sob záznamu vertikálního �len�ní do grafu byl p�evzat od 

L. Doležela (1960) a dopln�n o údaje vztahující se ke kohezi textu. Doleželova pojetí  

využívá rovn�ž práce  Sou�asná �eská stylistika (Kr�mová in �echová, aj., 2003, s. 264-

266). Pro p�ehlednost následuje stru�né shrnutí tohoto pojetí: vertikální �len�ní epického 

prozaického textu je chápáno jako �len�ní na pásmo vyprav��e (sem je �azena také nep�ímá 

�e�) a pásmo postav. Krom� pásma vyprav��e a pásma postav se v moderní literatu�e 

objevují také tzv. p�echodová pásma - nevlastní p�ímá �e�, polop�ímá �e� a smíšená �e�. 

Text tím získává mnohem komplikovan�jší strukturu, jak pokud jde o možné zp�soby 

vypráv�ní, tak o jejich jazykové ztvárn�ní, což je d�ležité práv� z hlediska zkoumání stylu. 



Vertikální �len�ní je v  grafu znázorn�no na stupnici uvedené vpravo; z technických 

d�vod� je graf reprodukován �ernobíle – k vertikálnímu �len�ní textu v tomto p�ípad� pat�í 

mén� �lenitá k�ivka. 

 K prvk�m d�ležitým z hlediska výstavby textu se �adí rovn�ž jeho koheze (stupnice 

uvedená vlevo a �lenit�jší k�ivka). Vymezení koheze v odborné literatu�e není vždy 

jednozna�né; p�edkládaný typ analýzy vychází z pojetí koheze jako formální spojitosti 

textu, spojitost textu na rovin� tematické výstavby je pak ozna�ována jako koherence (blíže 

nap�. Hoffmannová, 1997, s. 145-147). Pokud jde o zp�sob zkoumání koheze textu, 

využívá tento zp�sob analýzy m��ení pomocí tzv. stup�� glutinace, které zavedl Jozef 

Mistrík v práci Kompozícia jazykového prejavu (Mistrík, 1968, p�edevším s. 11-28) a ve 

stru�n�jší podob� v�lenil do své Štylistiky (Mistrík, 1985, s. 307-311). Plynulost 

navazování jednotlivých v�tných celk� v textu J. Mistrík zjiš�uje pomocí tzv. stup�� 

glutinace. Glutinace se chápe jako zp�sob navazování nové v�ty na p�edchozí text; stupe� 

glutinace je dán charakteristikou prvku, jenž stojí na po�átku nové v�ty. P�i vytvá�ení 

inventá�e stup�� glutinace se J. Mistrík na základ� experiment� rozhodl pro kombinaci 

v�tn��lenského a slovn�druhového kritéria - kombinace t�chto dvou kritérií umožnila do 

inventá�e stup�� glutinace zahrnout i prvky, které obvykle nejsou chápány jako v�tné �leny 

(nap�. konektory). J. Mistrík rozlišuje p�t základních stup�� glutinace: 0 - podm�t 

(nejvoln�jší napojení), 1 - p�edm�t, 2 - p�íslove�né ur�ení okolností, 3 - verbum finitum 

(neur�ité slovesné tvary jsou vzhledem k p�evládající pojmovosti p�i zkoumání koheze 

J. Mistríkem chápány jako substantiva nebo adjektiva), 4 - konektor (nejt�sn�jší napojení). 

 Graf zachycující všechny uvedené rysy textu pak m�že vypadat následovn�:  

Okresní m�sto, kapitola 1 (Polá�ek, 1994a) 

 

. 



 P�i  tomto zp�sobu zpracování lze p�ehledn� sledovat nap�íklad vztah koheze textu a jeho 

vertikálního �len�ní, stoupající nebo klesající kohezi na hranici v�tných celk�, odstavc� a podobn�, m�žeme 

tyto rysy textu také kvantifikovat a vypo�íst nap�. pr�m�rný stupe� glutinace v pásmu vyprav��e a mimo n�, 

pr�m�rný interval mezi stupni glutinace a jiné (protože v tomto p�ísp�vku se jedná spíše o jeden z možných 

zp�sob� práce s textem než o konkrétní výsledky získané analýzou Polá�kova textu, �íselné údaje jsou 

ponechány stranou - blíže o nich K�ístek, 2002).  

 Podobným zp�sobem je samoz�ejm� možné zpracovat i rozsáhlejší úseky text� – níže uvedené dva 

grafy zachycují vybrané díl�í rysy struktury celého Polá�kova románu Okresní m�sto (Polá�ek, 1994a). 

Základní jednotkou horizontálního �len�ní zde tentokrát není jeden v�tný celek, ale jedna kapitola (a 

eventuáln� její graficky odd�lená �ást – zde v kap. 32, 35, 41, 51). Tematická výstavba je znázorn�na barvou 

polí�ek grafu – v tomto p�ípad� je v celém románu zachyceno jedno hlavní prost�edí, konkrétn� okresní 

m�sto, �ernobílá reprodukce tedy není zavád�jící. Linky v honí �ásti grafu pak vyzna�ují hranice díl�ích 

tematických celk� v rámci textu, plné nebo te�kované �áry mezi jednotlivými kapitolami t�sné nebo volné 

napojení z hlediska tematické výstavby (s využitím koncepce J. Hrabáka, 1969, s. 174-184 a 1977, s. 239-

241). Pro p�ehlednost byly další sledované rysy roz�len�ny do dvou graf� – první graf si všímá napojování 

jednotlivých kapitol z hlediska koheze (proto sloupcový graf, který umož�uje zaznamenat stupe� glutinace 

za�átku kapitoly), druhý je zam��en na rozsah textu (po�et slov kapitoly ur�uje velikost p�íslušného polí�ka 

grafu), a tím i na rytmus zkoumaného textu.  

 1) Okresní m�sto - kompozice, tematická výstavba a stupe� glutinace za�átk� kapitol  

 
2) Okresní m�sto - kompozice, tematická výstavba a rozsah jednotlivých kapitol  

 



 

 Také rysy textu zvýrazn�né nazna�eným grafickým zpracováním lze dále 

matematicky zpracovávat a srovnávat - v tomto p�ípad� nap�. s dalšími díly cyklu; op�t se 

jednalo spíše o p�edstavení jednoho z mnoha možných zp�sob� práce s textem než o 

konkrétní výsledky týkající se Polá�kovy pentalogie (k nim blíže K�ístek, 2001). 

Záv�rem lze tedy �íci, že vhodn� zvolený zp�sob deskripce uplatn�ný v rámci 

stylistického rozboru, p�ípadn� i s využitím výrazových prost�edk� náležejících k 

nejazykovým kód�m, m�že zvýraznit ty rysy textu, které by p�i tradi�n�jších metodách 

zpracování pravd�podobn� byly mén� patrné. Tím se nabízí v�tší prostor pro fázi explanace 

a také možnost zp�esn�ní výsledk�, k nimž lze v této fázi dojít, což m�že p�ízniv� ovlivnit i 

výslednou kvalitu stylistického rozboru. 
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