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Úvod do studia předmětu (anotace) a jeho cíl 
 

Cílem inovovaného předmětu Integrovaná didaktika českého jazyka pro střední školy je 

prezentovat teorii vyučování českého jazyka moderní formou v intencích vzdělávacích 

změn v českém školství. 

Předmět je vystaven na pojetí rámcového školství, je pracováno s RVP jako oficiálním 

standardizovaným dokumentem a zejména při přednáškách je na tento dokument 

odkazováno
1
. 

 

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybraným typem okruhů, které jsou v české 

základní škole akcentovány a poukázat na jejich didaktický aspekt. Disciplína je 

chápána integrovaně, tedy zahrnuje rovinu jazykovou i stylovou, avšak pro přehlednost 

dodržuje jednotlivé okruhy separovaně. 

 

Předmět je vystaven jako souhrn vybraných okruhů z oblasti českého jazyka a slohu. 

Okruhy jsou zpracovány v několika dimenzích. Některé jsou pojaty teoreticky, některé 

v sobě integrují praktickou aplikaci do vyučování explicitně a u většiny z nich jsou 

uvedeny praktické ukázky námětů. Předkládaná studijní opora vychází tematicky ze 

studijní opory Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a na vybrané 

kapitoly této opory odkazuje a využívá je. Zároveň je na vybrané kapitoly ze studijní 

opory určené pro 2. stupeň ZŠ odkazováno při přednáškách. 

 

Předpokládá se, že předkládaný text je studijní oporou, tedy materiálem, který vhodně 

doplňuje přednášky z uvedeného předmětu. Zároveň se předpokládá, že připravenost 

studujících při seminářích, čehož lze docílit například studiem této opory. 

Literatura uvedená k disciplíně reflektuje primárně didaktickou rovinu s přesahem do 

lingvistiky, stylistiky a obecné pedagogiky. 

                                                 
1
 Při přednáškách je pracováno se všemi typy středoškolských RVP. 
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1. Metody a formy práce v ČJ 

 

 

Kapitola Metody a formy práce v ČJ je totožná se stejnou kapitolou v opoře určené pro 

2. stupeň ZŠ. V rámci středoškolské výuky českého jazyka bývá často využíváno 

minimum ze spektra výukových metod, z tohoto důvodu byla tato kapitola zařazena i 

v této studijní opoře, a to zejména kvůli explicitnosti. 

 

Výukové metody 

Pojem metoda je původu řeckého (methodos), znamená postup nebo cestu.
2
 

Z hlediska didaktického je metoda chápána jako způsob záměrného uspořádání činností 

učitele i žáků, které směřují k určitým cílům. Úžeji specifikovat můžeme také výukovou 

metodu. Tento pojem budeme chápat jako cestu k dosažení stanovených výukových 

cílů. Takto ji lze charakterizovat jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele 

a učebních aktivit žáka, který je zaměřen na dosažení učitelem stanovených a žáky 

akceptovatelných výukových cílů. (Maňák, 1990) 

Vyučovací metody procházely dlouhým historickým vývojem. Měnily se 

v závislosti na historicko-společenských podmínkách vyučování, na charakteru školy 

jako vzdělávací instituce, která reprezentovala určitou epochu, v závislosti na pojetí 

vyučovacího procesu v jednotlivém historicky chápaném období. Následuje diachronní 

náhled na vyučovací metody.  

 

 

Pohled do historie
3
 

V počátečním období vývoje lidské společnosti bylo učení, pokud se dá vůbec o 

učení zmínit, založeno na praktické činnosti, základní metodou byla tedy nápodoba.  

V období vzniku lidské řeči začínají být názornost a praktická činnost 

potlačovány. Slovo se stává základním prostředkem přenosu vědomostí. Vyučování se 

vyznačuje pasivitou žáků a to přetrvává až do středověku.  

                                                 
2
 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. 

3
 Srovnej s Grecmanová a kol. 2003; Kalhoust, Obst 2002; Maňák, Švec 2003; Skalková 1999, Václavík 

1997.  
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Ve středověku dominovaly metody slovní. Zvláště patrné to bylo při pamětném 

osvojování církevních textů nebo při disputacích, kdy se z protikladů vyvozovalo 

konečné řešení. Nositelem informací se tedy stalo slovo.  

Počátky renesance znamenaly mimo jiné vynález knihtisku. Z toho plyne masové 

rozšíření tištěných knih, jako například slabikáře a později i učebnic. Zde je patrné 

spojení slova s názorem, z toho vyplývá pasivní účast žáků ve vyučování.  

V 17. století Jan Ámos Komenský vyžadoval přirozenou metodu vzdělávání, 

odvozenou z poznávání a napodobování přírody. Byla stanovena trojice metod – 

analytické, syntetické a synkritické (srovnávací), které rozvinuli později Pestalozzi, 

Diesterweg nebo například Ušinskij.  

V 19. století založil Johan Fridrich Herbart didaktické postupy na analýze 

psychických procesů, které se realizují při osvojování učiva. Na přelomu 19. a 20. 

století se velký důraz kladl na vlastní žákovu činnost, především praktickou.  

V polovině 50. let 20. století, v souvislosti s vědeckotechnickou revolucí směřují 

vyučovací metody k aktivní činnosti žáků, myšlenkové i praktické.  

V 70. a 80. letech 20. století se začaly objevovat požadavky na maximální 

využívání pomůcek s didaktickou technikou, zařazování regulačních a zpětnovazebních 

prvků do vyučovacích metod, důraz na používání vyučovacích metod aktivizujících 

žáky, integraci slova, názoru a praktické činnosti.  

Dosavadní pojetí považujeme za tzv. transmisivní (předávající), kdy učitel ví, umí, 

je kompetentní, je garantem pravdy a přichází, aby žáky naučil a předal jim své 

vědomosti. Naproti tomu žáci neumí, nevědí, nejsou kompetentní a do školy přicházejí, 

aby tyto poznatky od učitele přijali. (Skalková, 1999) 

Ve 20. století se rozvíjí reformní pedagogické hnutí. Dále také konstruktivistické 

vyučování, zde učitel vytváří podmínky a zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co 

nejvyšší úrovně. Učitel je garantem metody a žáci přicházejí, aby přemýšleli, rozvinuli, 

reorganizovali své dosavadní poznatky a objevili nové poznatky.  

V současné škole, kterou často označujeme jako postmoderní, se objevují inovační 

didaktické teorie a koncepce, které jsou založeny nejenom na metodické kompetenci 

vyučujícího, ale i na aktivní spoluúčasti žáků.  
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Klasifikace výukových metod 

Pro další zkoumání v souvislosti s praktickým využitím výukových metod je třeba 

provést jejich přehlednou klasifikaci, ze které budeme v dalším textu vycházet pro 

třídění výukových metod vhodných pro český jazyk. Vybrali jsme třídění, které provedli 

Maňák a Švec (2003). Jedná se o nejnovější klasifikaci výukových metod, a také o 

klasifikaci, která je nejkomplexnější.
4
 

 

Klasifikace výukových metod 

1 Klasické výukové metody 

1.1 Metody slovní 

1.1.1 Vyprávění 

1.1.2 Vysvětlování 

1.1.3 Přednáška 

1.1.4 Práce s textem 

1.1.5 Rozhovor 

1.2 Metody názorně-demonstrační 

1.2.1 Předvádění a pozorování 

1.2.2 Práce s obrazem 

1.2.3 Instruktáž 

1.3 Metody dovednostně-praktické 

1.3.1 Napodobování 

1.3.2 Manipulování, laborování, experimentování 

1.3.3 Vytváření dovedností 

1.3.4 Produkční metody 

2 Aktivizující metody 

2.1 Metody diskusní 

2.2 Metody heuristické, řešení problémů 

2.3 Metody situační 

2.4 Metody inscenační 

2.5 Didaktické hry 

                                                 
4
 Srovnej Maňák (1999); Skalková (1999) 
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3 Komplexní výukové metody 

3.1 Frontální výuka 

3.2 Skupinová a kooperativní výuka 

3.3 Partnerská výuka 

3.4 Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků 

3.5 Kritické myšlení 

3.6 Brainstorming 

3.7 Projektová výuka 

3.8 Výuka dramatem 

3.9 Otevřené učení 

3.10  Učení v životních situacích 

3.11  Televizní výuka 

3.12  Výuka podporovaná počítačem 

3.13  Sugestopedie a superlearning 

3.14  Hypnopedie 

(Maňák, Švec 2003, s. 49) 
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Charakteristika metod výuky z hlediska jejich využití v českém jazyce na ZŠ 

 

Klasické výukové metody 

Metody slovní
5
 

Rozvoj komunikačních dovedností je základním cílem učitele nejen českého 

jazyka. Slovní metody jsou od počátků lidské společnosti velmi důležitým 

pedagogickým nástrojem. 

Metody slovní, které lze v českém jazyce využít, lze charakterizovat jako metody 

tradiční. Mluvíme o nich jako o základní skupině výukových metod, protože se 

uplatňují jako metody samostatně, mohou také doprovázet nebo doplňovat všechny 

metody ostatní, neboť slovo je nutným doplňkem každého lidského poznávání, práce i 

učení, je nezbytnou formou a nositelem lidského myšlení.  

Při výuce je třeba si uvědomit, že slovo je nutno spojovat se smyslovým 

vnímáním, s praktickou činností, a také s myšlením.  

Po učiteli se vyžaduje jazykově správná formulace myšlenek, používání 

spisovných tvarů jazyka i ortoepická výslovnost.   

Slovní metody můžeme vnímat jako monologické, sem patří vyprávění, výklad, 

přednáška, dále jako dialogické, sem patří rozhovor, dialog a diskuze, a na metodu 

práce s textem, například s učebnicí. 

 

 

 

 

 

 

 

Metody názorně demonstrační
6
  

 

                                                 
5
 K tomu lépe Maňák (2003). 

6
 K tomu lépe Maňák (2003). 
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Zprostředkovávání poznatků se převážně opírá o přímý názor, o nazíravé 

poznávání jevů často bez aktivního působení na ně. Veškeré poznání začíná počitkem a 

vjemem. Ve výuce jsou tato aspekty posíleny moderními technickými prostředky, jako 

je film, televize, video, CD – Rom. Mluvíme tak o demonstračních metodách. 

Demonstrační metody se od sebe liší předváděným materiálem nebo technikou 

demonstrace. Společným rysem je předvádění názorného materiálu učitelem nebo 

příslušným technickým zařízením a pozorování předváděných jevů žáky.  

Patří sem praktické metody. Pramenem poznání je praxe a práce žáků, jejich 

přímý styk s předmětem a možnost manipulace s ním. Přináší nové podněty, impulsy a 

problémy z praxe do vyučování a přispívají tím k oboustrannému spojení školy a života.  

Dílčí praktické metody mají společného jmenovatele – dovednosti, které jsou 

těsně spjaty s vědomostmi. Vědomosti jsou podmínkou účinného vytvoření dovedností, 

jsou pro provádění praktické činnosti nezbytné.  

Významné místo mezi praktickými metodami zaujímá instruktáž. Je to 

kombinovaná metoda sestávající z vysvětlování, předvádění a vlastního nácviku 

činnosti. 

Metody dovednostně-praktické
7
 

 

Výuka zaměřená na posílení praktických aktivit žáků je odrazem tzv. 

dovednostně-praktických výukových metod.  Dle Maňáka (2003) jde o takové postupy, 

které kultivují žákovy činnosti vedoucí k osvojení psychomotorických a motorických 

dovedností a k tvorbě materiálních produktů. Jsou výborným předpokladem pro 

vytváření praktických, pracovních, technických a manipulačních aktivit žáků. Mezi 

dovednostně-praktické metody řadíme napodobování, manipulování, laborování a 

experimentování, vytváření dovedností a produkci. 

V souvislosti s českým jazykem je vhodné upozornit zejména na metody 

produkční. Charakteristický je pro ně výsledný produkt praktické činnosti. Setkat se 

tedy s nimi můžeme například v závěrečné fázi nácviku slohových projevů 

v komunikační a slohové výchově. 

 

Aktivizující metody výuky 

                                                 
7
 K tomu lépe Maňák (2003). 
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Jedná se metody, ve kterých se žák aktivně podílí na procesu učení a výuka se 

přizpůsobuje jeho schopnostem a potřebám. V tradiční výuce je to obráceně, tam stojí 

v centru výuky učitel, výuka vyhovuje učiteli, žák se musí přizpůsobit.  

Aktivizující metody tedy uplatňují problémový přístup k učení. Jsou založeny na 

bázi tvořivého přístupu k učivu, proto jsou silně motivační.  

Základní skupiny aktivizujících metod jsou následující: 

• diskuzní metody, 

• heuristické metody, metody řešení problémů, 

• situační metody, 

• inscenační metody, 

• didaktické hry. 

 

Diskuzní metody navazují na metodu rozhovoru, avšak předmětem komunikace 

je vždy nějaký problém. Takovým příkladem je třeba tzv. burza nápadů – v průběhu 

přibližně dvanácti minut vyžaduje učitel od žáků, aby vyprodukovali k vybranému 

tématu co nejvíce spontánních nápadů. Tyto náměty se zapisují na tabuli, aby 

inspirovali další žáky k novým nápadům. 

Mezi aktivizující metody výuky řadíme metody heuristické, metody řešení 

problémů. Jedná se  o metody, které  

Dalším typem aktivizujících metod jsou situační metody. Jde o postupy, při nichž 

se vychází z nějaké konkrétní situace, jíž je nutno řešit. Například tzv. případová 

metoda, která se opírá o didakticky zjednodušený popis situace, která se může přihodit 

nebo která skutečně nastala.  

Mezi aktivizující metody patří také metody inscenační. Spočívají v hraní rolí 

osob zúčastněných v určité simulované sociální situaci. Role mohou být žáky zvolené 

nebo přidělené. Simulovaná situace se řeší nejen v teoretické rovině, ale přímou 

realizací za účasti aktérů. V podstatě jde o problémovou metodu, která se přibližuje 

lidskému jednání v reálné situaci. Metody umělecké, psychosociální, terapeutické, 

výchovně – vzdělávací.  
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Výchovně-vzdělávací význam metod spočívá v tom, že se žáci vžívají do role, 

kterou předvádějí. Inscenaci částí vyučovacího procesu se říká mikroteaching – využívá 

se jí při přípravě budoucích učitelů.  

Posledním typem aktivizujících metod výuky jsou didaktické hry
8
.  

 

Komplexní výukové metody 

V této kapitole se pokusíme pouze o krátký náhled ke zmíněné problematice 

komplexních výukových metod.  

O těchto metodách
9
 lze říci, že rozšiřují akční rádius výukových metod o prvky 

organizace ve vyučování. Někteří odborníci je tedy považují spíše za organizační formy 

vyučování.
10

 Tyto výukové metody, pokud převezmeme terminologii používanou 

Maňákem a Švecem (2003) stírají klasický model pedagogické vědy (metoda – forma – 

prostředek). Všechny tři aspekty jsou v nich souhrnně obsaženy.  

Odborná pedagogická veřejnost se však i přes zmíněnou dichotomii názvosloví 

shoduje v tom, že se jedná o složité metodické útvary, které předpokládají rozličnou 

kombinaci několika prvků didaktického systému (metody, organizační formy práce, 

didaktické prostředky, modelové situace apod.).  

V prostředí této studijní příručky se budeme zabývat pouze tzv. projektovou 

výukou v českém jazyce. V důsledku jejího aktivizujícího akcentu ji v následující 

kapitole vřadíme mezi aktivizující výukové metody a demonstrujeme na pozadí 

praktických námětů pro školní praxi.  

 

 

Aktivizující
11

 metody výuky vhodné pro výuku českého jazyka na ZŠ 

V této studijní příručce se budeme zabývat třemi typy aktivizujících metod výuky, 

které lze integrovat a použít v hodinách českého jazyka na základní škole.  

 

Jedná se o: 

 metody projektové,  

 miniprojekty, 

                                                 
8
 Viz kapitola 2.3.  

9
 Viz klasifikace v kapitole 1.2. 

10
 Srovnej Solfronk 1991. 

11
 Pojem aktivizující používá Maňák se Švecem (2003), jinak je frekventovaný termín 

aktivizační. 
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 didaktické hry. 

 

 

Projektová metoda  

 

Alternativou k tradičnímu pojetí výuky  je projektová metoda. Její podstatou je 

předložení určitého úkolu, který má komplexnější charakter a který žáci musí řešit. 

Primární motivace spočívající v samotném zadání úkolu vede k zájmu o získávání 

poznatků i dovedností, učení je výraznou potřebou a v této situaci je učení velice 

intenzivní.  

V současné době k projektové metodě směřuje konstruktivistické pojetí školní 

práce. Při využívání projektové metody je důležité pojmout edukační proces 

integrovaně. Tématem vyučování přestává být izolovaný předmět. Stávají se jím určité 

problémy, které je třeba při projektu vyřešit.  

Výuka vedená klasickým stylem výkladu učitele samozřejmě zcela nemizí, 

spoustu věcí je třeba žákům vysvětlit, těžiště se však přesouvá do oblasti řešení úkolů 

v rámci projektu. Přitom si žáci znalosti ještě doplňují a upevňují.  

Při práci na projektech je úkolem učitele naplnit vyučovací dobu činnostmi s 

takovým obsahem, aby byla probírána a procvičována témata z jednotlivých oblastí 

vzdělávacího programu (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání).  

 

Zásady tvorby projektu 

 

Následující řádky jsou doporučením pro studenty, kteří užívají tuto studijní 

příručku. Jedná se o formální stránky projektové dokumentace. Každý projekt, který je 

zpracováván pro účely využití v pedagogické praxi by měl obsahovat níže popsané 

zásady, dle kterých lze identifikovat jaké klíčové kompetence, očekávané výstupy a 

případně průřezová témata z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání rozvíjí. 

 

Návrh struktury projektu: 

Viz opora Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 
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Miniprojekty  

  

Výuková metoda, která je založená na podobných charakteristikách jako metody 

projektové. Zkrácená je pouze doba realizace nebo zaměření učiva. Moderní pojetí 

výuky českého jazyka se neschovává za pravopis a syntax, nebo za popis pracovního 

postupu či vypravování o zážitku z prázdnin. Cesta je v duchu změn a v duchu 

Rámcového vzdělávacího programu otevřená mezipředmětovým vztahům a tvořivé 

práci. Jedním ze způsobů jsou miniprojekty.    

 

Ukázky miniprojektů 

Viz opora Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 

 

Didaktická hra 

 

Hra je podstatným rysem celého evolučního procesu. Z pedagogického hlediska se 

hra jeví jako specifický druh aktivity, který je společný pro člověka i vyšší živočichy, 

zejména v rané fázi vývoje. U člověka to je jedna ze základních forem činností (vedle 

práce a učení), pro něž je charakteristické, že je to svobodně zvolená aktivita, která 

nesleduje žádný zvláštní účel, ale cíl a hodnotu má sama o sobě (Maňák, Švec, 2003). 

Při využívání herních aktivit ve výuce je nutné si uvědomit, že mezi hrou a 

učením přes mnohé shodné rysy existuje také rozpor. Didaktická hra by se měla 

vyvarovat dvou extrémů: sledování učebních cílů nesmí tak silně překrývat vlastní 

podstatu hry, že žák již nevnímá herní činnosti jako hru a volnost hry nemůže jít tak 

daleko, že se zcela vytratí cíl výuky.  

Začleňování didaktických her do výuky musí počítat s tím, že hra v životě žáků 

plní specifické funkce (ve větší míře než dříve kompenzuje chudost sociálních podnětů 

a citových vztahů). Hra je také poznamenána komerčními zájmy. Učitel, který do výuky 

vnáší herní prvky, je konfrontován se situací, kdy jsou žáci zahlceni technickými 

zařízeními pro hry (takže „hry bez vítěze“, které nabízí škola, nejsou moc přitažlivé).  

Možným nebezpečím je tzv. didaktizace her. Jde o to, že se potlačuje                                 

a instrumentalizuje původní podstata a smysl her. Učitel by měl usilovat o organické a 

přirozenější sepětí hry a učení.  
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Hra ve výuce nemůže být bez cíle, protože i ona by měla jako veškerý edukační 

proces přispívat rozvoji sociálních, kognitivních, kreativních, tělesných, volních a 

estetických kompetencí žáků. 
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Didaktická struktura hry 

Hra jako výuková metoda má svou didaktickou strukturu: 

 

 
(Maňák, Švec, 2003, s. 127) 

 

Didaktická hra ztrácí část své spontánnosti, svobody a nevázanosti na přesný cíl a 

lze ji vymezit jako seberealizační aktivitu jedinců nebo skupin, která má svobodnou 

volbu, uplatnění zájmů, spontánnost a uvolnění a přizpůsobuje se tak pedagogickým 

cílům.  

Didaktická hra si zachovává většinu znaků herních činností, takže si žáci jistou 

omezenost didaktické hry danou jejím usměrňováním a cílovou orientací při správném 

pedagogickém vedení ani příliš neuvědomují. Hra a učení vyrůstají ze společných 

kořenů, proto by se škola měla snažit dualistické myšlenkové tradice, že práce a učení 

nelze slučovat s hrou. Velkou úlohu má motivace – dynamizující faktor překonávající 

didaktické zásady do hry, pokud nepřekročí snesitelnou míru, protože určitým 

regulačním faktorem jsou také dobrovolně akceptovaná pravidla, která některé hry 

obsahují.  

 

Klasifikace didaktických her 

výchozí situace, 

cíl hry 

seberealizace 

 

 

vedoucí hry 

 

 

zpětná vazba 

 

řízení hry 

 

výsledky hry 

 

překážky 

průběh, 

řešení hry 

PŘIPRAVENOST ŽÁKA 

informace, pravidla 

motivace 
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Didaktické hry zahrnují velké množství různorodých aktivit, které lze utřídit 

z různých hledisek – např. H. Meyer (2000) třídí hry následujícím způsobem: 

 Interakční hry, svobodné hry (s hračkami, stavebnicemi, simulace činností), 

sportovní a skupinové hry (účastnit se mohou všichni hráči), hry s pravidly, 

společenské hry, myšlenkové a strategické hry, učební hry. 

 Simulační hry (hraní rolí, řešení případů, konfliktní hry, loutky, maňásci). 

 Scénické hry, rozlišení mezi hráči a diváky, jeviště, rekvizity, speciální oblečení 

(volná nebo úzká návaznost na divadelní hry, divadelní představení). 

 

 

Postup začlenění didaktické hry do výuky 

Chceme-li didaktickou hru začlenit do výuky, je třeba stanovit na základě 

metodické přípravy určitý postup k jejímu začlenění výuky: 

a. vytyčení cílů hry (kognitivních, sociálních, emocionálních, ujasnění důvodů pro 

volbu konkrétní hry), 

b. diagnóza připravenosti žáků (potřebné vědomosti, dovednosti, zkušenosti, 

přiměřená náročnost hry), 

c. ujasnění pravidel hry (jejich znalost žáky, jejich upevnění, jejich obměna), 

d. vymezení úlohy vedoucího hry (řízení, hodnocení, svěření této funkce žákům je 

možné, až získají zkušenosti), 

e. stanovení způsobu hodnocení (diskuze, otázky subjektivity), 

f. zajištění vhodného místa (uspořádání místnosti, úprava terénu), 

g. příprava pomůcek, materiálu, rekvizit (možnosti improvizace, vlastní výroba), 

h. určení časového limitu hry (rozvrh průběhu hry, časové možnosti účastníků), 

i. promyšlení případných variant (možné modifikace, iniciativa žáků, rušivé 

zásahy). 

(Maňák, Švec, 2003) 

 

 

Hra jako vyučovací metoda 

 

V současné době mnohé inovační proudy akcentují význam hry jako vyučovací 

metody. Od počátků 60. let 20. století nabývá hra na popularitě jako jedna 

z didaktických metod aplikovaných i při práci se žáky středních a vyšších škol. Různé 
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druhy her použitelné ve vyučování: didaktické hry, hry s pravidly. Oba typy ukazují, že 

žák se učí zachovávat stanovená pravidla, což podporuje nejen žákovu socializaci, ale 

vede žáka k sebekontrole. Poznávání a učení probíhají nenásilně, za spontánního zájmu. 

Ve hře se uplatňuje kultura života dospělých – žák se totiž učí jednat s lidmi, s pravidly 

chování.  

Při hře lze využívat různých pomůcek – hraček (hra s dětským telefonem, 

s tiskárničkou apod. Oblíbené jsou hry se stavebnicemi.  

Výsledek hry jako didaktické metody vždy závisí na situaci ve třídě i na tvořivosti 

a organizačních schopností dítěte.  

Zvláštní skupinou her jsou soutěže, u nichž se výsledek posuzuje s ohledem na 

umístění účastníků v určitém pořadí. Soutěže učí smyslu pro fair play, toleranci, 

vyvinutí maximálního úsilí a odpovědnosti za celek. Neměly by podněcovat 

k samoúčelné konkurenčnosti, nezdravé rivalitě, dosažení vítězství za každou cenu.  

 

 

 

Didaktické aspekty hry jako vyučovací metody 

 

• Didaktická hra rozvíjí logické a kombinační myšlení žáků, zlepšuje koncentraci 

pozornosti, rozvíjí tvořivé myšlení, cvičí paměť, představivost. 

•  Hry mohou žáka velmi intenzivně zapojovat do výuky a přimět je k takovému 

soustředění, jakého nelze dosáhnout pomocí žádné jiné metody.  

• Díky zvýšenému zájmu a motivaci, který je vyvolán zejména kratší hrou, mohou 

žáci získat k předmětu i k učiteli kladný vztah. 

 

2. Jazykověda 

 

Vymezení pojmu současný český jazyk - český jazyk – jazyk národní, mateřský, 

patří k jazykům slovanským 

 

Útvary národního jazyka: 
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S 

KNIŽNÍ VRSTVA                   hoch 

NEUTRÁLNÍ VRSTVA             chlapec 

HOVOROVÁ VRSTVA             kluk 

N 

HOVOROVÁ VRSTVA 

OBECNÁ ČEŠTINA                 vokno, mladej  

INTERDIALEKTY, NÁŘEČÍ 

 

 

Čeština – typ: 

Flektivní jazyk (skloňování jmen, časování sloves, stupňování adjektiv a adverbií). 

Jedna koncovka mívá více mluvnických významů. 

Prvky izolačního typu (pád pomocí předložek). 

Prvky aglutinačního typu (každá mluvnická kategorie má zvláštní koncovku, 

odvozování předponami). 

Prvky polysyntetického typu (složeniny). 

Prvky vnitroflektivního typu (hlásková alternace v kmeni). 

 

Čeština patří k slovanským jazykům tvrdým pro nižší výskyt palatálních hlásek: den 

– [ďieň] (sl.); dzieň (pl.).  

 

 

 

 

Hlásková podoba: 

Pět krátkých vokálů – pět dlouhých – realizované šesti grafémy; má jen 

jednu dvojhlásku (ou). Ostatní (au, eu) jsou cizího původu. 

 

Množství konsonant – bohatá je zvláště na sykavky (s, z, š, ž, c, č, [dz], [dž]).  

České konsonaty podléhají asimilaci. 

Čeština má stálý přízvuk – na první slabice. 

 

Grafická podoba: 
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Pravopis – fonologický – respektuje fonémy nikoliv jejich poziční varianty (koza – 

gen. plurálu: koz, nikoliv kos) – nejde tedy o pravopis fonetický.  

Čeština užívá písmo – latinku. 

 

Lexikum: 

Čeština má bohatou slovní zásobu. Příruční slovník jazyka českého uvádí 250 tisíc 

slov. Menší homonymie než některé ostatní evropské jazyky (angličtina: wrong = 

špatný, křivda, zlý). 

Nová slova se tvoří především derivací; čeština využívá přechylování. 

Složeniny a zkratky, přejatá slova – v současné době nejvíce z angličtiny. 

 

Morfologie: 

Čeština má bohaté a složité tvarosloví s množstvím typů skloňování jmen a 

s množstvím synonymních tvarů.  

Má tři jmenné rody (u mask. životnost a neživotnost), dvě čísla, sedm pádů. 

Čeština liší slovesný vid dokonavý a nedokonavý, liší násobenost a nenásobenost. 

 

Syntax: 

Základem české věty je sloveso. Čeština nemá pevný, ale pružný pořádek slovní. 

 

 

 

Norma – úzus – kodifikace  

Základní pojmy 

Úzus – zvyk určité prostředky používat. 

Norma – souhrn prostředků, které nositelé považují za závazné. 

Kodifikace – zachycení normy spisovného jazyka. 

 

Příklady:  

Mohu – můžu. 
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Bychom – bysme. 

Osm – osum. 

Sedm – sedum. 

  

 

Spisovný jazyk a jeho pojetí. 

 Spisovný jazyk   

Dorozumívací prostředek pro všechny příslušníky národa ve všech oblastech 

činností. Má bohatou a vnitřně diferencovanou zásobu výrazových prostředků. 

Dnes je není chápán pouze jako varieta určená pro písemné vyjadřování (např. 

literární apod.). Pojem spisovný jazyk znamená nejen jazyk písemný, ale i spisovný 

jazyk mluvený (mluvená realizace spisovného jazyka, nebo tzv. hovorovou češtinu).                 

 

Rozvrstvení spisovného jazyka 

Většina jazykových prostředků variantních a synonymických se diferencuje na 

základě stylových vrstev spisovného jazyka. 

Jedná se o prostředky knižní, neutrální a hovorové  

 

Vrstvy spisovné češtiny 

Knižní vrstva  

Jazykové prostředky neveřejných jazykových projevů. 

Patří sem také písemné oficiální projevy se společensky závažnou tematikou. 

Příklady:  

 hoch, počin, nyní, sňatek, je s podivem apod. – záležitosti lexikální. 

 1. a 4. pád: rámě, břímě; na rukou, ramenou; učiti se něčemu; leč, avšak, neboť – 

záležitosti gramatické. 
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Neutrální vrstva 

 Základní výrazové prostředky spisovné češtiny – psané i mluvené. 

 Nemají stylový příznak (knižnost, hovorovost, expresivita apod. – příznaky). 

 Většina spisovných prostředků a prostředky základní (neutrální) spisovné 

výslovnosti. 

Příklady: rameno, břemeno, chlapec, postel apod. 

 

      Hovorová vrstva 

 Soubor prostředků typických pro spisovné vyjadřování mluvené. 

 Do hovorových projevů pronikají také prvky nespisovné češtiny a prvky 

expresivní  

 Kodifikované: automobilka, asfaltka, panelák, věžák, gumáky apod. 

 Nekodifikované: osobák, fabrika, furt, akorát apod. 

Běžně mluvený jazyk 

 Mezi vyhraněnými strukturními útvary, spisovným jazykem a dialektem, 

existuje přechodové pásmo, jehož problematika je složitá, v jednotlivých 

jazycích specifická.  

 Jde o problematiku tzv. běžně mluveného jazyka, jímž se rozumí útvar jen 

mluvený, fungující jako typický ve vymezené komunikativní sféře, v projevech 

běžného dorozumívacího styku.  

 Běžně mluvený jazyk není ovšem jediným útvarem, jímž se mluvené projevy 

v této sféře realizují, je však pro ně typickým. 

 

 

 

Funkce jazyka: 
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Základní funkce 

1) referenční = dorozumívací = sdílná = komunikativní (jazyk slouží ke sdělování) 

 

2) kognitivní = poznávací (jazyk užíváme k poznávání okolního světa) 

= intelektuální = mentální - přirozený jazyk rozvíjí intelekt 

 

Vedlejší funkce 

1) emotivní - k charakteristice člověka 

 

2) apelová = výzvová - působíme na adresáta - v agitačních a politických textech 

 

3) fatická = kontaktová - k navázání kontaktu 

 

4) poetická - propracoval Jan Mukařovský - jazyk slouží k vyvolání emotivních, 

uměleckých zážitků 

 

5) metajazyková - metajazyk = jazyk o jazyku 

- používáme jazyk k popisování jazyka (i tentýž jazyk, jímž mluvíme) 

Metajazyk 1. stupně = to, co je popisováno 

Metajazyk 2. stupně = to, co se říká 

Metajazyk 3. stupně = jazyk ve výkladovém slovníku lingvistiky 

- může ji plnit jedině spisovný jazyk 

 

6) sociální - užívají sociolingvisté 

- jazyk odlišuje určité jazykové skupiny, slouží k identifikaci členů nějaké skupiny 

- jazyk ke spojování = integraci skupiny (vyjadřují postoje nějaké skupiny) 

- jazyk rodiny = familiární jazyk 

- jazyk věkových skupin, mládeže, subkultur, mužů, žen,… 

7) nár. reprezentativní - jazyk vyjadřuje náležitost k národu 

- mohou jej plnit všechny formy (spisovný, hovorový, obecný, nespisovný, nářečí) 
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Podstata a funkce jazyka 

Jazyk – soubor vyjadřovacích a sdělovacích prostředků, které jsou společné členům 

jednoho národa. 

Langue – jazyk – abstraktní systém. 

Parole – řeč – konkrétní realizace tohoto systému. 

 

Co je jazyk? K čemu slouží? Jde o základní otázky, které se týkají podstaty a funkcí 

jazyka. Existuje množství definic, ale uveďme si jednu z nich, která je tradiční, ale 

vystihuje i ve své stručnosti odpověď na obě položené otázky. 

Jazyk je systém znaků sloužících k dorozumívání a k vyjadřování myšlenek. 

Jazykověda je společenská disciplína. 

 

Lingvistika - jazykověda je věda o jazyce. 

Jazyk je základním komunikačním prostředkem, slouží ke sdělování informací. Není 

však není jediným prostředkem ke komunikaci, komunikovat lze i jinak než jazykem.  

Gesta, znaková řeč, kouřové signály, bubny, morseovka atd. 

 

Obory lingvistiky lze rozdělit  podle toho  

1) které jazyky zkoumá nebo  

2) které oblasti studia jazyka jsou jejími předměty a  

3) jaké základní metody používá. 

ad 1) indoevropeistika, orientalistika, amerikanistika, ... bohemistika, slovakistika, 

polonistika, rusistika, anglistika, germanistika, hispanistika. 

  

ad 2) fonetika a fonologie – nauka o zvukové stránce řeči, jazyka 

morfologie, tvarosloví - nauka o stavbě slova 
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syntax, skladba - nauka zkoumající vztahy mezi členy věty, typy větných struktur 

(morfologii a syntax bývá souhrnně nazývána  gramatika) 

nauka o tvoření slov 

lexikologie a lexikografie - nauka o slovní zásobě a o vytváření slovníků 

sémantika - nauka o významu 

dialektologie - nauka o dialektech 

etymologie - nauka o původu slov 

stylistika - nauka o využití jazykových prostředků v mluvených i písemných 

projevech 

textová lingvistika – nauka zkoumající text. 

 

Jazyk a myšlení 

Jak jazyk funguje? Jazyk souvisí s myšlením? 

V mozku je uložena slovní zásoba, gramatika, znalost o spojitelnosti slov údaje 

z oblasti fonetiky a fonologie, informace o soustavě  grafémů, schopnost pracovat 

s tvary slov, obrovská slovní zásoba  a prostředky nonverbální komunikace.  

To vše náš mozek „automaticky“ používá a přitom je zřejmé, že jde o skloubení 

obrovského množství informací a myšlenkových operací, které se musejí uskutečnit, 

abychom byli schopni vyslovit jedinou větu. 
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3. Tvarosloví 

 

Vymezení slovních druhů   

 Soubor všech slov lze nějakým způsobem roztřídit. Nejobecnější třídy tvoří tzv. 

slovní druhy, které se pak na základě určitých kritérií uplatňují ve slovní zásobě, 

gramatice, syntaxi a ve stylistice. 

 

I. Obsahově sémantické (lexikální) hledisko  

K rozlišení dochází zobecněním lexikálního významu slova – podle toho, co 

z reálného světa odrážejí: 

substantiva (označující jevy chápané jako samostatné),  

adjektiva (příznaky substantiv),  

verba (příznaky dynamické – vázané na čas),  

adverbia (příznaky příznaků – velmi starý). 

 

Uvedené slovní druhy tedy můžeme odvodit přímo z pojmů našeho myšlení – 

říkáme jim základní slovní druhy (tvoří základ slovnědruhové soustavy).  

Nástavbové slovní druhy: 

numeralia (prostředek vyjádření počtu, kvantity), 

pronomina (zástupná funkce), 

 

Tyto slovní druhy tvoří skupinu autosémantických slov (i přesto, že některé výrazy 

plnovýznamové nejsou – sloveso být apod.). 

Patří sem ještě mnohé interjekce, napodobující zvuky (bum), naznačující prožitky 

(ach, ouvej) nebo navazující kontakt (nate, haló). Ale nemají pojmovou složku, mají 

funkci vypovídací a expresivní. 
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Slova synsémantická 

Po stránce věcného významu slova nesamostatná: 

prepozice (vyjadřují okolnostní významy, ale pouze ve spojení se jmény), 

konjunkce (vyjadřují obecné vztahy mezi větnými členy a větami), 

partikule (vždyť, kéž, nechť; spojkové výrazy ale, i, aby; původní příslovce 

s modalitou jistotní a možnostní: prý, snad, lze). 

 

II. Hledisko formální (morfologické, tvaroslovné) 

Dělí slovní druhy na ohebné a neohebné. 

Ohebná slova 

Časování – verba. 

Skloňování – jména (substantiva, adjektiva, pronomina, numeralia). 

skloňování jmenné (substantivní) – vzory podstatných jmen, 

skloňování zájmenné – formy osobních a ukazovacích zájmen, 

skloňování adjektivní (složené) – mladý, jarní. 

Ne všechna substantiva mají skloňování substantivní (hajný, průvodčí); ne všechna 

adjektiva mají skloňování adjektivní (mlád), ne všechna pronomina zájmenné 

(každý, sám). Některá slova mají skloňování tzv. smíšené (substantivní a adjektivní: 

adjektiva přivlastňovací – otcův, otcových) 

 

 

 

Adjektiva 

Mají schopnost tvořit, na rozdíl od substantiv, tvary pro všechny tři rody.  

Jakostní adjektiva se stupňují. 

Číslovky 

Nemají samostatný systém tvarů – využívají systémů substantivních (sto, milión, 

miliarda), adjektivních (druhý, pátý, šesterý), zájmenných (jeden). 
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Ale typ pět, pěti, dva, oba je typický pro číslovky. 

Mají-li úlohu adverbia, zůstávají nesklonné (dvakrát). 

Podstatná a přídavná jména slovesná 

Řadíme je k substantivům a adjektivům, ačkoliv si ponechávají některé slovesné 

kategorie (slovesný vid, slovesný rod) – stání, chození, stojící, ležící, spící. 

 

Shrnutí: 

1, 2, 3, – skloňují se, 

5 – časují se,  

4 – tvaroslovná charakteristika je individuální (nemají vlastní skloňování), 

6 – nemají tvaroslovný význam, 

7 – neohebné, diktují však pád jména, se kterým se pojí – tvaroslovný význam, 

8, 9, 10 – nemají tvaroslovný význam (řada spojek se na začátku věty mění 

v částice) 

 

 

III. Hledisko syntaktické 

Slova různé druhové platnosti plní rozmanité funkce v mluvnické výstavbě 

výpovědi. 

Uplatňují se jako slova – výpovědi, jako větné členy,  

jako gramatické výrazy (pomocná slova při výstavbě věty nebo textu…). 

 

Interjekce – mají samostatnou funkci výpovědi, pojímají skutečnost globálně, 

nerozčleněně (Hurá! Jéje!). Některá příslovce však plní funkci sloves (větného 

členu) – Žába žbluňk do vody. 

Autosémantické slovní druhy – mají funkci větných členů.  
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Predikativa – slova, která plní funkci neslovesné části slovesně-neslovesného 

predikátu (je chladno, je zapotřebí) v dvojčlenných i jednočlenných větách. Běžně 

se tato slova řadí k příslovcím, avšak ve větě nemají funkci příslovečného určení. 

Někde je možné se setkat se zařazením predikativ jako jedenáctého slovního druhu. 

 

Prepozice – nejsou samy o sobě větným členem, avšak tvoří větné členy ve spojení 

se jménem (ve studni – PUM). Od příslovcí je rozeznáme tak, že nemohou stát na 

konci věty (okolo stromu – běžel okolo). 

 

Konjunkce – spojují větné členy nebo výpovědi. 

 

Partikule – podílejí se na vyjadřování modality (prý, snad), naznačují komunikační 

funkci výpovědi – druhy vět podle postoje mluvčího (kéž, ať), uvozují výpovědi 

s naznačením emocí (Ale to jsou k nám hosti!). 

 

Spojky, některá zájmena (vztažná, ukazovací, osobní, přivlastňovací), příslovce a 

částice jsou významovým prostředkem pro výstavbu textu. Slouží ke koherenci 

textu = konektory (Tehdy jsme navštívili i muzeum. Tam jsme viděli…). 

 

 

Tvarosloví – vývojové tendence – tvarové varianty 

Tvarové varianty substantiv 

 

Následující text se zabývá výkladem problematiky variantnosti v českém 

tvarosloví. Text je využitelný zejména na gymnáziích. Jedná se o reakci na 

problematiku současného českého jazyka, tak jak ji prezentuje Mluvnice současné 

češtiny. V rámci výkladu je zahrnuta i hovorová a nespisovná čeština. Při výuce 

českého jazyka na střední škole gymnaziálního typu je velmi vhodné zaměřit se 

také na práci s nespisovnou a hovorovou češtinou jako s varietami, které jsou 
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nedílnou součástí stratifikace národního jazyka a na jejich příkladech 

demonstrovat využití těchto variet (funkční, stylové, jazykové, sémantické apod.). 

 

 

 Situace a celkový stav dnešní češtiny 

     V českém jazyce a podobně i v jiných evropských jazycích se dnes setkáváme 

zejména s jistými dynamickými jevy, které lze shrnout pod termín 

substandardizace. Jde o vztah standardního neboli spisovného jazyka a variet 

stojících mezi ním a dialekty; substandardy se stávají zdrojem jazykových změn. 

Termín standard se jeví jako „neutrální“ ve smyslu obecně uznávané, závazné 

normy. U nás ovšem převažuje tradiční termín spisovný jazyk, jenž se ale 

prakticky používá jen v čistě formálních spisovných situacích. Zpravidla mluvíme 

jazykem kombinovaným, smíšeným – například hovorově spisovným 

promíšeným prvky tzv. obecné češtiny, nebo regionálním interdialektem 

kombinovaným s lokálním nářečím a některými tvary spisovnými.  

     Pro českou jazykovou situaci je příznačné, že se v ní – na rozdíl od mnoha 

jiných jazyků – spisovný (standardní) jazyk většinou neužívá ve funkci ústního 

dorozumívacího prostředku v běžných „hovorových“ situacích. Čeští mluvčí se 

tedy převážně dopouštějí diglosie (jsou „dvojjazyční“).  

 

     Termínem běžně mluvená čeština lze označit všechny různé jazykové 

prostředky; jde o rozsáhlou, nejednotnou, nehomogenní řečovou oblast vykazující 

vysoký stupeň variantnosti, kterou probíhá řada parametrů.  

     Velice známý je pojem obecná čeština, kdysi oblastní český interdialekt 

pražsko-středočeského základu. Její dnešní rozšíření zasahuje téměř celé Čechy a 

západní Moravu. Tzv. obecnou češtinou rozumíme především specifická 

(zjednodušelá) flektivní paradigmata a jisté hláskové alternanty (střídnice). Avšak 

její norma není jednotná ani stabilní a má jisté nedostatky, neboť toto adjektivum 

obecná bylo původně chápáno jako „řeč obecných, tj. prostých, neurozených 

občanů“ (v protikladu k češtině spisovné vyšší). Dnes znamená termín obecná 
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čeština "všeobecně užívaná". Obecná čeština bývá dnes hodnocena jako hrubá a 

také jako rys nevítaného pragocentrismu. Je však třeba dodat, že některé výrazné 

rysy lokálně moravsko-slezské se mohou v Čechách leckdy pociťovat jako jisté 

provincionalismy. 

     Můžeme rovněž předpokládat hypotézu také konstituování jakési „obecná 

moravštiny“, která by mohla třeba v budoucnu splynout s českou obecnou 

češtinou, takže by vznikla opravdu obecná, tj. celonárodní běžně mluvená čeština. 

 

 

 

 Oscilace substantiv 

     Zpravidla slyšíme děvčatama, lidma pánama, domama, strojema, tetama, 

nůšema, písněma, kostma, městama, mořema, kuřatama, staveníma – u všech 

vzorů končících v subtandardu 7. pádem plurálu na –ma, a to nejen u podstatných 

jmen, ale  u všech skloňovaných slov (velkejma, náma, třema aj.). I v jiných 

slovanských jazycích byla koncovka s –m- zevšeobecněna a spisovná čeština dost 

osaměla v tom případě, že zůstala u staroslověnské různosti koncovek. „Obecná 

čeština“ (a podobně i variety na Moravě) přešla ovšem od dříve rozšířeného –mi k 

–ma, které proniklo od starých tvarů tzv. dvojného čísla, duálu: rukama, nohama, 

očima, ušima a je od počátku doma i ve spisovném jazyce. 

     K o n c o v k a –ma je tedy všeobecným znakem substandardů, týká se celého 

skloňování a je rozšířena i na Moravě. Určitým problémem je však samohláska 

před touto koncovkou; varianty kostma – kostima (ačkoli tento tvar by vlastně měl 

mít podporu i ve spisovném očima), stejně tak je postavení samohlásky nepevné 

ve tvarech koněma – koňma. Hlavní problémy se samohláskou před –ma se týkají 

Moravy, kde se tvary jako pekařema, strojema, nůšema, mořema neuplatňují tolik 

jako tvary s nářečním –ama, tedy pekařama, strojama atd. 

    Všimněme si, že také není libovolné, zda použijeme spojení starýma stolama - 

starými stolama, kolísat musí všechna skloňovaná slova! 
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Rod mužský – substandardní formy s kmenem zakončeným na k,g, h, ch mívají 

koncovku v 6. pádě plurálu maskulin životných   i neživotných –ách, před kterou 

se neměkčí, tedy vojákách, rohách i rampuchách. Do spisovného vyjadřování 

proniká toto zakončení jak u kmenů na –čk (domečkách), kde ho můžeme u 

neživotných považovat za stylově neurální, některá životná jména mohou mít 

náznak hovorovosti – např.          o klukách; podle ČŘJ proniká z běžného do 

spisovného jazyka variantní podoba –ách (nejdříve k hovorovým jménům, dnes je 

běžná u zdrobělin i jinde: chlebíčcích/-kách). 

     Koncovky 5. pádu plurálu patří ke koncovkám společným pro všechny rody. 

Jde tu o soubor koncovek –ích/-ách/-ech.   U maskulin jsou koncovky rozloženy 

podle zakončení; rozporné postavení hlásky c odpovídá možnost alternovat 

hovorově koncovku –ích s koncovkou –ech: o blbcech, kibicech, tisícech atd., 

taktéž soudcech, průvodcech. Skupina hovorových jmen neživotných: tácech, 

hecech, trucech i palácech/palácích. 

     Vokativ typu pane Bouček, pane  řiditel (spisovně pane Boučku, pane řediteli), 

bez pane – např. jen Bouček, přepracovat obsahuje nádech nadřazenosti. 

Vokativní tvary typu správče vznikají podle mylné analogie se slovy jako otec – 

otče, a proto se běžněji říká pane správec; jde sice o tvary nespisovné, které však 

spadají do rámce hyperkorektního úzu. Vokativy na –če uslyšíme ve tvarech 

člověče, pitomče. 

     Na rozdíl od spisovného jazyka dochází v „obecné češtině“ v koncovkách 2. a 

3. pádu plurálu ke krácení: dal se k vojakum, chlapum. 

     1.a 5. pád plurálu maskulin životných v „obecné češtině“ má koncovku –é jen 

u substantiv s příponou –tel (majitel, spisovatel); jinde je místo ní vždy –i (občani, 

lidi, Pražani, sousedi) Koncovka –ové bývá často v obecné češtině zkrácena a ve 

východočeské variantě prakticky chybí. Velice časté v některých regionálních 

variantách zkracovat na páni, Švédi. 

 

    Taktéž v 3. a 6. pádě singuláru bývají obojí koncovky  -ovi a –u,-i zvlášť u 

obecných jmen osob (pracovníkovi, mužovi – řidčeji; bez přívlastku: pracovníku, 
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muži). Vlastní jména osobní mají, jsou-li sama, jen –ovi, ve spojení se jménem 

jiným pak –ovi zpravidla jen u jména posledního Josefu Václavu Sládkovi. 

 

     V 1. pádě plurálu mají jména soused a host dvojí koncovku -i a –é: hosti-hosté, 

podobně jako přejatá jména na –at, -it (demokrati–demokraté). Kolísání se týká 

přejatých jmen tvořených sufixy obsahujících t,d (-ita, -ista, -ta,    -da). Vedle 

spisovné koncovky –é směřující ke knižnosti existuje tedy i hovorovější 

zakončení na –i, nabývající povahy neutrální: invalidé – invalidi atd: kolísání –

ové/-i se týká substantiv zakončených na –ota, -eta: despotivé - despoti atd. 

Podoba s –i má příznak hovorovosti; při kolísání hraje roli i frekvence jména. U 

běžnějších jmen je podoba s koncovkou –ové neutrální (nebo získává příznak 

knižnosti), podoba s –i směřuje k hovorovosti: Rusové - Rusi, vítězové - vítězi. 

     Jméno manžel – manželé ve významu „ženatí muži“ může stát také jako 

manželové. Koncovka –é dále u jmen s příponou –an, která označují obyvatele 

míst nebo příslušníky národů, jako občané, Pražané, Slované atd. 

      Nominativní tvar ve funkci akuzativu plurálu  u životných jmen: fretka je 

nejlepší na králíci do nor - je dnes charakteristický pro vyjadřování nespisovné, 

familiární nebo ležérní. 

     Jména den a loket mají některé tvary podle vzoru měkkého i tvrdého ( dni – 

dnu, lokte – loktu). Jméno den si zachovalo nejvíce měkkých tvarů, dále pak ke 

staršímu způsobu skloňování mívají v singuláru dvojtvary substantiv hřeben, 

ječmen, kámen, kmen, kořen, křemen, plamen, pramen, řemen    a týden. V 2. pádě 

mohou mít koncovku –u/-e, v 3. a 6. pádě pak –u/-i.  Řada maskulin neživotných 

zakončených na obojetné souhlásky l,s,z kolísá, má tedy zakončení –u i –e. Dnes 

skutečně kolísá pouze několik slov: kotel, plevel, kužel, chrchel. Měkké 

skloňování podle vzoru stroj zůstalo podstatným jménům cíl, pytel, pikle, mandel 

a pantofel, ale   v 6. pádě plurálu mají tvary podle tvrdého vzoru hrad (v cílech, 

pytlech, piklech, vedle pytlích);  Paradigma těchto jmen má dvojí samostatné 

tvarové soubory. 
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     U nevymezitelného množství maskulin typu hrad kolísá ve 2. pádě singuláru 

koncovka –u/-a, a to především podle syntaktické funkce, kterou slovo ve větě 

zastává. Substantiva s adverbiálním významem místa se pojívají s koncovkou –a. 

Celková tendence je příznivá koncovce -u, jíž přibývá u řady substantiv, u nichž 

bylo ve straších gramatikách kodifikováno kolísání nebo koncovka –a. 

  Také koncovka –u převládá nad koncovkou –ě i v případě oscilace u některých  

místních jmen zeměpisných a vyžaduje alternaci konsonantů g,h,v,h,k,r,d,t,n – 

v Hamburku, v Duisburgu, ve Žďáru/ve Žďáře, v Zábřehu ( pouze místně se 

setkáte s lidovým 2. pádem Zábřeha a 6. pádem v Zábřeze); v kožichu, v jazyku/v 

jazyce, v papíru/na papíře atd.  

 

Rod ženský – substantiva rodu ženského krátí kmenové samohlásky ve tvarech 

jako travou, trav, kravám, krav; dochází ke kolísání mezi –á/-a. Substandardy 

ponechávají většinou délku: trávám, skálám, žábám a zachovává délku      i tam, 

kde ve spisovném jazyce podle současné kodifikace je jenom krátká samohláska: 

krávám, krávama, plícím, plícema. Vývoj směřuje zřetelně ve prospěch podoby 

nezkrácené, s výjimkou 2. pádu plurálu jako pádu bez koncovky. V této sféře se 

mluvnice veskrze shodují. 

     Shodnost koncovek některých pádů vzorů růže, píseň a kost je příčinou, že 

některá jména začala přecházet od jednoho typu k druhému. Deklinační koncovky 

se navzájem prolínají a vznikají dubletní podoby v jednotlivých pádech nebo celé 

přechodné paradigmatické soubory. Tvary nejsou u jednotlivých jmen ani skupin 

ustálené, tendence přechodu směřuje od vzoru kost ke vzoru píseň. 

     V substandardních formách je vzor kost na ústupu, a ostatně taky stav ve 

spisovné češtině a její kodifikaci se v tomto směru krok za krokem mění: tvar lodi 

má už jen jako variantu spisovný český jazyk a je rozšířen spíše tvar lodě, stejně 

jako sole – soli, mastě – masti. Tvary vzoru kost se drží nejpevněji u slov 

zakončených na –ost/-est (maličkostem, pitomostem, zlosti, svěžest, bolest apod.), 

ale taky např.   u věc, řeč už je běžné ve spojení v cizích řečích, slovo moc má 

ještě v plurálu tvar moci, ale i ve spisovné češtině se již šíří i pravomoce. I tam, 
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kde je vzor kost nejpevnější, objevují se už jako substandardy tvary podle vzoru 

píseň: kostim – kostem. 

     Jinak zbývá  již jen několik maličkostí: u vzoru růže patrně ustupují tvary 

koncovky v 2. pádu plurálu (chvil)  a šíří se koncovka –í. 

     Tvary pracech, pracem nejsou sice formy staré, ale dnes působí chybně, je 

možné je pociťovat jako hyperkorektní, utvořené podle ustupujícího vzoru kost. 

     Tvary jako rukouch, které navazují na staré dvojné číslo, ale liší se od 

spisovného rukou, zřejmě ustupují a místo nich se šíří pravidelné tvary plurálu 

jako rukách. 

     Některá feminina mají dubletní tvary podle růže i píseň: kuchyně - kuchyň, 

báje - báj, záře - zář apod. 

 

Rod střední – u substantiv rodu středního se mimo spisovnou češtinu vyskytují 

tvary jako kolečkách, na střediskách, po pravítkách, v  sedátkách. Ve spisovném 

jazyce se změkčené tvary střediscích apod. chápou jakou variantní ( tj. ne jedině 

správné). Podobně tomu bývá také jabkám, střediskám apod. vedle –um. 

     Názvy konkrét užitých v adverbiálním významu mívají na rozdíl od významu 

objektového koncovku –e/-ě: o hnízdu – na hnízdě, o mléku – v mléce, o autu – 

v autě, o jménu – ve jméně/u (jsem našel chybu) atd. 

 

Podstatná jména mají mnohem více oscilujícíh skupin, za ty nejznámější uveďme:  

a) koncovka –ama: 

dětma, plástvama, dveřma, „šouskama“, lidma, … 

b) koncovky 3. a 6. pádu: 

ve svetře, v kočárkách, na kolech, na zájezdě, na pohledu, v jazyce, na lipně, 

po autě, v rozhlase, o zedníkách,     o hradě, na lokti, po sklepích … 

c) koncovky 1. pádu plurálu: 

krtci, orlové, čmeláčkové, hosti, Australané, policisté, Angličani,… 

d) ostatní: 

ty lidi, plná popela, na dovolený, … 
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      Častokrát se objevují obě varianty, ale mluvčí si převážně pohotově vybírají ty 

méně prestižnější. Koncovku  –ami například mluvčí použije, chce-li na to slovo 

položit důraz apod. Jazyk se takto sám stará o odstranění funkčního přetížení 

koncovky, proto zní v běžně mluveném jazyce instrumentál v Čechách psema, na 

Moravě psama,  na Vsetínsku též ještě hradami, psami.  

     U dvojtvarů lokálu singuláru jako o jazyce – o jazyku,  o koníčcích – o 

koníčkách se šíří podoby druhé, neboť ponechávají základovou samohlásku 

nezměněnou. Nezřídka se pak onen nezměněný tvar prosadil i do paradigmatu 

jako výhradní na břehu ( nikoli na březe). 

     Celkově lze konstatovat, že mnoho kolísání se objevuje u jmen bez koncovky – 

kuchyň/kuchyně. U rozkolísanosti vzorů kost a píseň se předpokládá, že se tato 

oscilace bude do budoucna vyrovnávat. 

     Zpravidla je jeden ze dvou konkurujících si útvarů jevem prestižnějším, 

považuje se za vhodnější způsob vyjadřování, ať už proto, že je nositelem vyšších 

kulturních funkcí, nebo proto, že se v dané oblasti jeví jako útvar většinový, šířící 

se apod. 

     Velmi aktuální je dnes otázka tvarů jako sázejí, protože ve snaze o spisovné 

vyjadřování se na jeho místo šíří v Čechách tvar sází, který je posuzován na 

většině národního území svým původem jako hyperkorektní. Jde totiž o reakci na 

potlačování tvarů typu trpějí, prosejí, kterých užívá (se zkráceným nebo 

vypuštěným –í) většina mluvčích tzv. obecné češtiny. 

     Řečové chování žen je vcelku více zaměřeno na to, jakým dojmem působí. Asi 

proto, mužům na tom záleží. Je tak pochopitelné, že se tak tedy snadněji vzdávají 

přirozenosti  a spontánnosti než muži (ale zase to platí jen zhruba). 

     Faktory dané situací hovoru je možné vidět ve třech rovinách. Existuje 

samozřejmě rozdíl mezi hovorem soukromým  a veřejným (oficiálním), s různými 

mezistupni, při kterých se právě uplatňují činitelé individuální. 
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     Dále jde o vztah mezi mluvčím a posluchačem nebo posluchači; spisovnější 

hovor je mezi lidmi, kteří se setkali prvně, nebo ti, kteří patří do výrazně 

odlišných skupin podle individuálních faktorů. 

     A konečně záleží na obsahu projevu, i když mluvčí zvyklí hovořit spolu 

obecnou češtinou se zpravidla jejích hláskových a tvaroslovných prvků nevzdají, 

dostane-li se jejich konverzace na odborné pole.
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4. Syntax 

 

SYNTAX 

 

a) Klasická – závislostní syntax 

 

V centru věty stojí základní skladební dvojice – PODMĚT a PŘÍSUDEK, ostatní větné 

členy jsou závislé na podmětu a na přísudku – pojí se k nim. Předmět, přívlastek, 

příslovečné určení, doplněk. 

 

b) Valenční syntax 

 

V centru věty stojí určité sloveso = VERBUM FINITUM (VF), ostatní členy jsou 

přítomny na základě slovesné valence (z hlediska významu – intence). 

Valence – schopnost slovesa vázat na sebe větné členy s určitým významem a v určitém 

tvaru. Sloveso můžeme doplňovat z obou stran. 

 

              peče 

 

Matka              vánočku. 

 

Intence – významová valence. Prázdné místo za slovesem, před slovesem je doplňováno 

vhodnými výrazy, které vyplývají ze slovesa. 

 

Př. Psát – chybí co, takže doplníme např. dopis. 

Některá slovesa mohou být tzv. bezvalenční, jsou to slovesa, která sama o sobě jsou 

větou, nepotřebují doplnit význam. Většinou si k nim můžeme doplnit zájmeno ONO: 

prší, sněží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SLOŽITÁ SOUVĚTÍ 
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1. Souvětí znázorni pomocí grafického vzorce. Urči druh vedlejších vět a poměry 

mezi větami hlavními.  

 

 

1.  Brouček pořád spal a maminka měla pořád strach, že snad přece umřel. 

 

 

2. Velkou nesnáz měl Žižka před hradem Vlčincem, který oblehl, když táhl k Ostaši 

hoře za Polici nad Metují, kde Slezáci polické husity tak ukrutně mučili a pobili. 

 

 

3. Ale třetího dne, když Bruncvík z dubu neslézal, zařval zarmoucený lev tak silně, že se 

až dům zachvěl, a Bruncvík, který byl ochromen přívalem hrozného zvuku, se pustil 

haluze a spadl na zem. 

 

 

4. František slyšel vrátného, jak vytáčí telefony, ještě když vedl Sašu na ošetřovnu 

nemocnice, pak byl sám, provinile otřel šlápoty na linoleu, věděl, že za chvíli tu 

budou, přijedou pro něho, ale v tuhle chvíli už mu to bylo jedno, protože důležité 

bylo, že se vrátil, aby nemusel utíkat donekonečna. 

 

 

5. V naší studii jsme zjistili, že lidé, kteří se rozvedli, častěji připouštěli, že nedokážou 

poslouchat, co partner říká, snáze se rozčílí, nezvládají své nálady. 

 

 

6. Hrknutí v hodinách, starobylých nástěnných kukačkách, bylo pro hajného Straku 

znamením, aby vstal z postele a oznámil hodně hlasitě Brokovi, jaký je dnes den a 

co budou dělat. 

  

 

7. Vyprávěl jí o tom bláznivém roce, který uběhl, o tancovačce v Obecním domě a o 

tom, jak potkala Jendu, jak k sobě od samého počátku něco cítili a jak ona, když jí 

ukázal místnosti, které si pronajal, zůstala u něj. 
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8. Když pak bylo zle, dal, stál-li na vrchu, část pícních vozů naplnit kamením a postavit 

je mezi jízdu do předního zástupu tak, aby nebyly od nepřítele zpozorovány. 

 

 

Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent 

 

Věta dvojčlenná – obsahuje část podmětovou (podmět) a přísudkovou (přísudek) 

Maminka vaří v kuchyni. (podmět – maminka, přísudek – vaří)   

 

 

Věta jednočlenná – neobsahuje část podmětovou a přísudkovou, jejím základem je 

sloveso ve 3. osobě čísla jednotného Prší. Dnes prší v celé republice. 

 

 

Větný ekvivalent – neobsahuje část podmětovou a přísudkovou, jejím základem je 

podstatné jméno, přídavné jméno, infinitiv, příslovce, částice nebo citoslovce Jaká 

krása! Rychle k oknům! Zajisté. Končit! Pst! Hurá! Ano. 

 

 

Věty podle postoje mluvčího 

 

Každá výpověď je mluvčím formulována tak, aby něco sdělovala (zjišťovala) o 

skutečnosti, aby vyjádřila vůli či záměr mluvčího. 

 

Záměr mluvčího je vyjádřen různým typem vět: 

 

1, věty oznamovací 

- vyjadřují oznámení, tvrzení, prosté sdělení či informaci 

- v písmu bývají označeny zpravidla tečkou 

- z hlediska fonetiky a fonologie se realizují kadencí (klesavou intonací) 

 

Dnes proběhne hokejový zápas. Večer půjdeme do kina. Vlak uhání krajinou. 
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2, věty tázací 

- vyjadřují otázku, dotaz 

- v písmu bývají označeny zpravidla otazníkem 

- realizují se antikadencí či polokadencí (intonace stoupavá či stoupavě klesavá) 

- v promluvě se uplatňují v podobě otázek doplňovacích či zjišťovacích 

 

a, otázky doplňovací - obsahují tázací slovo a nelze na ně odpovědět ano/ne 

Kdo to udělal? Proč jsi ji uhodil? Kdy uděláš oběd? 

 

b, otázky zjišťovací - lze na ně odpovědět ano/ne 

Zabil jsi ho? Nešel bys do kina? Máš hlad? Dáš si sklenku? 

 

c, otázky vylučovací - ptají se na možnosti, odpovídáme na ně částí otázky 

Půjdeš do kina, nebo se budeš učit? 

 

d, otázky řečnické - otázky, na něž neočekáváme odpověď 

Jak je to jen možné? 

 

e, otázky rozvažovací - obracejí se na mluvčího, ptáme se sami sebe 

Kam jsem to jen dal? 

 

3, žádací (rozkazovací) věty 

- vyjadřují žádost jako přímý rozkaz, zákaz či vybídnutí pomocí imperativu (rozk. 

způsobu) slovesa (Zavři!), infinitivu (Nerušit! Nekouřit!), případně oznamovacího 

způsobu (Tam si sedneš.). 

- bývá zakončena vykřičníkem 

- intonace je klesavá (kadence) nebo stoupavě klesavá 

 

Napiš ten úkol! Nerušte výuku!  

 

Všechny druhy vět, které vyjadřují citový vztah, nazýváme věty zvolací. V písmu končí 

vykřičníkem, v mluveném projevu mají zesílenou intonaci (důraz). Jak je dnes krásně! 

Ty máš strach? 
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4, věty přací 

- vyjadřují přání nebo žádost, uskutečnění nezávisí na mluvčím ani příjemci 

- graficky bývají zakončeny vykřičníkem 

- intonace je klesavá (kadenční) 

 

Kéž by se nám to podařilo! Ať ti všechno vyjde!  
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Slovosled v češtině – aktuální členění výpovědi 

Základním pravidlem, jímž se řídí slovosled v češtině, je tzv. aktuální větné členění, 

které je dáno kontextovými vazbami a umožňuje širokou škálu významových rozdílů. 

Základem aktuálního větného členění je možnost rozčlenit výpověď na dvě části: 

 východisko – představuje část výpovědi, která je známá ze situace nebo 

z předchozího kontextu (téma); zajišťuje návaznost a soudržnost (koherenci) textu 

 jádro – je hlavní částí výpovědi, která je nová a vyjadřuje stěžejní sdělení (réma); 

podává novou informaci, zajišťuje progresivní orientaci textu 

Při objektivním pořádku slov, tedy při výpovědi klidné (bez citového zabarvení), stojí 

východisko na počátku věty a jádro na jejím konci. V souvislém textu se jádro jedné 

věty stává východiskem věty následující: 

Byl jednou jeden král. ⇒ Byl jednou = V, jeden král = J 

Ten měl tři syny. ⇒ Ten = V, měl tři syny = J 

Nejmladší z nich se jmenoval Jan. ⇒ Nejmladší z nich = V, se jmenoval Jan = J 

Při subjektivním pořádku slov (s citovým zabarvením, při zvukovém důrazu apod.) na 

počátku věty stojí to, co chce mluvčí zdůraznit, tedy jádro výpovědi. Východisko stojí 

až za ním: 

Pěkný pořádek tady máte! ⇒ Pěkný pořádek = J, tady máte = V 

Teprve včera jsem ten dopis obdržel. ⇒ Teprve včera = J, jsem ten dopis obdržel = V 

 

 

 

 

  

javascript:void(0)
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Zvláštnosti větné stavby 

Některé syntaktické konstrukce (souvětí) se jeví jako zvláštní, slohově expresivní, 

využívá se jich spíše v hovorové češtině, a to v projevech mluvených, ale jsou časté 

i v uměleckém stylu a publicistice. V rámci výuky českého jazyka zejména na 

gymnáziích bývá často problém s identifikací těchto jevů. Proto byl pořízen přehled 

jednotlivých odchylek s příklady. Studenti jednotlivé jevy využijí při stylizaci, mnohdy 

v ústní formě. 

Ne všechny větné celky v mluvených či psaných projevech jsou vytvořeny pravidelně; 

dochází v nich k různým odchylkám od pravidelné větné stavby. 

Rozčlenit je můžeme na: 

1. zvláštnosti úmyslné, jež slouží třeba ke stylistickému ozvláštnění textu a jež 

nepovažujeme za chyby = motivované (záměrné) ⇒ např. apoziopeze 

2. nepravidelnosti, odchylky, které narušují větnou strukturu 

= nemotivované (nezáměrné) ⇒ např. zeugma, kontaminace, anakolut 

Zvláštnosti větné stavby = odchylky od pravidelné větné stavby 

 nejsou chybou 

 do věty se mluvnicky nezačleňují (s výjimkou osamostatněného větného členu) 

 jsou to výrazy, které se nezačleňují do větných vztahů; do věty jsou volně vložené 

(vsuvky), oddělují se 

Oslovení 

 skupina slov či slovo ve vokativu (5. pádu); případně hovorově v pádu 1. 

 čárka z obou stran, nestojí-li samostatně 

 jako upozorňovací prostředek, ale mluvnicky s větou nesouvisí, neboť nerozvíjí 

žádný větný člen 

 „To bys, Evo, nevěřila!“ 

„Josef, pojď sem ke mně!“ 

„Kdy se na nás zase přijedeš podívat, Petře?“ 
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Citoslovce 

 odděluje se vždy čárkou, nezastupuje-li jiný slovní druh (např. přísudek 

⇒ Děti hup do vody.), nebo jestliže nestojí samostatně jako věta 

 mluvnicky s větou nesouvisí 

Ouvej, to bolí! 

Brr, to je zima! 

Kolo udělalo bác. 

Samostatný větný člen 

 jedná se o výraz vytčený před větu (antepozice), nebo dodatečně připojený za ni 

(postpozice) 

 typický pro mluvenou řeč, citové zabarvení 

 v základní větě na něj odkazuje ukazovací zájmeno nebo příslovce 

 odděluje se čárkou 

 „Maso, to já rád.“ 

Hudba, ta dovede potěšit. 

Lekla se jí, té postavy. (postpozice – zpřesnění) 

V létě, to nebývá doma. (antepozice – zvýraznění) 

Vsuvka 

 neboli parenteze = výraz do věty volně vložený; může být vypuštěn, aniž by se 

změnil smysl věty 

 vyjadřuje upřesnění, hodnotí nebo doplňuje informace 

 odděluje se z obou stran čárkou, pomlčkou, závorkou (písemný projev), pauzami 

(mluvený projev) 

 nezávisí na žádném větném členu, přerušuje souvislé pásmo řeči 

 pozor, ustálené jednoslovné vsuvky 

(např. myslím, prosím, doufám, věřím, tuším, bohužel, zřejmě) se čárkami 

neoddělují 

 do věty mluvnicky začleněná 
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Užívání vitamínu C – tzv. Celaskonu – oslabenému organismu prospívá. 

Já jsem o tom, musím se přiznat, nepřemýšlel. 

To se, pokud pamatuji, odehrálo před dvaceti lety. 

Jan Neruda (1834–1891) se – a to by vás mohlo zajímat – zamiloval do Karoliny 

Světlé. 

Osamostatněný větný člen 

 větný člen dodatečně připojený za větu a oddělený tečkou (pauzou) 

 rozčleňování, postupné vyjadřování 

Brodil se bahnem. Po kotníky. Sám. 

Bylo tam příjemné prostředí. A klid. 

Držela v rukou dopis. Od Tomáše. Konečně. 

Musíš k lékaři. Do Prahy. 

 

Odchylky od pravidelné větné stavby 

a. odchylky, jež nepovažujeme za chyby 

1. elipsa (výpustka) 

 vynechání větného členu (slova), které náleží do schématu, ale nebrání 

srozumitelnosti 

 používá se hlavně v dialogu, konverzaci 

 nejčastěji se vynechává sloveso nebo podstatné jméno 

 např. Nevím, co (mám dělat) dřív.; Zítra musím (jet) do Prahy.; Kdy zase 

přijdeš? Nevím (kdy přijdu).; Vlak odjíždí v deset (hodin) patnáct (minut).; 

Umíš (hrát) na kytaru?; Sliby (jsou) chyby. 

  

2. apoziopeze (přerušení) 

 nedokončení výpovědi je časté v běžném hovoru; vzniká buď záměrně 

(mluvčí sám třeba neví, jak větu dokončit), nebo 

přerušením partnerem dialogu 

 značí se několika tečkami, pomlčkou 

http://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/slovesa/
http://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/podstatna-jmena/
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 motivovaná (záměrná) apoziopeze – přerušení výpovědi, kdy např. 

nechceme užít vulgárního výrazu nebo nenalezneme vhodný výraz 

(např. Jdi do…; Běž, nebo tě…) 

 nemotivovaná apoziopeze – výpověď přerušena druhou osobou 

(např. „Nejlepší by bylo, kdyby…“ „Nic mi neříkej, nezajímá mě to.“) 

 

b. odchylky, které jsou syntaktickými chybami 

1. anakolut (vyšinutí z větné vazby) 

 často v nepřipravených projevech 

 začátek větné konstrukce, přerušení a přechod k jiné konstrukci 

 např. ŠPATNĚ: Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí. ⇒ 

SPRÁVNĚ: Člověk, když není opatrný, hned něco ztratí.; 

ŠPATNĚ: Člověk často, když dělá nějakou práci poprvé, nejde mu 

dobře. ⇒ SPRÁVNĚ: Když člověk dělá nějakou práci poprvé, práce mu 

často nejde dobře. 

 

2. zeugma (zanedbání dvojí vazby) 

 dva větné členy, z nichž každý z nich vyžaduje jinou vazbu, se spojují 

společnou vazbou 

 např. ŠPATNĚ: Národ chtěl a volal po nové vládě. ⇒ SPRÁVNĚ: Národ 

chtěl novou vládu a volal po ní.; ŠPATNĚ: Učili se nasedat a sesedat 

z vozů. ⇒ SPRÁVNĚ: Učili se nasedat na vozy a sesedat z nich. 

 

3. kontaminace (směšování /křížení/ vazeb) 

 správná vazba zaměněna s jinou od slova podobného významu; přenesením 

vazby z jednoho predikátu k druhému vzniká vazba nová 

 např. cenit si něco + vážit si něčeho = cenit si něčeho; mimo Evu + 

kromě Evy = mimo Evy 

 např. ŠPATNĚ: Nevím, čeho jste tím dokázal. ⇒ SPRÁVNĚ: Nevím, čeho 

jste tím chtěl dosáhnout. 

 

4. atrakce (větná /skladební/ spodoba) 
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 nenáležité přizpůsobování tvarů sousedních členů (např. ŠPATNĚ: Vstal 

před sluncem východem. ⇒ SPRÁVNĚ: Vstal před východem slunce.) 

 pozor, lexikalizované (ustálené) atrakce se ovšem za chybu nepokládají 

(např. Je širší než delší /než dlouhý/; Vezmi kde vezmi /vezmeš/) 

 

Polovětné konstrukce 

 významově tvoří samostatný celek, ale mluvnicky nejsou větou, 

chybí sloveso v určitém tvaru 

 nové jádro výpovědi, samostatná myšlenka 

 oddělují se čárkou 

Přívlastkové 

 základem je přídavné jméno slovesné 

 nese samostatnou myšlenku 

Loď, zcela naplněná zbožím, vyplula z přístavu. 

Přístavkové 

 apozice 

 podstatné jméno rozvíjející jiné substantivum; determinuje, určuje ho 

Václav Havel, bývalý prezident ČR, odcestoval. 

Přechodníkové 

 rozvitý výraz, ve větě jako doplněk; ustrnulé slovesné tvary 

 užití v uměleckém a odborném textu, historické beletrii, psaných projevech; 

knižní ráz 

 vyjadřuje určitou činnost 

 můžeme rozlišit číslo, rod, čas; nemůžeme slovesný tvar ohýbat 

http://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/slovesa/
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nesa (muž.) – nesouc (stř., žen.) – nesouce (množ.) 

kupuje – kupujíc – kupujíce 

napsav – napsavši – napsavše 

Ve větě např. Pastýři, dokouřivše své dýmky, sehnali své stádo dolů. 

Infinitivní 

 sloveso v infinitivu; infinitiv může zastupovat podmět 

 nahrazuje vedlejší větu podmínkovou (Nebýt tebe, …; O tomhle vědět, …) 

Jak by bylo krásné uniknout všem těm kradmým pohledům. 

Není nad to, nechat si všechny špatné zprávy pro sebe. 

Nejsem s to naučit se český jazyk. 

Vědět to všechno předem, určitě bych tam nešel. 

 

 

  

http://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/slovesa/
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Skladební vztahy 

Parataxe (souřadnost) 

Parataktické, neboli souřadné, jsou takové větné členy nebo věty, které na sobě 

nejsou závislé a jsou schopny samostatné existence. Větné členy v parataktickém vztahu 

tvoří skladební skupinu. 

Jablka, hrušky a kdoule jsou malvice. ← jablka + hrušky + kdoule 

Souvětí, ve kterém jsou mezi všemi větami pouze parataktické vztahy, je souvětí 

parataktické. 

Parataktický vztah nemusí být jenom mezi dvěma větami hlavními, ale i mezi větami 

vedlejšími. 

Zpravidla parataktické jsou mluvnické vztahy apozice (přistavování) 

a koordinace (přiřaďování). 

 

Apozice (přistavování) 

Apozice je vztah mezi větnými členy, které všechny (každý různým způsobem) popisují 

tutéž skutečnost. 

Karel IV., římský císař, český král, je nazýván otcem vlasti. ← Karel IV. + římský 

císař + český král 

Druhy apozice: 

a. zařazující, hodnotící (malvice, znak čeledi růžovitých) 

b. konkretizující, výčtová (malvice, např. jablka, hrušky nebo kdoule) – typické 

uvození např., kupř. 

c. vysvětlující (malvice, nepravé plody vzniklé zdužnatěním květního lůžka) – 

typické uvození tj., tzn. 

d. opravující (bobule, vlastně malvice, hlohu) 

V grafickém větném rozboru se značí mluvnický vztah apozice trojitou sponou. 
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Koordinace (přiřaďování) 

Koordinace je vztah mezi větnými členy nebo mezi souřadnými větami, které tvoří 

jakýsi výčet různých skutečností. 

Nejen třešně, pomeranče nebo jiné měkké ovoce, ale i okvětní plátky růží nebo fialek 

se nakládají do cukru. ← (třešně + pomeranče + jiné ovoce) + (okvětní plátky (růží + 

fialek)) 

Otevřel dveře. Vyšel ven. Zase je (dveře) za sebou zavřel. → Otevřel dveře, vyšel ven a 

zase je za sebou zavřel. 

Druhy koordinačních poměrů mezi větami: 

a. slučovací – větné členy nebo souřadné věty v souvětí bývají spojeny 

beze spojky pouze čárkou, nebo spojkami a, i, nebo, ani bez čárek; tyto spojky se 

vyskytují i u jiných koordinačních poměrů, ale tam je vždy předchází čárka 

b. odporovací – ale, avšak, však, jenže, nýbrž 

c. stupňovací – ba i, dokonce, nejen – ale 

d. vylučovací – nebo, anebo, či, sice (př. Doliješ a nepřeliješ, sice přijdeš 

o hlavu!), buď – nebo/anebo 

e. důvodový – neboť, totiž, však 

f. důsledkový – (a) proto, (a) tedy, tudíž, (a) tak 

 

Hypotaxe (podřadnost) 

Hypotaktický vztah mezi větnými členy váže rozvíjející větný člen k členu řídícímu. 

Rozvíjející člen je na řídícím členu závislý a není bez něj schopen samostatné 

mluvnické ani významové existence. 

Řídící a rozvíjející větný člen spolu tvoří skladební dvojici. 

Moje mladší sestra si přeje od Ježíška mrkací panenku. 

sestra ← mladší 

sestra ← moje 
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přeje si ← od Ježíška 

přeje si ← panenku 

panenku ← mrkací 

Souvětí je hypotaktické, pokud je v něm alespoň jedna věta vedlejší. Věta vedlejší je 

taková věta, která se váže hypotakticky na větu řídící a nahrazuje v ní některý větný 

člen. Větou řídící může být věta hlavní, nebo jiná věta vedlejší. 

Vždy hypotaktické jsou mluvnické vztahy predikace a determinace. 

 

Predikace (přisuzování) 

Predikace je hypotaktický (podřadicí) vztah mezi podmětem a přísudkem, řídícím 

členem je podmět. 

Predikace je jediným mluvnickým vztahem větotvorným. 

Přísudek je s podmětem ve shodě, přijímá některé jeho mluvnické kategorie: rod, číslo a 

životnost. 

Větné členy v mluvnickém vztahu predikace tvoří základní stavební dvojici. 

V grafickém větném rozboru se značí vztah predikace dvojitou sponou. 

Druhy přísudku: 

 Slovesný (verbální) přísudek je vyjádřen slovesem plnovýznamovým nebo 

modálním slovesem a infinitivem. V prvním případě se jedná o přísudek 

jednoduchý, ve druhém o složený. (Učitel učí. Učitel by měl mít přirozenou 

autoritu.) Je-li složený slovesný tvar jedinou součástí přísudku, jedná se přesto 

o přísudek jednoduchý. (Kdybychom nebyli bývali o prázdninách lenošili, uměli 

bychom větnou stavbu už v září.) V souvětí se predikace vyskytuje mezi vedlejší 

větou přísudkovou a její větou řídící. Vedlejší věta přísudková zastupuje jmennou 

část přísudku jmenného se sponou. 

 Jmenný se sponou (verbo nominální) přísudek je tvořen 

sponovým slovesem (být, bývat, stát se, stávat se a jejich protějšky s předponou ne-) 

a jménem (podstatným, přídavným, nebo zájmenem, vzácně číslovkou, velmi 
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výjimečně jiným slovním druhem vystupujícím významově jako lingvistické 

konkrétní slovo, nikoli jako jeho význam) vyjadřujícím vlastnost podmětu. 

o Obloha byla jako vymetená. → Obloha byla, jako by ji vymetl. (byla 

vymetená je přísudek jmenný se sponou) 

o Nahrazením podmětu vzniká věta podmětná. Odpovídá na otázku „kdo, co, jaká 

věc?“ (Kdo chybí, ať se přihlásí.) 

o Jmenný přísudek vzniká z přísudku jmenného se sponou odstraněním spony. 

Uplatňuje se především v heslovitých rčeních. (Škola základ života.; Kniha 

přítel člověka.; Mladost – radost.) 

 

Determinace (určování) 

Determinace je vztah mezi řídícím větným členem, rozvíjejícím větným členem, 

nebo vedlejší větou. Rozvíjející větný člen, který se váže k členu řídícímu vztahem 

determinace, blíže určuje vlastnosti nebo okolnosti členu řídícího. 

Ve vztahu determinace jsou k řídícímu členu předmět, příslovečné určení, doplněk a 

přívlastek. 

V grafickém větném rozboru se značí vztah determinace jednoduchou sponou se 

šipkou orientovanou k řídícímu větnému členu. 

Postupně rozvíjený větný člen – tedy takový, který je významově úzce spjat s některým 

svým rozvíjejícím členem a spolu s ním je dále rozvit – se 

značí zarámečkováním členu řídícího spolu s členem rozvíjejícím. 

První zimní olympijské hry. ← (první → zimní → olympijské → hry) 

 

Druhy determinace: 

a. kongruence (shoda) 

o rozvíjející větný člen přijímá mluvnické kategorie členu řídícího 

o členem řídícím je jméno (substantivum, adjektivum, nebo pronomen) 

o členem rozvíjejícím může být přívlastek shodný (atribut kongruentní – ATK), 

nebo doplněk shodný (atribut verbi kongruentní – ATVK) 
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b. rekce (řízenost) 

o rozvíjející větný člen nepřijímá mluvnické kategorie členu řídícího, přesto je 

k němu připojen významově velmi těsně 

o členem řídícím je sloveso, přídavné jméno, nebo podstatné jméno 

o podle řídícího členu se dělí rekce na slovesnou (verbální) a jmennou (adjektivní 

a substantivní) 

o rekcí verbální se váže předmět nebo doplněk ke slovesu, rekcí adjektivní a 

substantivní se váže přívlastek neshodný ve druhém pádě k řídícímu jménu 

(teorie relativity) 

c. adjunkce (přimykání) 

o nejvolnější determinující vztah, rozvíjející člen nepřijímá mluvnické 

kategorie členu řídícího 

o členem rozvíjejícím může být příslovečné určení, neshodný přívlastek, nebo 

neshodný doplněk (typ „jako něco“, „za něco“ → Lidé mě považují za 

blázna.; Pracuji jako učitelka.) 

o snadno se splete s příslovečným určením způsobu, příp. míry: Pracuji jako 

blázen.; dále typ infinitivu vážícího se ke slovesu smyslového vnímání 

s předmětem: Viděl ho přicházet.; ke slovesu se doplněk váže vždy adjunkcí 

Determinující vedlejší věty vznikají náhradou některého větného členu, jenž se váže 

k řídícímu členu vztahem determinace. Vznikají tak vedlejší věty: 

a. předmětné – koho, co, jakou věc? 

b. přívlastkové (vztažné) – jaký, který, čí? (Ten záhonek, který jsem včera osázela 

maceškami, mi přes noc rozhrabali krtci. → Pozor, přívlastková věta se může na 

první pohled tvářit jako věta předmětná, pokud nahrazuje přívlastek neshodný.) 

c. vzniklé nahrazením příslovečného určení: 

o časové – kdy? (Když můj prapradědeček chodil do školy, psali ještě prvňáčci 

na břidlicové tabulky. → za mého pradědečka) 

o místní – kde, kam, kudy, odkud? (Dostali se, kam lidská noha doposud 

nevkročila. → na člověkem nepoznamenané místo) 

o způsobové – jak? (zde pozor na zrádný spojovací výraz „co“ v hovorové 

konstrukci, např. Co to dá.) 

o měrové – kolik, do jaké míry, jak moc? (Nacpal si kapsy, až mu praskaly.) 
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o příčinné – proč? → protože (ale pozor, spojka neboť je souřadící) 

o účelové – proč? → aby 

o přípustkové – přestože, ačkoli 

o podmínkové – za jaké podmínky? (Nebude-li pršet, nezmoknem. A když bude 

pršet, zmokneme.) 

Dále existují další příslovečná určení (PU), která se do věty vedlejší netransformují: 

 PU prostředku – Psát perem. 

 PU výsledku děje – Jez do polosyta, pij do polopita.; Dospět v muže. 

 PU původce a původu – Vonět po fialkách.; Zdědit po dědečkovi.; Být 

zničen bouří. 

 PU průvodních okolností – Přišla mu otevřít v županu. → Přišla mu otevřít a měla 

u toho na sobě župan.; odlišuje se od shodného doplňku (Přišla mu otevřít nahá.) 

absencí shody 

 PU zřetele – vyjadřuje hledisko (Na začátečníka je to dobrý výkon.; Tento týden 

bude teplotně podprůměrný. → tzn. z jiného hlediska, než z hlediska teploty může 

být velmi nadprůměrný, může např. svítit sluníčko, i když bude zima) 

 PU společenství – Tatínek šel do divadla s maminkou. 

5. Cvičné jazykové rozbory 

 

A. S námahou otevřel oči a viděl, jak jeden voják láme desátníkovi bedničku a kousky 

dřeva nakládá do kamen. 

 

1. Slovní druhy: jak, s, námahou, jeden. Určete u těchto slov, zda jsou ohebná a 

pokud ano, určete všechny kategorie. 

2. Najděte ve větě přídavné jméno přivlastňovací. 

3. Napište 7. p. č. mn. slova oči. 

4. Nahraď výraz s námahou synonymy (3). 

5. Najděte slovo pomnožné. 
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B. Tanker, který převážel ropu do Portugalska, najel na mělčinu. Záchranné týmy, které 

se na akci podílely, byly jistě ve svých zemích dlouho opěvovány za svou statečnost. 

  

1. Ve slově  na mělčinu určete mluvnické kategorie. 

2. Ve slově podílely určete mluvnické kategorie. 

3. Určete antonyma a synonyma ke slovům: ropné, normálnímu, opěvovány, 

velmi. 

4. Vypište z textu první tři zájmena a určete u nich číslo. 

5. Najděte v textu přídavné jméno tvrdé. 

 

 

C. Ale povinnost spisovatelská velí, abych provodil svého hrdinu do strašného konce 

jeho dobrodružství a doplnil tou šerednou črtou obraz dávné doby, v níž k skvělým 

zářím družily se i temnější stíny. 

 

1. Určit větné členy: stíny, tou, hrdinu.  

2. Synonymum ke slovu šerednou. 

3. Určete mluvnické kategorie (do) konce. 

4. Určete vzor slova (k) zářím. 

5. Najděte přívlastky neshodné. 

 

 

D. Dyť já si i nos musím utírat hladinou vodní, ve vodě spím a vodou se přikrejvám, až 

teď k stáru jsem si dal do postele měkkou vodu místo tvrdé, aby se mi měkčeji leželo.  

 

1. V 1. větě urči větné členy. 

2. Ve 4. větě urči slovní druhy. 

3. Vytvořit antonymum ke slovu utírat. 

4. Kategorie u slov – nos, spím. 

5. Utvoř 2. osobu, mn. č., podmiň. zp. minulého od slova utírat. 
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E. Jeden prázdninový týden jsme strávili v lesích, ale Petrovi jsme se brzičko zprotivili, 

a tak se vrátil do města. Kdyby jen věděl, o jaké zážitky se připravil, rozzlobil by se 

ještě víc, ale na sebe.   

 

1) Určete větné členy v první větě prvního souvětí. 

2) Určete základní skladební dvojici ve větě: ale Petrovi… 

3) Odůvodněte pravopis ve slově brzičko. 

4) Mluvnické kategorie: prázdninový, v lesích, rozzlobil. 

5) Určete vid: věděl, připravil, strávili. 

 

 

F. Robinson s Pátkem podnikli plavbu kolem ostrova. za této plavby byl Robinson 

Pátkem přímo nadšen, když viděl, s jakou obratností dovede tuto plachetnici řídit. 

 

1. Určete větné členy ve větě „Robinson s Pátkem podnikli …“ 

2. Vytvoř větu, ve které bude předložka kolem podstatným jménem. 

3. U slovesa kotvila urči třídu a vzor. 

4. Podst.jm. obratnost dej do 3.p.mn.č. a 7.p.mn.č. 

5. Mluvnické kategorie slova nastalo. 

 

 

 

G. Sotva však vyrazili na další pouť, uviděli skupinu větrných mlýnů, které napřahovaly 

svá ramena k nebi jako nestvůrné bytosti. 

 

1) Utvořte synonyma ke slovům: napřahovali, k nebi. 

2) Slovo vyrazit užijte ve větě v jiném významu. 

3) Určete vid u slovesa napřahovali. 

4) Napište 6.pád, množného čísla od slova rameno. 

5) Podle kterého vzoru se skloňuje slovo pouť? 
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H. Celovečerní autorský film režiséra Bohdana Slámy na plátno převedl hrdiny 

zasazené v autentickém prostředí. 

 

1. Vyznačte větné členy. 

2. Napište antonyma ke slovům: hrdiny, autentické. 

3. Určete všechny kategorie u slovního na plátno. 

4. Určete vid od slovesa předvedl, napište k němu vidovou dvojici. 

5. Napište všechny možnosti rozkazovacího způsobu u slovesa předvedl. 

 

 

Ch. Kolemjdoucí občané se mohou posadit na lavičky.   

 

1. Určete větné členy ve větě. 

2. Vyberte sloveso, které bude odpovídat záznamu: 1. osoba, číslo jednotné, 

způsob podmiňovací minulý, rod činný, vid nedokonavý, třída 4., vzor prosí. 

3. Rozhodněte, jakým slovním druhem může být slovo kolem, dokažte větami. 

4. Vepište do věty zájmeno já: Dej …… , prosím, pero, je určeno pro …… . 

5. Jaký význam je mezi slovy palička (na maso) a palička (žhářka). 

 

 

I. V dobré víře, ale přesto nešťastně pozměnil prezident Spojených států George Bush 

zahajovací formuli zimních olympijských her. 

 

1. Vypište přísudky. 

2. Napište synonyma ke slovu prezident (3). 

3. Napište antonyma ke slovům: pozměnil, zimních, víře. 

4. Napište všechny kategorie slova pozměnil. 

5. Slovo prezident napište ve tvaru lokálu plurálu. 
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6. Lexikografie, pravopis (historie) 

 

Slovníky uspořádávají slovní zásobu. Slovník, který by zaznamenával celou slovní 

zásobu – THESAURUS – může ho mít pouze mrtvý jazyk (Thesaurus linguae latinae). 

 

Typy slovníků: 

1. Překladové – dva a více jazyků 

2. Výkladové – vysvětlují význam slova ve stejném jazyce, jako jsou uvedena 

hesla 

 Naučné (encyklopedické) – širší poučení – Ottův slovník naučný, 

Encyklopedie Diderot… 

 Jazykové – výklad významu slova – původ, výslovnost, pravopisné poučení, 

mluvnické poučení – Příruční slovník jazyka českého, Slovník spisovného 

jazyka českého, Slovník spisovné češtiny, Pravidla českého pravopisu…  

 Slovníky speciální – etymologické (o původu slov), nářeční, cizích slov, 

frekvenční (častost slov), synonymické, stylistické, frazeologické, 

terminologické, 

 

Výstavba hesla: 

 Abecedně – rychlé nalezení slova (překladové) 

 Retrográdně – abecední, ale podle pořadí písmen od konce slova – pouze 

hesláře s vědeckým významem (rychle se v nich naleznou slova, která mají např. 

stejnou příponu…) (sopka, knopka, stopka…) 

 Věcné – podle významových polí (věcné souvislosti) 

 Obrazové 

 Pojmové – podle jisté pojmové kostry, např. opozita 
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Grafická podoba jazyka a vývoj písma v českých zemích, vývoj českého pravopisu 

• Písmo neboli grafika je soustava grafických znaků. Grafickou stránkou jazyka se 

zabývá obor zvaný grafémika, přičemž základní grafická jednotka se nazývá 

grafem (písmeno). 

• V přehledu vývoje písma (a tisku) se jasně rýsují dvě hlavni období, a to 

předhistorické a historické. 

• Vývoj písma 

• Předhistorické období 

- kresba 

- piktogram  

- ideogram  

- postupně vzniklo z piktogramů a ideogramů písmo slovní, pak slabikové, pak hláskové 

 

Vývoj pravopisu 

A. Staročeské pravopisné systémy 

Pravopis - ustálený způsob záznamu zvukové podoby jazyka systémem grafických 

znaků. Pro záznam češtiny se zhruba od 10. stol. užívala středověká obměna latinského 

písma (to mělo 22 znaků + spřežku ch a z řečtiny dodatečně převzaté k a y); naproti 

tomu dnes užívá čeština 32 znaků.  

 

Vývojově rozlišujeme tyto pravopisné systémy: 

a) pravopis primitivní 

- užívalo se latinky s jejími 22 znaky (jeden znak musel označovat vice hlásek, jedna 

hláska se označovala různými znaky) 

- tímto pravopisem je zapsána první česká věta (přípisek v latinsky psané zakládací 

listině kapituly litoměřické; listina je z r. 1057, přípisek z počátku 13. stol.): 

Pauel dal geſt ploſcoucich zemu Wlah dalgeſt Dolas zemu bogu iſuiatemu ſcepanu ſe 

duema duſnicoma boguceu a ſedlatu. 

- kvantita se neoznačovala (při transkripci nutno rozlišovat ě od ie);  

- poměrně brzo se začaly v jazykových památkach (nedůsledně) objevovat první 

spřežky (aa = á: comaar; cs = č: Opocsne; ſſ = š: naſſe) 

- primitivni pravopis se užival zhruba do konce 13. st. 

      b) pravopis první spřežkový 
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- vytvořen na počátku 14. stol. (jsou jim psány nejstarší dochované staročeské 

veršované legendy, a také nejstarší rukopisné zlomky staročeské Alexandreidy, 

- snaha o zachyceni fonetické stránky jazyka; poměrně přesně se dodržoval 

Vývoj pravopisu 

 

c) pravopis druhy spřežkový 

- první spřežkový pravopis je poměrně složitý, proto se začíná první systém opouštět 

(první spřežkový systém je založen na fonetickém principu); koncem 14. století se 

druhy systém spřežkového pravopisu ustálil a na začátku stol. 15. je užíván 

všeobecně (je doložen např. rukopisem tzv. Klementinského žaltáře z 2. čtvrtiny 14. 

stol. nebo prvními tisky z konce 60. let 15. stol.) 

- poměrně méně přesný než první, ale byl jednodušší a jeho eventuální porušování 

nebylo na úkor srozumitelnosti 

 

Vývoj pravopisu 

 

d) pravopis diakritický 

- návrh je obsažen v latinsky psaném traktátu De orthographia bohemica (z r. asi 

1410), za jehož pravděpodobného autora je považován Jan Hus 

- zachovává jedinou spřežku ch (vedla k rozlišeni ch a h); c – c (už neznačilo k); j – 

g (před vokály přední řady, jinde g – g) 

- nabodeníčko krátké (punctus rotundus), později háček nad znaky pro hlásky, které 

latina nemá: c, s, z, d, t, n, r (ale l s nabodeníčkem krátkým znamenalo tvrde l) 

- nabodeníčko dlouhé (virgula) – pro kvantitu vokálů 

Vývoj pravopisu 

Husův pravopis důsledně užívali až češti bratři, vzhledem k jejich velké literární 

produkci ho prosadili – s těmito změnami: š – ſſ; i – j; j – g; g – ğ; dě, tě, ně; po c, z, 

s vždy y; v – w; ou 

au; u (na začatku slova) – v 

další změny provedli až J. Dobrovský (úprava analogická) a P. J. Šafařík (tzv. 

úprava skladná) 

 

Pravopis 

Ortografie – není lingvistická disciplína  
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souhrn konvenčních pravidel jak zapisovat mluvený jazyk 

pravopisné jevy se ale probírají v těsné souvislosti s tvaroslovím 

(morfologie), tvořením slov, hláskoslovím, lexikologií a syntaxí, tedy 

s lingvistickými disciplínami 

pravopis je v podstatě aplikace těchto disciplín 

Př: děti si hrály (pro správné napsání – pravopis potřebujeme znát 

syntaktickou záležitost – shodu přísudku s podmětem). 

Typy pravopisu 

Pravopisné jevy třídíme – rozlišujeme tři typy pravopisu: 

 pravopis lexikální, 

 pravopis morfologický, 

 pravopis syntaktický. 

Pravopis lexikální – vyjmenovaná slova, velká písmena, psaní ě, psaní ů, ú, psaní y, 

i v kořeni slov po tvrdých a měkkých souhláskách, předložky a předpony. 

Pravopis morfologický – časování sloves, skloňování jmen. 

Pravopis syntaktický – shoda přísudku s podmětem, interpunkce věty, zapisování 

přímé řeči 
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7. Komunikace – ortoepické předpoklady, vybrané 
pojmy a tvůrčí činnosti 

 

Ortoepie – kodifikace pravidel správné výslovnosti 

 

Gramatika = ustálená, ne tak výslovnost – zde existují rozdíly – v běžné mluvě rozdíly 

patrné nejsou, uplatňují se ve veřejných projevech: učitelé, řečníci… 

 

Ortoepická norma se vztahuje na mluvené projevy, které jsou klidné, neutrální, 

neafektované. Zvukové realizaci citově vzrušené mluvy musí být ponechána určitá 

volnost. 

 

Trojí stylová vrstva výslovnosti:  

 Výslovnost základní, neutrální – veřejné mluvní projevy. 

 Výslovnost  běžná – běžný denní styk, spisovná mluva 

 Výslovnost zvlášť pečlivá – opírá se více o vnitřní stavbu slov, tedy o psanou 

podobu, užívá se při slavnostních projevech, uměleckém přednesu nebo 

ztížených akustických podmínkách 

Důležité: 

 Spisovná výslovnost samohlásek – prodlužování krátkých, krácení dlouhých 

 Spisovná výslovnost souhlásek – oslabená výslovnost (neortoepické) [piovar, 

bíte, sboem, buete tam, jávántoříkám] 

 Ráz To je e´e. 

 Správná výslovnost souhláskových skupin 

 

Příklady neortoepické výslovnosti: 

žloudek místo žloutek 

prosim místo prosím 

pívo místo pivo 

šesnác místo šestnáct 
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Charakteristika mluvených projevů 

 

Mluvený projev – pronesený ústně 

 

Přímé (kontakt s adresátem), nepřímé (v rozhlase, TV, nahrávka), primárně mluvené 

(v běžné komunikaci – v přímém kontaktu s mluvčím), sekundárně mluvené (proslov, 

přednáška, reklama). Připravené, nepřipravené. 

 

Výskyt: 

- projevy prostě sdělovací, odborné, umělecké 

- přímá řeč 

 

Působivost, přesvědčivost 

 

Jazykové prostředky: 

 spisovné, hovorové, prvky nespisovných výrazů (profesní, slangové, nářeční) 

 spontánnost 

 jazyková neúplnost – elipsy, apoziopeze, anakoluty 

 věty jednoduché, nesložitá souvětí (srozumitelnost), volnější stavba 

 citově zabarvená slova 

 

Prostředky parajazykové (paralingvární): 

 zvukové prostředky: důraz, síla hlasu, intonace, frázování, pauzy, tempo řeči, 

rytmus 

 

Prostředky mimojazykové (extralingvární): 

 posunky, gesta, mimika, postoj mluvčího, pohyb 
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8. Funkční styly 

 

1. Styl prostě sdělovací. V projevech s funkcí prostě sdělovací nejde o nic jiného než 

o to dorozumět se. Do této oblasti patří všechny běžné rozmluvy, zprávy, oznámení, 

upozornění, jednoduché popisy a vyprávění. Tyto projevy se vyznačují volbou 

nehledaných slov, jednoduchou větnou stavbou i jednoduchou kompozicí. 

Využívání ustálených konverzačních obratů, oslovovacích výrazů (lidičky), 

ukazovacích zájmen, samostatných větných členů, vsuvek a elips (Třešně, ty mi 

chutnaly nejvíc. Nevím co dřív.), kontaktových a apelových výrazů (to víte), 

expresivních prostředků, parazitních slov (prakticky, vlastně).  

 

2. Styl odborný. Cílem vědeckého projevu je podat přesné, výstižné a úplné poučení o 

zkoumaném jevu. Přesnosti a jednoznačnosti se dosahuje důsledným užíváním 

vědecké terminologie a propracovanou větnou stavbou. Podle stupně odbornosti 

můžeme odborný styl členit na styl vědecký, prakticky odborný a popularizační. 

 

 

3. Styl administrativní. Styl informativní a věcné komunikace (někdy bývá 

přiřazován k stylu odbornému), vyčlenil se z odborně praktické oblasti. Užívá se zde 

mnoho ustálených prostředků a mnohdy i celých formulací (přesné, až stereotypní 

vyjadřování). 

 

4. Styl publicistický. Je to styl novin, časopisů a publikací věnovaných aktuálním 

společenským otázkám a styl projevů řečnických. Cílem těchto projevů je poučení, 

vzdělávání a informace, přesvědčování (získávání, ovlivnění). Požadavkem na 

publicistický styl kladeným je aktuálnost a pravdivost, všeobecná přístupnost a 

srozumitelnost, variabilnost a působivost, originalita, výrazová úspornost. Aby bylo 

publicistické vyjadřování působivé, užívají autoři hojně aktualizovaných 

pojmenování, zvláště obrazných, slov citově zabarvených, vzbuzují zájem čtenářů 

přitažlivými nadpisy. Uplatněny jsou rovněž automatizované výrazy a publicistická 

frazeologie (nebezpečí schematičnosti). 

 

 



 

 

 Obor: Pedagogika předškolního věku 67 

5. Styl umělecký. Základem díla bývá zpravidla jazyk spisovný, ale autoři využívají 

nejednou i prostředků jiných útvarů národního jazyka. Způsob využití jazykových 

prostředků tu bývá neobyčejně rozmanitý. V některých dílech, zvláště ve veršované 

poezii, vystupuje jazyková stránka a její jednotlivé složky (např. rytmus nebo 

obraznost) velmi silně do popředí. V jiných, např. v dramatu, se však často jazykové 

vyjádření neliší nápadněji od běžné řeči.  
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9. Slohotvorní činitelé 

 

Slohotvorní činitelé – souhrn komunikativních podmínek v jedinečné komunikační 

situaci. Projev vzniká za určitých podmínek – ovlivňují výstavbu projevu (někdo – 

někoho – někde – o něčem – s jistým záměrem – pomocí výrazového prostř. -

informuje).  

 

a) subjektivní slohotvorní činitelé – podmínění osobností autora 

- pohlaví (styl mužský, ženský) – rozdíl v strategii, míra emociálnosti atd. 

- věk (styly různých věkových skupin), rozdíly v slovní zásobě, míře dodržování spis. 

normy 

- všeobecné vzdělání – styl vzdělaných x nevzdělaných 

- odborné vzdělání, zaměstnání – profesní styly 

- výrazová schopnost a pohotovost, talent 

- zájmy 

- psychický typ – charakter, intelekt, emocionalita 

- stanovisko autora k projevu (vážné, humorné, znevažující) 

 

každý člověk má svůj individuální styl – styl jednotlivce, jednoho autora; 

nejzřetelnější je v umělecké tvorbě (Čapkův styl – sklon k hovorovosti, Vančurův 

styl – sklon ke knižnosti) 

 

b) objektivní slohotvorní činitelé (obecné platnosti) – autor k nim musí přihlížet, je 

jimi vázán 

- zaměření, cíl, funkce projevu – v běžném hovoru vyjadřování prosté (něco sdělit), 

v odborném projevu odborné (poučit), v publicistickém přesvědčivé, informující 

(pro něco získat), v uměleckém estetické, citově působivé (vliv na rozum i cit) 

- situace, časový prostor  

projevy připravené (uspořádanější, promyšlenější) x nepřipravené (spontánní) 

- kontakt mezi autorem a adresátem 

přítomnost adresáta (přímá nebo zprostředkovaná), nebo nepřítomnost 

- druh dorozumívacího textu: dialog (oboustranný) x monolog (jednostranný) 
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- prostředí: oficiální, veřejné (styl oficiální) x neoficiální, soukromé, až intimní (styl 

familiární) 

- zřetel k adresátovi (komu je projev určen – dětem, odborníkům, studentům) 

- činitel jazykový – určuje formu: projevy mluvené x písemné 
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10. Slohové rozvrstvení slovní zásoby 

- Spisovná a nespisovná slovní zásoba, slova slohově zabarvená 

 

Spisovná a nespisovná slovní zásoba: 

 

1) spisovná 

a) hovorová (koukat, holka) 

b) knižní (hvozd, chrabrý) 

c) odborná (termíny) 

d) básnické poetismy (luna, oř) 

 

2) nespisovná 

a) obecná čeština 

b) nářečí 

c) profesní mluva 

d) slang 

e) argot 

 

Slova slohově zabarvená 

a) Dobově zabarvená: 

1) historismy (historická) 

- pojmenovávají již zaniklé skutečnosti (dráb, kádrovák); v odborných 

historických prací 

2) archaismy (zastaralá) 

- již se nepoužívají, nahrazují je nová slova (drahný čas-dlouhý); v umělecké 

literatuře pro přiblížení doby 

3) neologismy (nová) 

- nově utvořená, jejich novost ještě pociťujeme (zohlednit, rogalo) 
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b) Citově zabarvená (expresivní): 

1) kladně 

a) familiární – v důvěrném styku (miláček, pejsek) 

b) hypokoristika – domácké obměny jmen (mamky, Kája) 

c) dětská – užívaná dospělými při rozhovoru s dětmi (hačat, papu) 

d) eufemismy - zjemňují nevhodnou skutečnost (zesnout=zemřít) 

2) záporně 

a) hanlivá (pejorativní) – (špicl, bába) a zveličelá (psisko) 

b) zhrubělá (tlama, žrát) a vulgární (hajzl, kráva) 

c) dysfemismy – zveličují nevhodnou skutečnost (zhebnout=zemřít 
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11. Stylistické aspekty výstavby textu: horizontální a 
vertikální členění textu 

 

  

Horizontální členění textu 

 

- jde o lineární členění na začátek, střední a závěrečnou část, v psaném textu i 

členění na odstavce 

- ze stylistického hlediska je tu důležitá výstavba od počátku textu (patří do ní už 

titul- od popisného titulu publicistických prací přes zvýrazněnou získávací 

funkci u titulku publicistického až po obraznost titulů uměleckých) 

- v mluvených projevech bývá na počátku oslovení a úvode je náznakem obsahu 

- vlastní text se může z horizontálního hlediska členit na předmluvu, stať, 

shrnutí, závěr a doslov (takové členění je běžné v závažných textech 

vědeckých, v pracích prakticky odborných chybí předmluva a doslov, často je 

závěr spojen se shrnutím atd. v administrativních textech je úvodní a závěrečná 

část formalizována, podstatná je pouze část střední. Formalizaci okrajových částí 

podléhá také soukromý dopis.) 

- součástí horizontálního členění psaného textu je i rozdělení na kapitoly 

(v rozsáhlejších textech) a na odstavce (členění na odstavce je ve vztahu 

k obsahové struktuře textu a ne jen vnějškovou věcí, vyčlenění informace do 

zvláštního odstavce ji odděluje od jiných sdělení a ukazuje ji jako důležitou), 

členění na odstavce napomáhá orientaci v textu 

- odstavec by měl bát obsahově jednotný 

- mezi za sebou následujícími odstavci může, ale nemusí být obsahová a formální 

návaznost (měkký, plynulý přechod a přechod tvrdý) 

- v konečné fázi je horizontální členění textu i rozdělení informací do souvětí a 

jednotlivých vět  

- horizontální je také členění básně na sloky a verše 

 

 

 

 

Vertikální členění textu 
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- jde o nelineární: je to členění odrážející hierarchii jednotlivých informací a 

vazby mezi nimi na ploše celého textu 

- rozčlenění textu do hloubky se liší podle funkčního stylu, ve věcných textech jde 

o skutečnou hierarchii informací podstatných a doplňujících, v uměleckých 

textech jde o různá pásma děje, změny, autorské perspektivy, i o rozlišování 

mezi řečí autora a postav 
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12. Výklad 

 

Slohový postup výkladový 

Výsledkem – slohový útvar výklad. 

 

Funkční styl odborný. 

Zprostředkovává vědecké postupy a popularizuje výsledky vědeckého zkoumání. 

Využívá postupů jako je indukce (analýza) nebo dedukce (syntéza). 

 

Jazykové prostředky: spisovná čeština, odborné termíny, dlouhá souvětí. 

Objektivní. 

Slohový postup výkladový 

 

Didaktický aspekt – velmi používaná organizační forma vyučování. 

Osnovy ani RVP s výkladem jako učební látkou nepracují (nejnáročnější slohový 

postup). 

 

Přesto: píseň (HV), pravidla hry (TV). 

 

Úvaha & esej 

 

Úvaha: výklad, pojednání – logické úsudky, myšlenkové pochody; řeší problém 

přes podstatu; aspekty pro praxi; vede k diskuzi. 

 

Esej: povaha úvahového textu s aktuální odbornou tématikou podaný uměleckou 

formou. Náročný pomezní útvar (umělecký – odborný styl). Vysoké znalosti a 

vysoká úroveň vyjadřování autora. 

 

13.  Úvaha 

 



 

 

 Obor: Pedagogika předškolního věku 75 

Úvaha je útvar, který lze zařadit jak do publicistického stylu, tak třeba do. Krom toho je 

úvaha útvarem slohových a jiných školních prací. 

 

Autor by měl uvážit svůj názor (rozmyslet si ho) a rozvést jej. Úvaha se píše proto, aby 

bylo vidět, že student umí argumentovat (úvaha v novinách má ovšem primárně jinou 

funkci). Proto se v ní používají konkrétní jazykové prostředky, které mají na čtenáře 

působit zcela účelným dojmem. 

V úvaze lze oslovovat, rozkazovat, apelovat, ptát se, „přemýšlet nahlas“, hledat cesty, 

postupy, navrhovat je a také – se ptát.  

 

Hlavní roli zde ovšem hraje otázka řečnická. 

To je otázka, na kterou se nečeká odpověď. Buď proto, že není důležitá nebo třeba 

proto, že oslovujeme člověka, který nemůže odpovědět. Lze také oslovit věc, skupinu 

lidí nebo sebe sama.  

 

Nejhorší způsob ovšem je: „A tak se ptám sama sebe – můžeme nějak ovlivnit, aby děti 

v Africe neměly hlad?“ 

Jak se ptát „správně“? Nedělat to prvoplánově a okatě. Otázka nemá být samoúčelná, 

má být závěrem nějakého myšlenkového toku, má vést k další sérii myšlenek, případně 

má celý text uzavírat. 

 

V textu by se měla používat slovesa s tázací, apelativní či prostě sdělnou funkcí: 

přemýšlím, domnívám se, upozorňuji, dozvídám se, přemýšlejte, uvažte, dokážete si 

představit, zkuste posoudit, domyslete apod. Sloveso být poslouží ve spojení se 

jménem: jsem zvědavý, můj názor je, jsem zklamaný, překvapený, je pravda, je fakt 

apod. 

 

Celý text vyjadřuje postoj, stanovisko, vyzývá čtenáře k zamyšlení, k reakci – ta může 

být kladná, nebo záporná; na tom nesejde.  
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Úvaha má vyvolat dojem, je vhodné používat expresivní prostředky – pomocí 

popisného postupu lze vyvolat ve čtenáři zcela jasný dojem. Na místě jsou slova citově 

zabarvená, velmi spoře lze užít i „silnějšího“ výrazu. Zakázán není ani sugestivní 

přístup (podsouvání) – čtenáře můžeme ovlivnit různými metodami – to je cíl.  

 

Úvaha má burcovat, donutit k zamyšlení: „Milý čtenáři, necítíš se nepatřičně, když si 

tak hovíš u televize, zatímco děti v Africe hladoví?!“  
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14. Esej 

 

Jedna z nejvyšších forem literárně-slohové formy se nacvičuje značně obtížně. V rámci 

eseje jde zejména o vyjádření vlastního názoru a jeho upřímné otestování 

v konkurenci názorů odlišných či protichůdných.  

 

Struktura tohoto útvaru by mohla vypadat následovně: 

Základní struktura eseje se skládá ze tří částí – úvodu, hlavní části a závěru.  

 

Název a úvod mají tři hlavní funkce: vysvětlit výběr tématu, předložit základní 

argument eseje a zaujmout. Je třeba nejen vybrat atraktivní téma, ale také čtenáře 

zaujmout stylem i obsahem, aby měl důvod trávit četbou předloženého eseje následující 

chvíle. Od obecného ke konkrétnímu – proč jsem si téma vybral, čím se budu dál 

zaobírat, co je můj hlavní argument.  

 

Teze, neboli hlavní myšlenka díla, je ne zřídkakdy poslední větou úvodu. 

 

Hlavní část je vlastním tělem eseje. Zde autor klade jednotlivé argumenty a důkazy 

pro své tvrzení definované v úvodní tezi. Patří sem příklady, srovnání i 

metafory. Zároveň se zde polemizuje s názory protichůdnými a dokazuje – je-li třeba – 

jejich chybnost. Logicky je tato část nejobsažnější. 

 

Závěr, v našem případě pravděpodobně jeden či dva odstavce, je poslední a tedy 

klíčovou částí eseje. Tady se shrnuje úvodní teze jako správná a často se její 

platnost zobecňuje. Je možné nabídnout radu či pravděpodobný výhled do 

budoucna („Domnívám se tedy, že elektrárny využívající mořské proudění jsou 

efektivní nejen pro oblast Benátska ale i další přímořské oblasti s podobnými 

podmínkami. Nejbližší desetiletí bude pravděpodobně svědkem jejich rozšíření po 

celém světě.“) 

 

Mnohem lepší než prostý název jednotlivých částí (úvod, hlavní část a závěr) je 

vymyslet názvy částí aktuálně.  
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Příprava na esej: 

- V rámci tohoto útvaru by příprava na psaní měla být důkladná.  Rozhodně by 

neměly stačit vlastní myšlenky a znalosti. Pochopitelně důležitý je zájem a 

znalost oborů. V rámci psaní esejů není na škodu, když autor téma nastuduje.  

- Důležitou poznámkou pro psané esejů je snaha o zúžení tématu: rozhodně není 

esej esejí, když vypadá jako obecné pojednání o široce zvoleném tématu. 

 

Formální struktura eseje: 

- Obvyklý rozsah kvalitní práce bývá stanovován na cca 2 – 3 strany formátu A4. 

- Doporučuje se přibližně v polovině psaní již pomalu myslet na závěr eseje a 

tematicky se k němu blížit. 

 

Stylová stránka eseje: 

- Neexistuje jeden správný způsob, jak esej napsat.  

- Styl může být seriózně-akademický, hravě literární, zcela experimentální.  

- Je třeba psát poutavě, chytře, procítěně.  

- Obvyklý úzus je psát v 1. osobě Ich-formou, protože esej je velmi osobní („K 

oblasti kresleného filmu mám silný vztah, protože…“). Umožní intimnější, 

upřímnější výpověď, nebo ve 3.osobě Er-formou, protože je důvěryhodnější, 

akademičtější.(„Jak známo, milovníci psů mají tendenci…“). Umožní 

serióznější předkládání argumentů. Obojí je správné, obojí má své výhody. 

 

- Podstatná je dostatečná koheze textu – odstavce by měly být stylově a 

myšlenkově propojeny. 

 

- Bývá zvykem prostřednictvím eseje rozvinout nějakou myšlenku, která původně 

nebyla plánována. Mnohdy autor eseje dojde při psaní k odlišným závěrům, než 

které si předsevzal. 

15. Mediální výchova 

 

Zpravodajství 

Na zpravodajství jsou podstatné čtyři základní rysy jeho existence: 

 vztah mezi zpravodajskými obsahy a mimomediální realitou,  
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 (nevyřčené) hodnotící soudy o mimomediální realitě, jež jsou obsahem 

zpravodajství,  

 výpověď o společnosti a jejích hodnotách, jež se do zpravodajství promítají,  

 faktory, které podobu zpravodajství v poslední instanci určují. 

 

Zpravodajství – invence žurnalisty 

 výběr toho, co se bude zpravodajsky pokrývat,  

 rozhodování, na co se příslušná zpráva zaměří a  

 určování, jak bude zpráva podána. 

 

Možné úkoly pro žáky    

Jakou funkci mají texty publicistického stylu? 

Informační a přesvědčovací – v některých žánrech dominuje první (zpráva), v 

některých dominuje druhá funkce (komentář). 

 

Kritický příjemce mediálního textu 

Nepřijímá mediální zprávy jako hotová fakta, ale je si vědom, že zprávu je třeba 

podrobit analýze. Je si vědom toho, že média nezobrazují realitu, tak jak ve 

skutečnosti je. I ve stručné zprávě se objevuje subjektivnost autora. Kriticky 

vyhodnocuje informace z médií. Dokáže rozeznat text (komentář, zpráva, polemika 

apod. Je schopen rozpoznat manipulativní triky v textech (přece všichni víme …, 

přiložený obrázek dítěte apod.). 

 

Reklama 

Co je to reklama? 

Jakákoliv propagace výrobku, služby, společnosti apod. 

 

Cíl: především zvýšení prodeje. 

Může sloužit k propagaci – reklamní kampaň. 

 

Etymologie – z latinského slova reclamare (znovu křičet).  
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Definice reklamy schválená Parlamentem ČR: „reklamou se rozumí přesvědčovací 

proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím 

komunikačních médií“.  

(Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy) 

 

Historie 

První písemný záznam o reklamě – hliněná tabulka z Egypta v místě starobylého 

města Memfis. („Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit 

neomylně každý sen.“) 

Letáky známe od období vynálezu knihtisku. Dnešní podoba reklamy pochází z 

období Průmyslové revoluce. V českých podmínkách se s reklamou prokazatelně 

setkáváme až na počátku 20. století. 

 

Reklama nesmí být … 

 Klamavá, skrytá, podprahová, v rozporu s dobrými mravy. 

 Nesmí podporovat chování poškozující zdraví, ohrožující bezpečnost osob 

nebo majetku, jednání podporující zájmy na ochranu ŽP. 

 Nesmí propagovat zakázané. 

 

Cíle reklam … 

 Tvorba silné značky. 

 Zvýšení poptávky. 

 Posílení pozice na trhu. 

 Zlepšování pověsti firmy. 

 Motivace vlastních pracovníků. 

 Rozšíření distribuční sítě. 

 

Záměrem každého reklamního sdělení je…  

 přilákat pozornost 

 vzbudit zájem 

 vyvolat touhu 

 vést k činu 
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Reklama 

 

Komerční. 

Politická (propaganda): pokus nějaké autority (státní, církevní či stranické) o něčem 

přesvědčit co největší cílové skupiny; 4 pilíře: jednoduchost, vyvolání emocí, 

podpora představivosti, opakování. 

Sociální. 

 

Reklamní slogan 

Originální, nápaditý, poutavý, výstižný. Stručný, krátký, srozumitelný, 

zapamatovatelný. Sděluje výhody. Upoutá pozornost. Vyvolá touhu po potřebě. 

 

Možná činnost se žáky 

Kreativec, člověk reklamní… 

Motivace: 

„Vaše paní neumí vařit? Nechte si ji doma pro potěšení a k nám choďte na obědy.“ 

(vývěska v jedné restauraci v Chicagu). 

„Nejlepší dárek pod stromeček je kniha, nebo gramodeska.“ Pozn.: knihy nemáme. 

(vývěska v „předrevoluční“ prodejně Supraphon. 

 

Pokuste se vytvořit slogan, který by mohl být umístěn ve vaší provozovně na 

cokoliv. 

Přehled vybraných základních persvazivních prostředků (v souvislosti s reklamou) 

opakování 

- název značky, základní slogan 

odměna 

- konkrétní saponát = dobrá hospodyně; konkrétní potravinový výrobek = dobrá 

matka 

 

trest 

- váš pes bude strádat, pokud nedostane „správnou“ stravu od odborníků, kt. vědí, co 

je pro „vašeho domácího miláčka“ nejvhodnější 

 

apel na sdílené hodnoty 
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- myslet na stáří a patřičně se zajistit: životní pojištění 

  

 Přehled vybraných základních persvazivních prostředků (v souvislosti s reklamou) 

ztotožnění a nápodoba 

- vybrat si mobil, počítač, jaký má James Bond; jíst jogurt, který jí v rekl. hvězda 

show byznysu 

 

skupinová identita 

- s produktem je nabízeno i členství v potenciálně přitažlivé komunitě  

 

splněná touha 

- „správná“ limonáda vyvolává pocity výjimečnosti a exotiky 

 

potřeby 

- např. výrobci alkoholu či provozovatelé telekomunikačních služeb využívají 

potřebu osobního uznání a sociálního kontaktu 

 

provokace 

Námět na práci s reklamou 

rozdíl mezi reklamou, kampaní, upoutávkou, inzerátem, …(viz. kampaň prezidenta 

Obamy, … http://hacker.blog.respekt.cz/c/41709/Jak-dela-reklamu-Obamuv-tym-a-

proc-byste-ji-meli-delat-take-tak.html ) 

Námět na práci s reklamou 

Reklama, v níž slova začínají stejným počátečním písmenem. 

 

Úvodník – jeho proměna v druzích periodik. 

Imaginární rozhovor  

Vyberte známou osobnost (sportovec, zpěvák, herec). 

Pojmenujte ji a pokuste se ji charakterizovat na základě její práce. 

Vyberte otázky, které chcete položit (sestavte si hodnotové cíle vašeho rozhovoru – 

na co se budete ptát a proč). 

Imaginární rozhovor 

Sestavte imaginární rozhovor s vaší známou osobností. 

Základní pojmy: rozhovor, interview, otázka, řečnická otázka) 

http://hacker.blog.respekt.cz/c/41709/Jak-dela-reklamu-Obamuv-tym-a-proc-byste-ji-meli-delat-take-tak.html
http://hacker.blog.respekt.cz/c/41709/Jak-dela-reklamu-Obamuv-tym-a-proc-byste-ji-meli-delat-take-tak.html
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Komparace zpráv o počasí 

Třídu rozdělte do třech skupin. 

Každá ze skupin bude přidělena jedna televize (ČT, Nova, Prima). 

Žáci budou sledovat zpravodajství o počasí. 

Další den vybraní tři jedinci se pokusí relaci o počasí předvést. 

 

Komparace zpráv o počasí 

http://www.ceskatelevize.cz/program/10204138647-28.04.2009-19:55-1-predpoved-

pocasi.html?online=1 

http://web.nova.cz/zpravy/pocasi/?DO33824v=predpoved 

 

Základní informace o jednotlivých médiích 

Česká mediální krajina. 

Typy médií. 

Důraz na tzv. veřejnoprávní média a média, která veřejnoprávní nejsou. 

 

Novinový titulek 

Vymýšlet text k titulkům 

Bezprostředně hrozí pandemie prasečí chřipky. Slavia podala protest proti výkonu 

rozhodčích v utkání s Mladou Boleslaví. Muž zabodl střep do zad bratrance, 

kterému obtěžoval matku. 

  

http://www.ceskatelevize.cz/program/10204138647-28.04.2009-19:55-1-predpoved-pocasi.html?online=1
http://www.ceskatelevize.cz/program/10204138647-28.04.2009-19:55-1-predpoved-pocasi.html?online=1
http://web.nova.cz/zpravy/pocasi/?DO33824v=predpoved
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16. Frazeologie 

 

 

Frazém – ustálené spojení, obrazné, expresivní. 

 

 Rčení – (různá úsloví) – pálí mu to, má pod čepicí, je to liška podšitá (chytrost), 

lev salónů, růžové brýle, pro nic za nic 

 Ustálená přirovnání – je chytrý jako liška, je jako aprílové počasí, udělá to než 

bys řekl švec…(jako, než) 

 Pořekadla – charakter věty, zkušenosti lidí, bývají hodnotící, radí – Kam vítr, 

tam plášť. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. I mistr tesař se utne. Hází 

hrách na stěnu. 

 Pranostiky – výroky týkající se roční doby a závislosti prací v zemědělství na 

nich. Únor bílý, pole sílí. Na Medarda kápě, čtyřicet dní kape. Březen za kamna 

vlezem. Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. 

 Přísloví – ustálené obrazné výpovědi, dvousložkové, kdy první část něco 

konstatuje    a druhá z toho vyvozuje (mravní) ponaučení. Kdo jinému jámu 

kopá, sám do ní padá. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho 

utrhne. Ranní ptáče dál doskáče. 

 

Uvedené příklady patří do lidové frazeologie (slovesnosti). Vedle toho existuje 

frazeologie kulturní, která je hlavně původu antického (Alea acta est, Scio, quit 

nesciam), středověkého (Ora et labora, Cuius regio, eius regno – čí je země, toho je 

víra), patří sem i dvouslovná cizojazyčná spojení – in memoriam, in natura, ex post, 

faux pas, my home, my castle. Některé kulturní fráze zlidověly – soudný den, konec 

světa. Existují i nově vzniklé nebo poupravené – dát si šlofíka, kouká jako bacil do 

lékárny… 
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