
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lingvistická  analýza  textu 
 
 

Autor 
PhDr. Jiří Zeman, Ph.D. 



Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Inovace studijních oborů na PdF 

UHK“, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 

  

 

 



 
3 

 Obor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3333333 
 

Úvod do studia předmětu (anotace) 
Cílem předmětu je uvést studenty do základů lingvistické analýzy textu a vést 
je k interpretaci textů různých funkčních stylů. Metodologicky vychází ze 
stylistiky a textové lingvistiky, využívá také poznatků ze sémiotiky, teorie 
komunikace a informace a literární vědy.  
 
 

 
 
 

Osnova předmětu 
1. Základní pojmy teorie komunikace a informace (komunikační aktivity, cíl 

komunikace, pojem informace a estetická informace), jazykové funkce a 
jejich klasifikace. 

2. Text, jeho pojetí ve stylistice a textové lingvistice. Vztah textu a 
komunikátu. 

3. Vlastnosti textu (zejména koheze, koherence, situativnost, informativnost a 
intertextovost). 

4. Analýza textu se zaměřením na jeho strukturu 
5. Analýza se zaměřením na funkci metafory 
6. Analýza textu se zaměřením na singulární a autorský styl textů  
7. Analýza textu se zaměřením na funkci titulu 
8. Analýza textu se zaměřením na charakteristiku variantních výrazových 

prostředků 
9. Analýza textu se zaměřením na prediktabilitu 
10. Analýza textu se zaměřením na interterxtualitu 
11. Analýza textu se zaměřením na interdisciplinární přístup 
12. Analýza přirozené komunikace 
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ÚVOD 
 

Předkládaná skripta Lingvistická analýza textu vznikla v rámci programu 
Inovace studijních oborů na PdF UHK. Jejich cílem je poskytnout oporu k 
předmětům zabývajícím se rozbory textů. Analýzu textu zasazuje do širšího 
komunikačního rámce, metodologicky se opírá o stylistiku a textovou 
lingvistiku, využívá však i výsledků výzkumu dalších oborů. 

Skripta začínají přehledem základních poznatků z teorie komunikace a 
informace, poté vymezují text jako centrální pojem následujícího výkladu. 
Třetí kapitola prezentuje konkrétní analýzu textu: opakuje základní pojmy 
stylistiky a textové lingvistiky a aplikuje je na konkrétní text. Další kapitoly 
přinášejí výběrovou analýzu uměleckých textů se zaměřením na jejich 
výstavbu a výběr jazykových prostředků, na každém textu je pak vysvětlen 
některý z dílčích textových jevů. Závěr publikace tvoří analýza uměleckého a 
autentického rozhovoru. 

Každá z kapitol nejprve uvádí, co je jejím obsahem. Poté prezentuje 
základní pojmy, které si uživatel potřebuje osvojit. Základní téma kapitoly je 
pak definováno. Rozbor textu je doplněn cvičeními s řešením.  

Vzhledem k povaze předmětu Lingvistická analýza textu tvoří jádro skript 
konkrétní práce s texty. Literatura v závěru kapitol a celé publikace odkazuje 
na další publikace, kde čtenář najde podrobnější poučení o tématu a 
vysvětlení základních pojmů. 
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I.  ZÁKLADY  TEORIE  KOMUNIKACE 
 

1. Úvod 
 
Tato kapitola se zabývá základními pojmy obecného komunikačního rámce 

a jeho aplikací na české jazykové prostředí. 
 

2. Základní pojmy 
 

komunikace, informace, komunikační prostředky, komunikát,přímá a nepřímá  
komunikace, rozhovor, replika, repliková sekvence,, preferenční organizace, 
presekvence, opravné sekvence, tematická výstavba. 

 

3. Definice 
 

Jazyková komunikace je druh sociální interakce, při níž dochází ke 
sdělování a přijímání informace.  

 

4. Výklad 
 
Teorie české komunikace 
Výzkum české komunikace vychází z obecných zásad, jak je vypracovala 

teorie komunikace a informace, zejména americký matematik Claude Elwood 
Shannon a fyzik Warren Weawer při aplikaci matematiky v oboru sdělovací a 
výpočetní techniky. Komunikace byla definována jako přenos a předávání 
informace v rámci diferencovaných komunikačních systémů za použití 
různých komunikačních médií. Zájem o ni v jazykovědě vyvolal americký 
lingvista Charles Francis Hockett. 

 
4.1. Lingvistický komunikační model, který je využíván při výzkumu české 

komunikace, je modifikací kybernetického modelu. Má čtyři základní složky:  
4.1.1 Informace je hlavní článek, kvůli němuž se komunikace realizuje. 

Jde o společensky podmíněný myšlenkový obsah, který si předávají účastníci 
komunikace. V lingvistice se užívá synonymně výraz sdělení, komunikát, 
text. 

4.1.2 Komunikační prostředky odkazují k mimojazykové skutečnosti. 
Zahrnují: 

4.1.2.1 jazykový kód (jazyk), tj. abstraktní strukturovaný systém 
jazykových jednotek (znaků) a pravidel;  

4.1.2.2 řečový signál (řeč), tj. fyzické substance, které jsou vnímatelné 
smysly. Komunikace využívá obou základních komunikačních forem jazyka – 
mluvené a psané. 
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4.1.3 Komunikační síť je uspořádání komunikujících prvků, médií a 
kanálů ve struktuře daného komunikačního systému. Jde o prostorové 
rozložení způsobů, jimiž se uskutečňuje výměna informací mezi 
komunikanty, kteří užívají různé komunikační prostředky pro pokrytí 
konkrétních komunikačních cílů. Tvoří ji: 

4.1.3.1 expedient (odesilatel, vysílač, komunikátor, mluvčí, autor, 
produktor): aktivní komunikant, původce řečové činnosti;  

4.1.3.2 percipient (přijímač, příjemce, adresát, posluchač): pasivní 
komunikant, jemuž je určena komunikační aktivita a myšlenkový obsah, 
příjemce sdělení. Může být individuální i skupinový. 

4.1.3.3 komunikační spojivo (kanál, vodič), jímž informace ve formě 
signálu prochází. 

4.1.4 Komunikační aktivity v přenosu informace tvoří komunikační 
řetězec. Patří mezi ně: 

4.1.4.1 kódování: formování myšlenkového obsahu informace do jazykové 
podoby ve vědomí expedienta; 

4.1.4.2 generování: přenos jazykově zformované informace z mozku 
expedienta po nervových drahách do řečových orgánů a transformace 
jazykových jednotek do reálných fyzických řečových jednotek 
(artikulovaných zvuků); 

4.1.4.3 transfer: komunikační přenos od expedienta k percipientovi přes 
komunikační spojivo; 

4.1.4.4 smyslová percepce: sluchové vnímání a dešifrování řečových 
jednotek percipientem; 

4.1.4.5 dekódování: přenos řečových signálů od sluchového orgánu 
percipienta po nervových drahách do mozkového centra a transformace na 
myšlenkový obsah. 

4.1.4.6 Proces přenosu informace (sdělovací proces) je vystaven vlivu 
komunikačního šumu (různé poruchy, rušivé signály, přerušení komunikace 
aj.). Spolehlivost přenosu zabezpečuje redundance (užití většího počtu prvků 
daného znakového systému a jeho složek, než je nutné pro vyjádření 
požadované funkce). 

Úspěšná komunikace předpokládá, že expedient a percipient sdílejí stejný 
kód a pravidla kódování a dekódování. Dále předpokládá existenci ko 
kompetence, tj. souboru znalostí a dovedností, které umožňují komunikantům 
komunikovat v konkrétních komunikačních situacích určitého kulturního 
společenství (výběr komunikačního partnera, vhodných témat, adekvátní 
jazykové variety, neverbálních systémů aj.). 

Cílem komunikace je, aby kódovaný obsah informace expedientem se 
shodoval s dekódovaným obsahem informace percipientem.  

Výsledkem komunikace je komunikát, tj. komplexní útvar realizovaný 
prostředky různých znakových systémů (verbálních i neverbálních). Mluvený 
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verbální komunikát bývá nazýván jazykový (mluvený) projev, psaný verbální 
komunikát bývá označován jako text. 

4.1.4.7 Lingvistický komunikační model byl v českém prostředí postupně 
rozpracován – v návaznosti na teorii funkčního strukturalismu (Pražského 
lingvistického kroužku) – zejména sociolingvistikou a psycholingvistikou 
(analýza dílčích rysů) a obohacován o vliv dalších faktorů, zejména 
situačního kontextu (zakotvenosti v prostředí, v němž ke komunikaci 
dochází). Sledovány byly stupně neshody v cíli komunikace (teorie funkčních 
stylů) a sociální pohled na komunikaci (vymezení komunikačních sfér – 
celostátní, regionální, úzce teritoriální, profesní a zájmové a tomto základě 
stratifikace národního jazyka). 

 
4.2 Jazyková komunikace je druh sociální interakce, při níž dochází ke 

sdělování a přijímání informace. Uskutečňuje se v komunikační situaci. Tou 
se rozumí jedinečná konstelace faktorů, jako jsou účastníci komunikace, 
jejich psychologické, sociální a komunikační charakteristiky, vztahy mezi 
nimi, časoprostorové vztahy aj. Toto uspořádání je zákonité, lze je studovat z 
hlediska společenských i přírodních věd a má přímý vliv na činnost 
komunikantů. 

Důležitý je vztah mezi komunikací a interakcí, jehož podstata vyplývá z 
nejobecnější definice pojmů: interakce jako oboustranně aktivního kontaktu, 
komunikace jako oboustranně i jednostranně aktivního kontaktu. 

Při komunikaci se komunikanti zaměřují na předávání myšlenkových 
obsahů. Pokud preferují vztahy mezi partnery, jde o fatickou komunikaci, 
která zahrnuje zejména kontaktové segmenty (pozdrav) a společenskou 
konverzaci.  

4.2.1 Podle uspořádání komunikační situace se komunikace dělí na:  
4.2.1.1 přímou probíhající v rámci přímého sociálního kontaktu, 

komunikanti komunikují v stejném časoprostoru. Je proto situačně zakotvena; 
vedle verbálních prostředků se uplatňují také neverbální prostředky, mezi něž 
se řadí další sémiotické systémy jako gesta, mimika, paralingvální signály 
(hlasitost, vokalizace) aj.  

4.2.1.2 nepřímou probíhající v různém prostoru či časoprostoru 
komunikantů. Vztahuje se k nepřímým sociálním kontaktům, provádí se přes 
médium. 

4.2.2 Výměna informací probíhá buď směrem k příjemci (komunikace 
jednosměrná), nebo v obou směrech (komunikace vzájemná).  

Pokud probíhá obousměrně, výsledkem je základní útvar jazykové 
komunikace – rozhovor/dialog. Realizují jej alespoň dva komunikanti, kteří 
se střídají v rolích mluvčího (aktivní komunikant) a posluchače (pasivní 
komunikant). Pokud je komunikace jednosměrná, výsledkem je monolog 
(souvislá řečová aktivita jednoho komunikanta). 
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4.2.3 V globální organizaci rozhovoru lze vymezit systém vzájemně 
hierarchizovaných jednotek. 

4.2.3.1 Replika je základní jednotka segmentace rozhovoru. Je to souvislá 
verbální činnost jednoho komunikanta v rozhovoru (v jejím průběhu není 
verbálně vystřídán komunikačním partnerem). Může mít různý rozsah – od 
jednoho slova až po rozsáhlé narativy.  

4.2.3.2 Repliková sekvence je několikačlenný sled verbálních činností 
různých komunikantů, které jsou těsně spjaté svými funkcemi. Po jedné části 
příslušné sekvence komunikanti očekávají další příslušný člen: první člen 
podmiňuje další repliku, druhý člen je reakcí na stimul předchozí repliky. 
Pokud další potenciální člen nenásleduje, komunikanti absenci interpretují 
příznakově (jako neznalost, nezdvořilost). Nejčastěji jde o sekvence 
dvojčlenné (pozdrav – pozdrav: A: dobrý den\ – B: dobrý den\ ) a trojčlenné 
(otázka – odpověď – zpětná vazba: A: kdo je autorem sbírky kytice\ – B: karel 
jaromír erben\ – A: správně\). 

4.2.3.3 V některých sekvencích první replika vyžaduje jedinou reakci 
(pozdrav – pozdrav, otázka – odpověď). V dalších případech existuje několik 
potenciálních reakcí (žádost – vyhovění/odmítnutí). Výběr reakce je 
výsledkem preferenční organizace. V rozhovoru komunikanti vybírají jednu 
z potenciálních činností (nabídka – přijetí/odmítnutí). Dělí se na:  

4.2.3.3.1 preferované, které jsou očekávané (nabídka – přijetí), a proto 
častější, jednoduché (jednoslovné), nepříznakové, reakce na ně bývá 
okamžitá:  

A: pudeš se mnou do kina/ 
B: jo\ 
4.2.3.3.2 nepreferované, které jsou neočekávané (nabídka – nepřijetí), a 

proto strukturně složitější (následuje vysvětlení jejich výběru), reakce na ně 
bývá pomalá (začíná např. delší pauzou):  

A: pudeš se mnou do kina/ (…) 
B: nezlob se/ ale já neska nemůžu\ (..) přijela babička/... 
4.2.3.4 Presekvence (přípravná sekvence) je sled verbálních činností, 

jejichž prostřednictvím komunikant ověřuje, zda komunikační partner splňuje 
základní předpoklady pro provedení určité akce. Umožňuje mluvčím vyhnout 
se verbální činnosti, jejíž předpoklady nejsou splněny: např. než komunikant 
zformuluje nabídku (pudeš se mnou do kina), zjišťuje presekvencí, zda má 
komunikační partner čas (máš neska večer čas); pokud jej nemá (neska ne::), 
nemůže nabídku přijmout. 

    A: máš neska večer čas/ 
B: jo:: mám\     B: neska ne::\ 
A: pudeš se mnou do kina/ 
B: jo\ 
4.2.3.5 Opravné sekvence umožňují komunikantům odstraňovat v 

rozhovoru různé komunikační šumy, které mohou způsobit potenciální 
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nedorozumění (přeřeknutí, přeslechnutí, věcné chyby aj.). Pro jejich 
klasifikaci je podstatné, kdo opravu iniciuje (tučná kurzíva) a kdo ji provádí 
(podtrženo): 

4.2.3.5.1 oprava iniciovaná a provedená týmž komunikantem 
A: na zkoušku přijdete v pátek/ ne to je svátek/ tak ve čtvrtek\ 
4.2.3.5.2 oprava iniciovaná komunikačním partnerem a provedená 

původcem komunikačního šumu 
A: na zkoušku přijdete v pátek\ 
B: to je ale svátek\ 
A: ajo\ tak ve čtvrtek\ 
4.2.3.5.3 oprava iniciované a provedená komunikačním partnerem 
A: na zkoušku přijdete v pátek\ 
B: ale to je svátek\ tak přijdu už ve čtvrtek\ 
4.2.3.5.4 oprava iniciovaná původcem komunikačního šumu a provedena 

komunikačním partnerem 
A: na zkoušku přijdete v pátek\ ne to je svátek/ 
B: tak ve čtvrtek\ 
4.2.3.5.5 Jednotlivé typy mají odlišný status v preferenční organizaci. 

Vlastní opravy (sebe sama) jsou preferované, opravy prováděné 
komunikačním partnerem jsou nepreferované. 

4.2.4 Mechanismus střídání replik/komunikantů v rozhovoru je systém 
pravidel pro to, aby mluvil jen jeden komunikant. Uplatňují se na místech 
relevantních pro střídání (např. po replice ukončené konkluzivní kadencí a 
pauzou). Mechanismus se řídí těmito pravidly: 

/1/ dosavadní mluvčí zvolí následujícího mluvčího (položí mu otázku, 
osloví ho, může využít i neverbální prostředky – pohyb, pohled aj.); 

/2/ dosavadní mluvčí nezvolí následujícího mluvčího a ten začne hovořit 
sám od sebe (přebírá funkci aktivního komunikanta); 

/3/ dosavadní mluvčí nezvolí následujícího mluvčího a nikdo nepřebírá 
funkci aktivního komunikanta; dosavadní mluvčí pokračuje (většinou po 
pauze) v replice; 

/4/ pokud nastal případ /3/, na dalším relevantním místě se uplatní pravidla 
/1/-/3/. 

4.3. Jedním z výrazných rysů výstavby jakéhokoliv rozhovoru je jeho 
tematická výstavba odrážející myšlenkovou hierarchizaci. Výzkum 
komunikace sleduje, jak se téma zavádí, rozvíjí, ukončuje apod. Rozhovor 
může mít několik témat stejné/různé důležitosti; mohou se střídat, některá 
vracet apod. 

Hlavní téma v rozhovoru se vyvíjí, probírá z různých hledisek, analyzují 
se jeho různé aspekty, specifikuje se, modifikuje, pozměňuje apod. Rozvíjí se 
většinou formou dílčích témat, jejich prostřednictvím může dojít k odbočení 
v rozhovoru. Vedlejší téma je další, méně důležité téma. 



 
11 

 Obor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

111111111111
11 

 

Shoda komunikantů na tématu se nazývá tematický soulad. Jeho porušení 
může způsobit přechod jednoho z komunikantů k jinému tématu; 
komunikační partner (a) přistoupí na nové téma, (b) neakceptuje nové téma. 
Některá obecná pravidla pro úspěšné vedení komunikace zpracoval H. P. 
Grice (principy a maximy). 
 

5. Úkoly 
 

Cvičení 1: Výpověď R1 A: v kolik zejtra jedeš domu\ je první replikou 
presekvence. Vytvořte rozhovor o čtyřech replikách, v němž základní 
sekvence bude končit a) preferovaně, b) nepreferovaně. 
 
Cvičení 2: Výpověď R1 je první replikou presekvence. Vytvořte rozhovory, v 
nichž a) druhá replika presekvence bude nepreferovaná, b) druhá replika 
presekvence bude preferovaná a rozhovor skončí preferovaně; c) b) druhá 
replika presekvence bude preferovaná a rozhovor skončí nepreferovaně  
R1 A: pudeš zejtra na cvička\ 
 
Cvičení 3 
R1 Vytvořte rozhovor podle následujících pokynů§: A: ten ranní rychlík do 
Břeclavi jede i v sobotu/ je první replika presekvence, v ní je vložená 
sekvence, základní sekvence začne žádostí a končí preferovaně. 
 
Cvičení 4 
Vytvořte nákupní rozhovor (A: zákazník, B prodavač) podle následujících 
pokynů: A: máte tužkový baterie/ je první replika presekvence, do ní je 
vložená sekvence, základní sekvence začne žádostí a končí preferovaně. 
 
Cvičení 4 
R1 A: máte tužkový baterie/ 
R2 B. velký nebo malý\ 
R3 A: malý\ 
R4 B: tak ty máme tady\ 
R5 A: dejte mně jeden balíček\ 
R6 B: prosím\ třicet korun\ 
 
Cvičení 5 
Vytvořte rozhovor dvou studentů (A, B) podle následujících pokynů: A: 
budeš neska psát ten úkol z matiky/ je první replika presekvence, do ní je 
vložená sekvence, hlavní sekvence začne nabídkou a skončí nepreferovaně, v 
ní je další vložená sekvence) 
 

6. Řešení 
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Cvičení 1a 
R1 A: v kolik zejtra jedeš domu\ 
R2 B: ve dvě\ 
R3 A: drž mě fleka vedle sebe\ já přídu na poslední chvíli\ 
R4 B: jo:\ 
 
Cvičení 1b 
R1 A: v kolik zejtra jedeš domu\ 
R2 B: ve dvě\ 
R3 A: drž mě fleka vedle sebe\ já přídu na poslední chvíli\ 
R4 B: nemůžu\  už sem to slíbil romanovi\  
 

Cvičení 2a 
R1 A: pudeš zejtra na cvička\ 

R2 B: ne:\ já sem si je vyměnil s romanem\ 
 
Cvičení 2b 
R1 A: pudeš zejtra na cvička\ 

R2 B: jo::\ 
R3 A: vomluv mě/ že sem u doktora\ 
R4: dobře\ 
 

Cvičení 2c 
R1 A: pudeš zejtra na cvička\ 
R2 B: jo::\ 
R3 A: vomluv mě/ že sem u doktora\ 
R4 B: nezlob se/ ale já s nim sem na válečný noze/... 
 

Cvičení 3 
R1 A: ten ranní rychlík do Břeclavi jede i v sobotu/ 
R2 B: myslíte tenn v pět osum nebo šest a tři minuty\ 
R3 A: ten v šest\ 
R4 B: tak ten jede\ 
R5 A: tak chci dva do brna na sobotu\ 
R6 B: ((podává lístek)) 
 
Cvičení 4 
R1 A: máte tužkový baterie/ 
R2 B. velký nebo malý\ 
R3 A: malý\ 
R4 B: tak ty máme tady\ 
R5 A: dejte mně jeden balíček\ 
R6 B: prosím\ třicet korun\ 
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Cvičení 5 
R1 A: budeš neska psát ten úkol z matiky/ 
R2 B: myslíš ten z kvadratickejch rovnic/ 
R3 A: jo::\ ten\ 
R4 B:  chci\ ale nevím si s tim rady\ 
R5 A: chceš s nim pomoc/ 
R6 B: v kolik bys moh\ 
R7 A: třeba v sedum večer\ 
R8 B: to je blbý\ to mám trénink\ 
 

Literatura 
HOFFMANNOVÁ, J. a kol. Mluvená čeština v autentických textech. 
Jinočany: H+H 1992. 
HOFFMANNOVÁ, J. – MÜLLEROVÁ, O. Kapitoly o dialogu. Praha: 
Pansofia 1994.  
HOFFMANNOVÁ, J. a kol. Konverzace v češtině. Praha: Trizonia 1999.  
ZEMAN, J. Verbální a neverbální prostředky v komunikaci mládeže. Hradec 
Králové: Gaudeamus 2013.  
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II.  TEXT:  JEHO  VYMEZENÍ  A  DEFINICE 
 

1. Úvod 
 
Tato kapitola se zabývá vymezením textu a jeho rozdílným pojetím ve 

stylistice, textové syntaxi, textové lingvistice a teorii komunikace. 
 

2. Základní pojmy 
 

text, hypertext, textová syntax, textová lingvistika, textualita. 
 

3. Definice 
 

Text je komplexní lineární, vnitřně hierarchizovaný a kohézní útvar 
znakové povahy, který je výsledkem komunikační činnosti jedince nebo 
skupiny jedinců.  

 

4. Výklad 
 
4.1 Text 
Text lze zkoumat z hlediska různých vědních oborů a metodologických 

přístupů: ty pak v definici zdůrazňují jen některé jeho vlastnosti. Z pohledu 
lingvistické analýzy textu je potřebné lišit přístup stylistický, textově 
syntaktický, textově lingvistický, popř. textologický.   

4.1.1 J. V. Bečka (1992), představitel české stylistiky, definuje text ve 
vztahu ke stylu:  

„Jazykový projev (též text, komunikát) je aktuální užití jazyka tvořící 
samostatný uzavřený celek.“ (s. 15) 

V definici je text synonymním výrazem s výrazy jazykový projev (tedy je 
vázán na jazyk) a komunikát (je výsledkem komunikace); tyto termíny nejsou 
odlišeny žádnými vlastnostmi. Definici vymezuje text jako aktuální užití 
jazyka (tj. parolová činnost). Jazykový projev je výsledkem konkrétní řečové 
činnosti, využívá výběru výrazových prostředků z jazykového systému. 

4.1.2 Na potřebu lišit jednotlivé termíny poukázal K. Hausenblas (1984). 
Podal přehled dosavadních pojetí termínů text, komunikát, promluva a 
jazykový projev a prezentoval své vymezení termínů. Na jeho pojetí navázala 
zejména textová syntax.  

4.1.2.1 Podle J. Hrbáčka předmět textové syntax obsahuje syntax promluvy 
a syntax promluvového komplexu. „Spojováním výpovědí v promluvě a také 
přes hranice promluv (např. v jazykových projevech dialogických) vzniká 
text...“ (s. 5) Text je pak „jazyková struktura komunikátu spjatá tématem, 
popř. vzájemně navazujícími tematickými prvky“ (odpovídá Hausenblasovu 
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termínu textura, popř. pojmu textový vzorec jímž se rozumí modely, jichž 
může produktor textu využít při promýšlení komunikační strategie). Text je 
podle něj realizací jazykového systému jako jednoho ze znakových systémů, 
je tedy vázán na jazyk. Není komunikační jednotkou, nýbrž strukturou 
komunikačních jednotek. Základní jednotkou textu je výpověď.  

Text však není jakákoliv jazyková struktura, ale „jazyková struktura 
projevu, která je smysluplná, tj. je založena (a) na obsahové kontinuitě textu a 
(b) na funkční struktuře textu. Obsahová a funkční struktura textu je určující 
ve vztahu k jeho struktuře výrazové.“ (s. 11) Text a komunikát tedy nejsou 
synonyma, ale označují odlišné jevy. 

4.1.2.2 Akademická Mluvnice češtiny se textem zabývá ve 3. dílu, v oddílu 
M Textová syntax:  

„Texty (komunikáty, jazykové projevy, promluvy) jsou základní útvary, 
jimiž se realizuje lidská komunikace, sdělování informace.“ s. 622 

I když jsou zde texty řazeny na stejnou úroveň jako komunikáty, jazykové 
projevy a promluvy, lze definici interpretovat tak, že jde o odlišné pojmy 
označující různé výsledky lidské komunikace. 

V další části kapitola zasazuje text do širšího komunikačního rámce, 
charakterizuje jeho složky, fáze, obsahovou a sémantickou strukturu i 
vlastnosti. Text je základní formou fungování jazyka ve společnosti. 

V podkapitole o druzích textu je prezentována klasifikace podle podílu 
složky verbální a neverbální (s. 639). Jsou zde vymezeny tři typy: (a) texty 
„skoro čistě“ verbální, (b) texty smíšené, verbálně-neverbální, (c) komunikáty 
neverbální (např. plakáty a reklamy bez verbálního textu). Z této části je 
patrné, že text a komunikát nejsou synonyma. Text je vázán na verbální 
činnost (musí obsahovat verbální složku), komunikát nikoliv. V dalších 
částech je užíván termín verbální text. 

4.1.3 Příruční mluvnice češtiny (Karlík a kol., 1995) v kapitole o textu 
(autor M. Jelínek) upozorňuje, že problémy textu jsou předmětem textové 
lingvistiky. Texty vymezuje jako „celistvé (komplexní) a zpravidla též 
soudržné (koherentní) jazykové útvary, jejichž prostřednictvím mluvčí 
realizuje různé komunikační cíle“ (s. 841). 

Upozorňuje, že při výzkumu textu lze rozlišit dva základní přístupy: (a) 
přístup propoziční, který vychází z elementárních textových jednotek 
(textémů) a snaží se postihnout, jak z nich text vzniká; (b) přístup 
komunikační, který vychází od textu jako celku (v centru pozornosti je 
vázanost textu na jistou komunikační situaci). Přístup (a) využívá textová 
syntax, přístup (b) pragmatika textu. 

Texty lze charakterizovat prostřednictvím jistých rysů, které určují jeho 
textualitu. K nim se počítají situativnost (začlenění textu do jistého situačního 
kontextu), intertextovost (vázanost textu na obecné vědomosti, hodnoty, 
reálné texty), intencionálnost (zaměřenost textu k jistému obsahu a cíli), 
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akceptabilita (přijatelnost textu pro adresáta), informativnost (sdělnost textu) 
a koherence (soudržnost) a koheze (spojitost) textu.  

4.1.4 Komunikát je pojem nadřazený textu (text je verbální komunikát). Je 
předmětem textové lingvistiky.  

4.1.4.1 Text je výsledkem řečové činnosti jako konkrétní realizace 
jazykového systému. Jeho základní vlastností je textualita, která je vymezena 
dílčími vlastnostmi: kohéznost (zahrnuje kohezi jako spojitost na povrchové 
rovině a koherenci jako spojitost na hloubkové rovině), intencionalita a 
akceptabilita, informativnost, situativnost a intertextovost. Pokud 
jazykový útvar nemá některou z vlastností textuality, je ne-text. 

4.1.4.2 Textualita umožňuje vymezit text z komunikačního hlediska. 
Prototext (autorský text) je verbální komunikát (text). Metatext je odvozený 
verbální komunikát, který reaguje na prototext. Je idiotextem odborníka 
(literární kritik, literární vědec, učitel, recitátor aj.). Idiotext je metatext 
přijímaný konkrétním jedincem. 

4.1.4.3 Některé příručky omezují text jen na psanou formu nebo na 
jazykový útvar jakkoliv fixovaný (k tomu srov. Hoffmannová, 1997, s. 154–
161). S textem bývá někdy spojován termín diskurz. Ani ten však není 
vymezován jednotně. Někteří autoři ho chápou jako synonymum k termínu 
text, častěji zahrnuje kromě psaného projevu i komunikační a situační kontext 
(je integrovaným celkem textu a kontextu; srov. Hoffmannová, 1997, s. 8–
12). 

 
4.2 Hypertext 
4.2.1 Text je lineární, kontinuální, hierarchizovaný a ukončený verbální 

komunikát. Při práci s textem se vychází z hlavního verbálního komunikátu, 
jemuž jsou jiné texty podřazeny. 

4.2.2 Hypertext je založen na nelineárním způsobu organizace 
komunikátu: základní informační jednotkou je uzel (úroveň) obsahující texty, 
neverbální komunikáty (fotografie, kresby, zvuky, animace, video). Uzly jsou 
mezi sebou propojeny a hierarchicky uspořádány (uzly na jedné úrovni mají 
zpravidla obdobné obsahové zaměření nebo obdobnou formální podobu či 
důležitost). Uživatel podle zájmu selektivně aktivuje různé uzly. Speciální 
spoje (links) dovolují v síti přechody do jiných hypertextů. 

Hypertext rozšiřuje možnosti kreativní práce s textem, je interaktivní. Má 
virtuální povahu – je uložen v kódech umístěných v síťovém systému. 
Organizaci, hierarchii a výběr odkazů – samostatných a nezávislých textových 
i netextových segmentů – ovlivňuje příjemce, který se v hypertextu stává 
produktorem výsledného komunikátu: určuje jeho konečnou organizaci i 
hierarchii, může jej komentovat, propojit s dalšími složkami apod. původní 
pretexty jsou rozptýlené a z nich – na základě intertextuality a intratextuality, 
tj. interních a externích odkazů k textovým a netextovým uzlům – vytváří 
produktor svůj idiotext. 
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III.  LINGVISTICKÁ  ANALÝZA  TEXTU 
 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje výstavbu a jazykové prostředky textu. 
 

2. Základní pojmy 
 

analýza textu, funkční styl, výstavba textu, explicitní a implicitní motiv, 
koheze, fabule, syžet, slohový postup, slohový útvar, horizontální a vertikální 
členění textu, titul, vypravěč. 

 

3. Definice 
 

Lingvistická analýza je rozbor, rozklad textu na nejmenší kompoziční a 
výrazové prvky a složky. Opírá se metodologicky o teorii komunikace, 
textovou lingvistiku a stylistiku, 
 

4. Výklad 
 
Výchozí text 
 
/1/ Spatřil řeku. /2/ Řeka byla pro něho v životě vším. /3/ A tak k ní šel, 

podle řeky musel také dojít do svého domku a ke své ženě. /4/ Šel při měsíci, 
který z řeky udělal stříbrnou silnici. /5/ Místy se natáhl do trávy, všechno ho 
bolelo. /6/ Srdce jako by mělo puknout a nohy jako by se měly zastavit. /7/ 
Poprvé v životě šel takovou dlouhou štreku bez hvízdání a bez zpěvu, nezpíval 
si ani tu z legií o slonech, ani tu o červeném šátečku. /8/ Jako by prasklo péro 
u gramofonu, jako by dohrál hrací obraz s veselým poutníkem a rybářem. /9/ 
Šel a jenom na nebi občas jako by spatřil špajzku vystlanou čistými papíry 
přesně tak, jak rozkázal. /10/ Pak prý spatřil u břehu rybu. /11/ Byla to 
dlouhá ryba s velkýma vypoulenýma očima. /12/ Dívala se na něho a on se 
díval na ni. /13/ Byla to taková ryba, která byla tak chytrá, že ji po celý život 
žádná ryba nezabila a žádný chytrý rybář nechytil. /14/ Jen proto mohla být 
tak velká a tak stará. /15/ Tvrdil pak, že se na něj přišla podívat, jak umírá, 
protože zabil za svůj život tisíce ryb. /16/ Ryba zavrtěla ploutvemi a odplula. 
/17/ Dal se znovu na cestu. /18/ Ráno se dobelhal k vrátkům. /19/ 
Podlamovaly se pod ním nohy a držel se za srdce. /20/ Maminka se lekla a 
vedla ho do světnice. /21/ Když šel kolem špajzky, odvrátil hlavu, bál se, že 
tam dala ty čisté papíry. /22/ Pak se přece jen podíval. /23/ Špajz měl ty 
papíry špinavé a byl zřejmě schválně pootevřený. /24/ Bylo tam trochu mouky, 
rýže, krup a láhev oleje. /25/ Usedl do židle a usmál se na maminku: 
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/26/ „Ty můj nejlepší kamaráde.“ 
/27/ Maminka zavolala sanitku. /28/ Přijeli, vedli ho ven, že ho povezou do 

nemocnice. /29/ Nadával jim, u vrátek se jim vytrhl, něco si zapomněl. /30/ 
Nevracel se pro malý tranzistor, jak si ho lidi berou. /31/ Dal si jednou 
namalovat krásnou cedulku, na kterou byl pyšný. /32/ Teď si ji pověsil na 
vrátka, aby si to mohl každý přečíst. /33/ Stálo na ní: 

/34/  PŘIJDU  HNED 
/35/ A už nikdy nepřišel. 

  Ota Pavel: Smrt krásných srnců. Praha: Olympia 1981, s. 101–102. 

 
1. Zařazení textu k funkčnímu stylu 
Lingvistická analýza textu začíná jeho zařazením k funkčnímu stylu. 

Funkční styl je vymezen na základě funkce textu; jde o jeden z typů 
objektivních stylů. Každý funkční styl má typické charakteristické znaky, 
kompoziční a výrazové prostředky. Některé funkční styly (odborný) tyto 
prostředky normují.  

Týž jazykový prvek/jev může mít odlišnou funkci v různých funkčních 
stylech (přímá řeč: v odborném stylu jde o přesnou citaci, v uměleckém o 
simulaci autenticity; termín v odborném stylu je pojmenovávacím 
prostředkem odborného vyjadřování, v uměleckém stylu jde o prostředek 
poetizace, např. O. Březina, M. Holub). 
 
Cvičení:  
Pro který funkční styl jsou charakteristické tyto jevy: (a) užívání termínů, (b) 
tendence k sevřené stavbě vět (kondenzace), (c) trpné konstrukce, (d) klišé, 
(e) expresivní výrazy. 
Řešení:  
(a)–(c) odborný styl, (d) publicistický styl, (e) umělecký styl. 
 

1.1 Výchozí text patří k funkčnímu stylu uměleckému. Texty patřící k 
tomuto funkčnímu stylu přenášejí vedle kognitivní informace (sdělení) také 
estetickou informaci (působí na emocionalitu příjemce a vyvolává v něm 
pocit krásna). Na různých rovinách jsou užity prvky, které produktor 
zakódoval a čtenář dekódoval jako estetické. 
 

Cvičení:  
Vymezte typické znaky uměleckého stylu. 
Řešení:  
Výrazné uplatnění subjektivních slohotvorných činitelů (→ široká škála stylů 
singulárních {jednotlivých textů} a autorských); využití širokého spektra 
výrazových prostředků (fonetických, grafických, gramatických, lexikálních, 
syntaktických), emocionalita, aktualizace (tendence k novému rozvíjení 
formálních i obsahových prostředků a jejich kombinace) 
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2. Strukturně-sémantická výstavba 
Výstavba textu (kompozice) je uspořádání všech složek do celku; zahrnuje 

jak tematickou výstavbu, tak její jazykové vyjádření (záměrné uspořádání 
jednotlivých tematických a jazykových složek v celek literárního díla). 

Jakýkoliv text probíhá v časové ose (lineárně), ale referuje o skutečnostech, 
které se mohou odehrávat simultánně nebo v časové souvislosti nejsou. Ve 
vědomí příjemce se vytváří ucelený obraz sdělovaného obsahu. K tomu slouží 
horizontální a vertikální členěná textu 

Povrchová rovina textu: forma smyslově vnímatelná 
Hloubková rovina textu: sémantická složka, pragmatická složka (smysl)  
 
2.1 Strukturně-sémantická klasifikace motivů 
Základní jednotkou výstavby textu je motiv (z lat. mōtīvus = hýbající, 

popud) – nejmenší, obsahově nerozložitelný tematický prvek (uměleckého) 
textu. 

2.1.1 Klasifikace motivů podle způsobu vyjádření 
(a) motiv explicitní (slovně vyjádřený na povrchové rovině textu, řeka /1/–

/4/)  
Je vyjádřen: 

Plnovýznamovým slovem nebo slovním spojením v různých pádech (život). 
Zástupnou formou (proformou): zájmenem (hlavní postava – on), 
příslovcem (tam – /24/). 
Smíšeně: obojím způsobem (cedulka: 1x slovně /31/, 4x proformou /31–/34/) 

Při vymezení motivů lze využít frekvence slov. Nejčastějšími slovy ve 
výchozím textu (a tím hlavními motivy) jsou substantiva ryba (6 
plnovýznamových slov + 3 zástupné formy), řeka (4+1), špajz (3+2), cedulka 
(1+3), život (4+0), vrátka, maminka (3+0), on (hlavní postava není explicitně 
pojmenována, je na ni jen nepřímo odkazováno: poutník, rybář – 0+9), papír 
(3+0); adjektiva čistý, dlouhý, chytrý. 

Výraz řeka (4+1) se opakuje (zřejmě jej chce autor zdůraznit), jen jednou je 
zástupná forma. Je třeba dát pozor, na co zástupné formy odkazují: např motiv 
cedulka (1+3) je vyjádřen převážně zástupnou formou 

(b) motiv implicitní (obsažený v textu, ale slovně nevyjádřený, smrt); je 
výsledkem inference (myšlenkový proces vyvozování závěru z premis) z 
konstelace dalších motivů (nemoc +  nemocnice + už nepřišel → smrt). 
 

Cvičení 
Vyhledejte v textu jednotlivé typy motivů. 

Řešení 
explicitní motiv vyjádřený plnovýznamovým slovem – život (/2/, /7/, /13/, 
/15/, explicitní motiv vyjádřený zástupnou formou – on, explicitní motiv 
vyjádřený smíšeně – ryba /10/–/16/, řeka /1/–/4/, špajz /9/, /21/–/24/, cedulka 
/31/–/34 
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(c) Motiv může být vyjádřen také různými slovy (částečnými synonymy) – 
jít (9), dobelhat, podlamovat, přijít, usednout, vést, vézt, vracet, zastavit, 
vytrhnout. Výrazy se liší v intenzitě a kvalitě (iniciaci) pohybu (on šel x vedli 
ho). Je potřebné motiv pojmenovat příslušným výrazem ze sémantického pole 
slovní zásoby – pohyb, putování (19 sloves). 
 

2.1.2 podle obsahové funkce se motivy dělí na 
(a) dynamický motiv – pohyb, putování (19 sloves).  
(b) statický motiv – vizuální kontakt: spatřit (3) (zachytit zrakem), dívat se 
(4) (sledovat někoho zrakem). 

2.1.3 Podle umístění v textu:  
(a) vstupní motiv: je umístěn na začátku textu (řeka) 
(b) jednorázový motiv: vyskytuje se na jednom místě textu (ryba) 
(c) opakující se motiv: vyskytuje se na více místech textu v určité kohézní 
sekvenci (vrátka /18/, /29/, /32/) 
(d) průběžný motiv (leitmotiv, termín přejat z hudební vědy) prochází celým 
textem; nejjednodušší pojmenování strhávající na sebe opakovaně pozornost. 
Nemusí být motivem hlavním. Může být vyjádřen různými výrazy ze značně 
širokého sémantického pole (ve výchozím textu např. kvalita pohybu). 
 
Cvičení:  
Najděte ve výchozím textu příklady na jednotlivé typy motivů podle umístění 
v textu 
Řešení: 
Vstupní motiv – řeka; jednorázový motiv – ryba, cedulka; opakující se motiv 
– srdce a nohy  /6/, /19/, špajzka, vrátka. 

 

2.2 Motivy na sebe navazují, vytvářejí motivické skupiny (komplexy) a 
postupně celý text. Sled motivů je výsledkem působení sekvenčního kontextu 
(navazuje na předchozí motiv) nebo formálních důsledků (např. špajz – papír 
– čistý/špinavý).  
 
Cvičení: 
Najděte v textu dvojice motivů a jejich vzájemný vztah. 
Řešení: 
srdce – nohy;  
motiv dívat se je vázán na motiv ryba a hlavní postava (on) 
motiv spatřit je spojen s třemi dalšími motivy: řeka (v reálu /1/), špajz (v 
představě /9/) a ryba (/10–/16/; není jasné zda v představě či reálu; prý 
omezuje autenticitu, tj. někdo o cestě vyprávěl {intertextualita}; tím motiv 
ryby působí záhadně, tajemně). Je zde triáda, která je typická pro pohádky 
(prostředek gradace) 
 

2.2.1 Sestavování motivů do struktury  
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Jde o kohezi a koherenci motivů a jejich hierarchizaci, jaký smysl mají 
motivy (co symbolizují) 

Hlavním motivem je pohybová aktivita hlavní postavy (on). Vychází od 
motivu řeky /1/, který je spojen s motivy život /2/, domek a žena /3/: řeka je 
kompasem cesty i života (cesta podél řeky bude kopírovat cestu životem – 
/3/). Hlavní postava (on) směřuje explicitně do svého domku a ke své ženě. 
Dynamický motiv pohyb domů je rozdělen na dvě části po 9 výpovědích – 
dělí je statický motiv ryby. 

2.2.1.1 První část: na motiv pohybu je vázána dvojice motivů srdce a nohy 
/6/ (srdce = cit, symbol lásky, psychická bolest; nohy = fyzická bolest) a 
motiv špajzky (v představě /9/) + papíry + čisté. Iniciátorem pohybu je hlavní 
postava. V některých částech je pohyb přerušen (negace pohybu): natáhl se 
do trávy /5/. 

2.2.1.2 Druhá část:  hlavní postava se dostává domů: jde o výběrový popis 
(specifická synekdocha): Domov zastupují: vrátka /18/, špajz /21/–/24/ (v 
reálu; + papíry + špinavé), světnice /20/ + židle /25/ + žena /20/, /25/= 
maminka (ne manželka). 

Vrátka jsou hranicí prostoru mezi venku a doma, jsou spojena s motivem 
maminka, Dochází u nich ke změně kvality pohybové aktivity hlavní postavy: 
až k motivu vrátek je pohyb jeho aktivitou, od motivu vrátek stimuluje jeho 
pohyb jiná postava (maminka). Objevuje se opět dvojice motivů (nohy a srdce 
/19/), tentokrát v inverzním postavení. 

Výstavba pohybové aktivity domů: 9 výpovědí – motiv ryby – 9 výpovědí. 
Objevují se shodné motivy v zrcadlovitém postavení: domov – žena /3/ – 
srdce – nohy /6/ // nohy – srdce /19/ – maminka /20/ – domov  (= světnice 
/20/ + špajz /21-23/ + židle /25/): (motiv srdce je vždy blíže motivu ženy). V 
obou částech je i motiv špajzky /9/, /22/–/24/ 

2.2.1.3 Pohybová aktivita z domu pryč. Důležitý pro výstavbu je motiv 
vrátek: je opět vázán na změnu pohybové aktivity hlavní postavy. Nejprve 
jeho pohyb iniciují jiné osoby (je veden), u vrátek se vytrhne a vrací se domů, 
poté přichází zpět k vrátkům. 

S motivem vrátek souvisí motiv cedulky: jde o krátké sdělení fixované na 
materiální podklad (=dvojrozměrný útvar + sdělení). Sdělení souvisí opět s 
pohybem (= intertextuální segment Přijdu hned!). 

Přijdu hned // nikdy nepřišel má opět formu zrcadla: činnost + čas // non 
čas + non činnost → chiasmus (postavení slov křížem jako slohový 
prostředek, pojmenování podle řeckého písmena x [chí]: Jíme, abychom žili, 
nežijeme, abychom jedli). Osamostatnění vět do odstavců je zvýrazňuje a 
tvoří pointu textu. 

2.2.1.4 Statický motiv ryby (10-16) je nejrozsáhlejším motivem textu 
(tvoří samostatný textový segment). 

/10/ Jde o úvod (expozici) nového motivu (tj. začlenění motivu do 
sekvenčního kontextu a celého textu): (on) spatřil (zaregistroval) rybu (Výraz 



 
23 

 Obor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

232323232323
23 

 

prý omezuje autenticitu; hlavní postava tedy není totožná s narátorem, jde o 
odlišné postavy). Aktivita spatřování je vázána na motiv on. Setkávají se u 
břehu, tj. pruhu pevné půdy podél vodní plochy; jde o místo, kde se ryba a 
člověk mohou sejít. 

/11/ Přináší vnější výběrový popis, narátor si všímá vzhledu (dlouhá, 
vypoulené oči): délka (→ silná, zdravá, stará) + výrazný znak koherentně 
související se spatřováním (vypoulené oči). 

/12/ Popisuje vzájemnou činnost (dívat se), vizuální kontakt a druh 
neverbální komunikace (vnitřní poměřování sil). Výpověď má formu 
symetrického zrcadla (při překlopení se výrazy kryjí): (ona) – dívat – on // on 
– dívat - ona 

/13/ Nejdelší výpověď motivu ryby má formu asymetrického zrcadla (kryjí 
se protagonisté a jejich společná vlastnost): ryba – chytrá – život // (smrt) – 
chytrý – rybář. U motivu ryby je explicitně vyjádřen život, ale u rybáře ne (→ 
implicitní motiv smrti). 

Motiv chytrosti je u ryby rozvit (vedlejší věta), u rybáře nikoliv (jen 
přívlastek): u motivu rybáře je větší kondenzace, chytrost ryby je vyjádřena 
nekondenzovaně a tím zdůrazněna. 

Kondenzace (z lat. kondēnsāre = zhušťovat) je zhuštěné vyjádření. 
Kondenzovanost vyžaduje psychické úsilí při analýze (implicitní syntaktické 
vztahy). Syntaktické prostředky, jimiž dosahujeme kondenzovanosti: 
nejvolnější <- samostatné věty – středník – souvětí souřadné – souvětí 
podřadné – polovětné konstrukce – větné členy -> nejtěsnější. 

O motivu ryby je užito více slov než o rybáři, ryba je důležitější motiv (۟→ 
vítěz skrytého souboje). 

Ve větě jsou klíčové motivy a ve zhuštěné formě je vyjádřeno téma 
(základní myšlenka) textu ۟→ topikální věta (topik = motiv) 

Ryba symbolizuje přírodu, rybář zastupuje člověka. 
/14/ Výběrová charakteristika ryby (stará); obsahuje vnější a vnitřní popis. 

Oproti /11/ je motiv stará, predikuje moudrost (kulturní stereotyp: viz 
pohádka, dílo Babička B. Němcové), implikuje, že rybu nikdo nechytil. 

/15/ Znovu interakce (skrytý boj), ryba je v silnějším postavení, o boji je 
rozhodnuto: ryba je aktivní – přišla se podívat (příroda se přišla podívat na 
umírajícího člověka). 

/16/ Závěr motivu: pohyb ryby a přechod k činnosti. 
Ryba může být symbolem pohádkového diskurzu, náboženského diskurzu, 

zastupuje přírodu. Na motiv ryby je vázán vizuální kontakt. Vynechání 
motivu ryby by oslabilo myšlenkový náboj textu: je v něm topikální věta, 
nejdelší věta, umožňuje zamyšlení nad událostí. 

Zrcadlo je pro text typické – je na úrovni výpovědí a také na úrovni textu. 
Umožňuje sledovat kohezi motivů (neúplné zrcadlo může plnit textotvornou 
funkci). 
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2.3 Fabule a syžet 
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Fabule (z lat. fabula = vyprávění) je přirozené (chronologické, kauzativní) 
řazení událostí. 

Syžet (fr. le sujet = námět, téma): systém tematických složek vyplývajících 
z celkové konstrukce a průběhu epického díla. Syžet je specificky 
komponovaná a tematizovaná fabule literárního díla.  

Retrospektiva (retrō = zpět, spectāre = dívat se) je metoda fabulační 
výstavby textu, která porušuje časovou posloupnost; příjemce je seznámen s 
konečným výsledkem, potom teprve následuje příčina (může mít např. formu 
vzpomínky). 

Ve výchozím textu se fabule a syžet se kryjí 
 
Cvičení: 
Z textu (prý, tvrdil pak) vyplývá, že autor celou popisovanou komunikační 
událost s hlavní postavou neprožil. Představte si, že by autorovi hlavní 
postava komunikační událost vyprávěla. V kterém místě textu by tak mohla 
učinit? Vytvořte z uvedeného textu jiné vztahy fabule a syžetu. 
Řešení: 
Po výpovědi 17 (u vrátek nebo během pohybu do světnice), před výpovědí 28 
(než ho odvezli), před výpovědí 35 (např. při návštěvě v nemocnici – v tomto 
případě by byl celý text retrospektivou). 
 

2.4 Slohové postupy a útvary. 
Slohový postup odráží základní linii výstavby v rovině tematické a 

jazykové. 
Pro popisný postup je typické, že jednotlivá fakta jsou podávána formou 

výčtu s cílem vytvořit si představu o popisovaném objektu nebo jevu. 
Uspořádání je libovolné, ale příjemce očekává jistý řád (časový, prostorový). 

Úvahový postup směřuje k zachycení vnitřních souvislostí sledovaných 
faktů. Cílem je odrazit vztahy mezi jevy. Je subjektivní (v protikladu k 
výkladovému postupu). 

Text je vystavěn na základě postupu popisného, motiv ryby je realizován v 
postupu úvahovém. 

Slohové útvary jsou konkrétními realizacemi textových modelů. Základem 
je děj: ten může být opakovatelný a neopakovatelný 

Reportáž je prozaický publicisticko-umělecký žánr zobrazující skutečnost 
na základě konkrétních faktů, někdy i pomocí uměleckých obrazů. Jejím 
základním znakem je věcnost, přesný odraz skutečnosti, uvádění konkrétních 
údajů. Využívají se jazykové prostředky z různých stylových vrstev. 
 

3. Horizontální členění textu 
Jde o lineární uspořádání textu (má začátek, střed a konec). Obsahuje titul, 

podtitul, moto, dedikaci, předmluvu, kapitoly, odstavce, doslov a další části, 
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některé typické jen pro určitý typ textů (oslovení, abstrakt, klíčová slova, 
resumé aj.). 

3.1 Ve výchozím textu lze pracovat jen s odstavcem, což je centrální útvar 
segmentace a obsahové výstavby, seskupení výpovědí se společným tématem 
a kompoziční funkcí. Jde o útvar grafický („odstavení“ od okraje) a obsahový, 
nikoliv systémový. 
2. odstavec: přímá řeč (citace) 
3. odstavec: téma mezi dvěma odstavci 
4. odstavec: intertextualita: text je zasazen do jiného sekvenčního i situačního 
kontextu, zvýraznění velkými písmeny. 
5. odstavec: konec textu 

První odstavec by bylo možné rozdělit do tří částí podle motivů: pohybová 
aktivita 1 – ryba – pohybová aktivita 2. Kritériem pro jeho vymezení je 
zřejmě motiv života (podporuje to i možná retrospektiva). Odstavce děj 
gradují (blíže životu jsou dlouhé, blíže smrti krátké); poslední odstavec 
přináší implicitní motiv smrti: inferujeme jej ze sekvenčního kontextu (Přijdu 
hned – nepřišel), topikální výpovědi, časového zakotvení (noc – ráno / život – 
smrt). Text zobrazuje pohybovou aktivitu hlavní postavy (on) od života k 
smrti. 

3.2 Výchozí text neobsahuje titul. 
3.2.1 Titul (z lat. titulus = nápis) je úvodní část textu (užívá se i výraz 

nadpis, název). Zastupuje text v komunikaci (může fungovat mimo něj). 
Vedle pojmenovávací funkce, která se nemusí vztahovat k obsahu textu, může 
obsahovat základní informaci o textu: téma (Rok na vsi), žánr (Balady a 
romance), prostor (Na Lokti), čas (Temno), literární postava (Babička), 
emocionální obsah (Šalalali) aj. Jde o nejexponovanější část textu: spojuje 
vlastní text s příjemcem. Jeho forma může být orientována na určitou skupinu 
čtenářů a snažit se ji zaujmout (reklamní funkce). 

Titul bývá nejčastěji vyjádřen jmennou frází v nominativu (Život a dílo 
skladatele Foltýna). Méně častý je dvojčlenný titul se zpřesněním po 
pomlčce, dvojtečce či spojce (Problémy se skloňováním: Stanley cup 1993 
aneb McSorley, Robitaille a ti druzí). Může mít formu tázací věty (Kam s 
ním?), rozkazovací či zvolací věty (Zapomeňme na Saussura!), citace jiného 
textu (Je to asi ňák tak... aneb o nepřesnosti v jazyce). 

Dynamické titulky obsahují nebo asociují sloveso (Dobrý člověk ještě žije). 
Základem statických titulků je substantivum v nominativu (Temno). 

3.2.2 Pro výchozí text je možné vytvořit několik titulů; ty zároveň odrážejí 
kvalitu příjemcova idiotextu: různou hierarchizaci motivů a dalších 
sémanticky relevantních složek textu a proces odhalování smyslu textu (blíže 
viz Bartůňková – Zeman, 1992–93): 
Stříbrná silnice: akcentuje leitmotiv (motiv cesty), a to v konkrétním i 
přeneseném významu; 
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Přijdu hned!: citace nápisu na cedulce zvýrazňuje dramatický úsek textu; 
zároveň podtrhuje dvouvrstevnatost výpovědi; 
Smrt chytrého rybáře: jde o parafrázi titulu celého díla (Smrt krásných 
srnců);akcentuje motiv chytrosti vázaného na statickou část textu. 
 
Cvičení: 
Vytvořte další tituly výchozího textu a vysvětlete, jak vyjadřují kvalitu 
příjemcova idiotextu. 
Řešení: 
Cesta domů: zdůrazňuje leitmotiv textu a jeho první část; 
Poslední cesta: v popředí je tragika leitmotivu, a to v konkrétním i 
přeneseném významu; 
Dlouhá štreka: do popředí se dostává kvalita cesty (délka, obtížnost); 
nespisovný výraz je v souladu s poetikou celého textu; 
„Ty můj nejlepší kamaráde!“: citace repliky hlavní postavy zvýrazňuje vztah 
obou protagonistů textu; 
Ryba s moudrýma očima: parafráze titulu poslední povídky (Králíci s 
moudrýma očima); akcentuje motiv neverbální komunikace a vztahu člověka 
a přírody; 
Jak jsem potkal rybu: v popředí je motiv ryby jako prvku sebereflexe, zároveň 
je implikován i intertextuální vztah k jinému Pavlovu souboru povídek (Jak 
jsem potkal ryby). 

 
4. Vertikální členění textu 
Vertikální členění textu vyděluje segmenty patřící různým kontextům. 
4.1 V epických dílech se vertikální členění textu promítá do pásma 

vypravěče a pásma postav. 
Postavy vystupují jen ve (fikčním) světě textu; mají funkci akční 

(vykonávají akci a podílejí se na rozvoji děje) a interpretační (explicitně a 
implicitně vyjádřený postoj k fikčnímu světu). 

Vypravěč má funkci konstrukční (prostředník autorova tvůrčího aktu) a 
kontrolní (řídí výstavbu textu). Může stát mimo text (vypravěč objektivní, 
vševědoucí, er-forma) i ve (fikčním) světě textu (vypravěč subjektivní, ich-
forma). 

Er-forma a ich-forma jsou krajní body narativní stupnice. Moderní 
literatura ostrou hranici mezi vypravěčem a postavami ruší: vznikají 
přechodná pásma mezi řečí vypravěče a přímou řečí postav (srov. Doležel, 
1993). 

Přímá řeč je simulací doslovné reprodukce verbální aktivity komunikanta 
(literární postavy). Je graficky odlišena od ostatního textu (uvozovky). Bývá 
doprovázena uvozovací větou. Usedl do židle a usmál se na maminku: „Ty 
můj nejlepší kamaráde!“  
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Nepřímá řeč je nepřímo sdělená verbální aktivita určité postavy. Je 
obsahovým projevem postavy, ale formální součástí pásma řeči vypravěče. 
Má formu vedlejší věty: Zeptal se, zda může přijít až večer. (← Zeptal se: 
„Můžu přijít až večer?“) 

Nevlastní přímá řeč je doslovnou reprodukcí projevu postavy textu, ale 
prezentovanou vypravěčem. Projevuje se jako prostředek vnitřního monologu 
postavy (není signalizována uvozovkami, je pevněji spjata se sekvenčním 
kontextem): On mě asi nepoznal, pomyslila si. (← Pomyslila si: „On mě 
nepoznal.“; ← Pomyslila si, že ji asi nepoznal.). 

Polopřímá řeč prezentuje verbální činnost postavy textu prostřednictvím 
vypravěče. Ponechává si znaky pásma vypravěče i postavy; není doprovázena 
uvozovací větou: Už se s ním nechce setkat, nevěří mu, zradil ji. 

 

Cvičení 
Převeďte textový segment Už se s ním nechce setkat, nevěří mu, zradil ji. na 
přímou, nepřímou a nevlastní přímou řeč. 
Řešení 
„Už se s ním nechci setkat, nevěřím mu, zradil mě.“ 
Došla k závěru, že se s ním už nechce setkat, nevěří mu, zradil ji. 
Už se s ním nechci setkat, nevěřím mu, zradil mě, pomyslila si. 

 
4.2 Ve výchozím textu není zřetelná ich-forma, ale obsahuje v prvním 

odstavci signalizátory nevševědoucnosti (prý, tvrdil pak). Výraz maminka je 
pojmenováním, které odkazuje k vypravěči (jde o manželku hlavní postavy). 

Vypravěč je v textu přítomen zprostředkovaně, nevystupuje explicitně jako 
jedna z jednajících postav na povrchové rovině; ve (fikčním) světě textu je 
přítomen pojmenováními postav z hlediska vypravěče. 

Er-forma s přítomností v textu je typická pro reportáž; nevystupuje 
explicitně jako jedna z postav na povrchové rovině textu, ale projevuje se 
subjektivním hodnocením (fikčního) světa textu. 
 

5. Zařazení do kontextu literatury 
Výchozí text je závěrem povídky Oty Pavla Králíci s moudrýma očima z 

povídkového souboru Smrt krásných srnců. 
Povídka čtenáře zavádí do domku nedaleko Radotína, kde Pavlovi rodiče 

strávili poslední léta svého života. Protože měli finanční problémy, rozhodl se 
Pavlův otec pro svůj poslední „kšeft“, tentokrát s králíky. Věnoval jejich 
chovu velkou pozornost a ti měli oči „na králíky krásné a moudré, jako by 
všechno věděli“. Na radu člena králíkářského spolku dal králíky tetovat a 
rozhodl zúčastnit se s nimi výstavy. Před odjezdem zavedl manželku do 
špajzu, v té době poloprázdného, a poručil ji, aby jej vyklidila a dala do regálů 
čisté papíry. Z peněz, které získá za králíky na výstavě, přiveze nové zásoby. 
Králíci však nesplňovali kritéria pro udělení cen, a proto je nikdo nekoupil. 
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Otec králíky vypustil z klecí do volné přírody a utekl před nimi. Chtěl odjet 
domů vlakem, ale neměl na jízdné. 

Zde začíná naše výchozí ukázka. V této souvislosti je potřebné upozornit, 
že bez znalosti celé povídky jev ukázce neinterpretovatelný motiv špajzu. 
Manželka svého muže dobře znala a měla zkušenosti z jeho předchozích 
neúspěšných „kšeftů“, proto nesplnila jeho rozkaz vyklidit špajz. Otec se po 
cestě domů obával, zda nebude špajz prázdný. Na motiv špajzu je zde vázán 
vztah obou protagonistů příběhu i jeho peripetie a je pak lépe 
interpretovatelná přímá řeč hlavní postavy: „Ty můj nejlepší kamaráde.“ 

5.1 Ota Pavel (vl. jménem Otto Popper) se narodil 2. července 1930 v 
židovské rodině obchodního cestujícího. Válku prožil v Buštěhradu, kam se 
jeho rodina přestěhovala z Prahy roku 1939; jeho dětství bylo poznamenáno 
perzekucí (otec i oba bratři přežili koncentrační tábor). Po maturitě na 
obchodní a jazykové škole v Praze byl od roku 1949 sportovním redaktorem v 
Československém rozhlasu, od roku 1956 pracoval v redakcích různých 
časopisů (Stadion, Čs. voják). Od roku 1966, kdy se projevilo vážné duševní 
onemocnění, byl v invalidním důchodu. Zemřel 31. března 1973. 

Publikovat začal na počátku 50. let. V 60. letech začal psát reportážní 
povídky. Z próz se sportovní tematikou jsou nejznámější Dukla mezi 
mrakodrapy (1964) a Pohádka o Raškovi (1974), z autobiografických 
lyrizovaných próz soubory Smrt krásných srnců (1971) a Jak jsem potkal ryby 
(1974). Podle jeho povídek byly natočeny filmy Zlatí úhoři (1979) a Smrt 
krásných srnců (1986). 

5.2 Pro povídky Oty Pavla jsou charakteristické tyto rysy (blíže viz 
Bartůňková – Zeman, 1992-93). 

5.2.1 V centru zájmu O. Pavla je člověk a jeho životní filozofie. Vyznává 
aktivní postoj k životu, měřítkem velikosti činu je vynaložené úsilí, které 
zpětně člověka formuje.  

Člověkem zosobňujícím aktivní životní filozofii je hlavní postava 
výchozího textu – Pavlův tatínek Leo Popper (v sportovních prózách jsou to 
všichni jedinci, kteří přemáhají neúspěch). Je to postava založená na 
protikladech. Jako správný Žid lpí na konvencích (proto jeho poslední cesta 
vede ke své ženě a do svého domku), ale zároveň se jim svým fanfaronstvím 
vzpírá (furiantství symbolizované špajzem). Zažívá často i neúspěchy, to mu 
však nebrání být stále aktivní (zde gesto s cedulkou). Je to tragikomická 
postava. 

5.2.2 Pandánem je člověku podle O. Pavla příroda jako elementární 
hodnota. Jejich rovnocenného partnerství musí být ze strany člověka založeno 
na etice. 

Starý Popper ztělesňuje tento vztah. Někdy zvítězí, jindy prohrává: příroda, 
zastoupená v naší ukázce řekou a rybou, ho doprovází – obdobně jako celý 
život – i na jeho poslední cestě domů; vede ho (řeka je jeho kompasem) a 
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zároveň soudí (prostřednictvím ryby). A Popper, který s přírodou vždy uměl 
komunikovat, porozumí. 

5.2.3 O. Pavel vychází z reálných faktů a událostí, ty však stylizuje. 
Povídky jsou přesně časoprostorově zakotveny, všechny postavy mají jména. 

Dojem autentičnosti je zde dán především prací s detailem, 
kondenzovaností a pointou (např. zmíněný chiasmus v závěru a 
nedopovězení).  

Text je psán spisovným jazykem s občasnými nespisovnými výrazy 
v autorské řeči (špajz, štreka = dlouhá, obtížná trasa, v atletice běh s 
překážkami). Po syntaktické stránce převažují jednoduché věty a souřadná 
souvětí, rozsáhlejší podřadná souvětí jsou vázána na motiv ryby (a úvahový 
postup). Text vyvolává dojem mluveného projevu (hovorové navazování tak, 
a tak; zvýšená frekvence ukazovacích zájmen; formálně vágní syntaktické 
vztahy: tranzistor, jak si ho lidi berou). 

5.2.4 Způsobem vidění a vyjádření se Pavlovo dílo řadí k lyrizované próze 
a k fantazijnímu pohledu na skutečnost. 

Nespisovné prostředky, konkrétně prvky obecné češtiny, slouží v umělecké 
literatuře především sociální charakteristice postav nebo prostředí. Vyskytují 
se jak v pásmu vypravěče, tak v pásmu kterékoliv postavy. V textu jsou 
nástrojem výrazné jazykové stylizace, stávají se poetizačním prvkem (štreka, 
špajzka). 

5.3 Každý text lze začlenit do vývoje české literatury a sledovat jeho vztah 
k jiným literárním dílům téže doby, v našem případě zejména 60. let (srov. 
Bartůňková – Zeman, 1992-93). Prostřednictvím hlavní postavy lze pozorovat 
příbuznost s Hrabalovými pábiteli, např. strýcem Pepinem (Ostře sledované 
vlaky, 1964; Postřižiny, 1976; Krasosmutnění, 1979), s Matějkovým dědkem 
Josefem (Náš dědek Josef, 1973). Zobrazením přírody nacházíme souvislosti s 
dílem J. Tomečka. Svými prózami z období okupace má blízko k dílům druhé 
vlny válečné literatury, zejména s židovskou tematikou (Fuks, Otčenášek). 

Je možné najít i souvislosti s díly světové literatury. Přes hlavní postavu lze 
sledovat linii světového pikareskního románu, přes vzpomínkový charakter 
linii autobiografických vzpomínek, např. Betty Mac Donaldová: Vejce a já; 
Marcel Pagnol: Jak voní tymián; James Herriot a jeho prózy o zvěrolékaři. 
 

Literatura 
BARTŮŇKOVÁ, J. – ZEMAN, J.: Co a jak do čítanek. Český jazyk a 
literatura, 43, 1992-93, s. 97–104. 
ČECHOVÁ, M. a kol.: Současná stylistika. Praha: Nakladatelství lidové 
noviny 2008. 
DOLEŽEL, L.: Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel 
1993. 
KARLÍK, P. a kol.: Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství 
lidové noviny 2002. 
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VLAŠÍN, Š.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1977. 
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IV.  ANALÝZA  UMĚLECKÉHO   TEXTU   
SE  ZAMĚŘENÍM  NA  JEHO  STRUKTURU 

 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje text se zaměřením na strukturu jeho výstavby. 
 

2. Základní pojmy 
 
kompozice, retrospektiva, leitmotiv 
 

3. Definice 
 

Výstavba textu (kompozice) je uspořádání všech složek do celku; zahrnuje 
jak tématickou výstavbu, tak její jazykové vyjádření (záměrné uspořádání 
jednotlivých tematických a jazykových složek v celek literárního díla). 

 

4. Výklad 
 
Milan Lasica: Čerešne 
 

Ako mladé dievča  
už je to za nami 
po stromoch som liezla  
s našimi chlapcami 
 

A vždy keď na strome 
zlomili halúzku 
hádzali mi chlapci  
čerešne za blúzku 
 
Keď boli zvedaví  
čo to mám pod blúzkou 
odháňala som ich  
zelenou halúzkou 
 
Ubránila som sa  
väčšinou úspešne 
nikto nesmel siahnuť  
na moje čerešne 
 
Neverte mládencom  
ak sa vám zapáčia 
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vyjedia vám všetky  
čerešne z koláča 
 

Chlapci neublížia  
kým hľadia zo stromu 
keď zoskočia dolu  
čakajte pohromu 
 

Keď sa na vás chlapec  
zadíva uprene 
ako tie čerešne  
budete červené 
 

Keď sa na vás šuhaj  
usmeje pod fúzky 
vyberajte rýchlo  
čerešne spod blúzky 
 

Čerešne sú zrelé  
a blúzka priúzka 
už vám nepomôže  
zlomená halúzka 
 (Milan Lasica: Piesne o ničom. Bratislava: Tatran 1989, s. 63–64)  

 
1. Charakteristika textu 
Text patří k funkčnímu stylu uměleckému. Jedná se o lyrickou báseň. Jde 

původně o písňový text, jehož výstavba je ovlivněna hudební formou. V 
České republice ji zpopularizovala Hana Hegerová. V zpívaném textu – i ve 
formě otištěné v bookletech – jsou drobné odlišnosti od knižního vydání. 
Největší z nich se týká přívlastku halúzky: v knižním vydání je výraz 
zlomená, v zpívané verzi zelená.  

 
2. Horizontální členění textu 

Text se skládá z devíti čtyřveršových slok a přerývaným rýmem (abcb). 
Hudební forma je sdružuje do tří tříslokových celků, v nichž druhá a třetí 
sloka má stejnou hudební formu, první sloka se liší. Titulem textu je hlavní 
motiv (leitmotiv). 
 

3. Tematická výstavba 
Základním tématem je vztah mezi jedinci v období dospívání. Hlavní 

postavou je ich-forma: není přímo pojmenována, z prvních dvou veršů 
vyplývá, že je starší žena (Ako mladé dievča – už je to za nami).  

Text je vystavěn jako retrospektiva (už je to za nami): v druhém verši je čas 
prezentace komunikační situace (kdy ich-forma text realizuje), časový 
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ukazatel v dalších verších (1.–4. sloka) je odlišný (průběh opakující se 
komunikační situace). 

Motivickou výstavbu signalizuje frekvence slov: mezi nejčastější patří 
čerešne (6), vy (5), chlapec (4 + 1x mládenec + 1x šuhaj), blúzka (4), strom 
(3) a halúzka (3). 

Hlavním motivem (leitmotivem) jsou čerešne (třešně). Mají bohatou 
kulturní symboliku: ve středověku zakázané ovoce. V textu se slovo 
vyskytuje šestkrát a má dvojí referenci: 

V 1. celku (2 sloka) se vyskytuje  jednou a označuje plod stromu (motiv 
čerešne je vázán na motiv stromu). Zástupná forma v třetí sloce (to) umožňuje 
vágní referenci ve vztahu k dívce (siahnuť na moje čerešne). 

V 2. celku (4. a 5. sloka) se vyskytuje dvakrát. Motiv čerešní je umístěn k 
lyrickému subjektu (nikto nesmel siahnuť na moje čerešne = majetek dívky). 
Vágní reference umožňuje přirovnání čerešní k dívčinu tělu (sekundární 
pohlavní znak). 

V 3. celku (7., 8. a 9. sloka) se vyskytuje třikrát a označuje sekundární 
pohlavní znak → dochází ke gradaci motivu. 

Motiv čerešne je dynamický: čerešne se pohybují prostorem ze stromu, 
jímž manipulují chlapci, k ich-formě (lyrickému subjektu), k horní části 
dívčina těla. Hranici mezi dívkou (jejím tělem) a ostatním prostorem je 
blůzka: čerešne mění prostor. 

S motivem stromu, který zde symbolizuje dětství, je spojen motiv chlapců 
(3x). Pohybují se ze stromu ve směru třešní, ale jejich pohyb je omezen 
motivem blůzka: dívka jim brání v dalším pohybu  halúzkou: ta je zelená (3. 
sloka), tj. čerstvá, špatně se láme = naděje (dívka signalizuje, že je 
zelená/nezralá), oproti vlastnosti zlomená (9. sloka), tj. uvadlá, uschlá, nedá 
se „opravit“. Není explicitně vyjádřeno, co bude dál (dostanou se za blúzku?, 
dovolí jim to dívka?). 

Dívka se vymezuje proti pojmenování chlapců (zkvalitňování významu – 
klimax): 

V 1. části jsou pojmenováni chlapec (= nedospělý nebo dospívající jedinec 
mužského pohlaví). Ich-forma je pojmenována mladé dievča (střední rod): 
nedospělá nebo dospívající osoba ženského pohlaví (nevyvinutá pohlavně) 

V 2. části jsou označeni výrazem mládenec (= dospívající hoch, jinoch); 
genderově opačný jedinec je dievka (mládenci a dievky; na vydaj). Jde o 
označení jedinců nevyvinutých sociálně. Ve vztahu je aktivní dívka. 

V 3. části se motiv protagonisty – oproti předchozím výskytům – objevuje 
v jednotném čísle (chlapec). Je pojmenován jako šuhaj (= mladík, mladý muž 
{má už šuhaje}), je na něj vázán motiv fúzky (zdrobnělina, chloupky na 
horním rtem = knírek). Aktérem vztahu je šuhaj (dívka mu podléhá). 

Pohlavní zrání obou jedinců je vyjádřeno synekdochou: chlapec = fúzky, 
dívka (kopíruje vývoj chlapců) = blúzka priúzka (blůzka se naplní plody). Jde 
o sekundární pohlavní znaky dospívání, které jsou viditelné: u chlapců jde o 
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přímé pojmenování, u dívky jde o metaforu (metaforické vyjádření proměny 
vývoje dívky od malého děvčete – malé dievča – až k dospělosti – před teraz). 
Čerešne představují centrální erotický motiv, na začátku textu svou velikostí, 
na konci svou barvou (třešnička na dortu dospívající dívky). 

Čerešne symbolizují pomíjivost na základě pomíjivosti květu i plodů třešní: 
třešně kvetou rychle a rychle vadnou, na plody čekají živočichové, mají tvar 
srdíčka (pokušení k hříchu, zakázané ovoce), mění se od zelené barvy 
(nezralost) k červené barvě (zralost), změna barvy odráží proces zrání  → 
proces a pomíjivost dospívání. 

Od 5. sloky se v textu mění perspektiva narace. V 1.-4. sloce jsou slovesa – 
ve shodě s retrospektivou – v minulém čase (k prezentaci komunikační 
situace je užit popisný postup). Od páté sloky jsou na motiv dívky vázána 
slovesa převážně v imperativu, na motiv chlapců slovesa v přítomném čase 
(chybí přesné časové zakotvení: gnómický prézens). Mění se slohový postup 
na úvahový.  

Zároveň se dostává do popředí zájmeno vy: signalizuje komunikaci s 
komunikačním partnerem (oslovení, kontakt), v tomto případě fiktivním 
percipientem. Popis opakující se komunikační situace se mění v poučení, 
varování na základě prožitku ich-formy. Dívka si má chlapce v době sociální 
nezralosti (mládenec) držet od těla, pokud se chlapec dívce zalíbí (tj. dívka se 
zakouká do chlapce, chce být iniciativní), přijde zklamání (vyzobá jí máček z 
koláče = využití/zneužití dívky). Pokud přijde chlapec, který dospěl (šuhaj), a 
projeví zájem (vizuální kontakt, neverbální komunikace: zadíva uprene; 
usmeje pod fúzky) a dívka – již dospělá (Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka) – 
reaguje emocionálně (přeskočí jiskra: ako tie čerešne budete červené), 
neubrání se (nic nepomůže: už vám nepomôže zlomená halúzka).  

Konec 6. sloky, 7. a 8. sloka jsou triádou navazování kontaktu mezi jedinci 
opačného pohlaví v období dospívání: dospívají (seskočí se stromu), dojde k 
lokaci milostného objektu (chlapec sa zadíva uprene) a prvním neverbálním 
kontaktům, neverbální komunikaci (šuhaj usmeje pod fúzky). 

Výstavbu textu lze schematicky znázornit takto: 
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    já       blúzka          strom = chlapci 
                                             
č                       pohyb čerešní (metafora) 
a            
s                        pohyb chlapců 
 
           halúzka zelená         ↓  
                                        mládenec 
        ↓ 
    šuhaj    
           halúzka zlomená 
 
                                                           prostor     
                               

Text je posmutnělým pohledem na idylické (uplynulé) mládí. Je vázán na 
mikropříběh vztahu muže a ženy. Porovnání dospívání (procesu) a dospělosti 
(stavu) ústí v erotickou deziluzi. Text spojuje humor, přirozenost a 
intelektuálnost. 
 

5. Úkoly 
Cvičení  
Porovnejte výstavby textu Čerešne s výstavbou ukázky z textu Oty Pavla 
(kapitola III). 
 

6. Řešení 
Cvičení  
Výstavba je obdobná. Osa y znázorňuje časový ukazatel, osa x prostorový 
ukazatel. Prostor je rozdělen motivem vrátka/blůzka, u nichž se mění kvalita 
pohybu. Na motiv rozdělení prostoru je vázán motiv odůvodňující změnu 
pohybu (cedulka, halúzka). V průběhu časové proměny dochází k 
zkvalitňování významu jednoho z protagonistů. 
 

Literatura 
LASICA, M: Piesne o ničom. Bratislava: Tatran 1989, s. 63–64. 
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V.  ANALÝZA  UMĚLECKÉHO   TEXTU   
SE   ZAMĚŘENÍM  NA  FUNKCI  METAFORY 

 
 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje výstavbu a jazykové prostředky básně Jiřího 

Wolkera Poštovní schránka zaměřuje se na funkci metafory v textu. 
 

2. Základní pojmy 
 

explicitní a implicitní motiv, metafora, 
 

3. Definice 
 

Metafora je přenášení významu na základě vnitřní nebo vnější podobnosti 
významu denotátů týkajících se tvaru, barvy, umístění, rozsahu, funkce aj.; je 
nástrojem básnické transfigurace. 

 

4. Výklad 
 
Jiří Wolker: Poštovní schránka     
 

Poštovní schránka na rohu ulice,   
to není nějaká lecjaká věc.  
Kvete modře,     
lidé si jí váží velice,      
svěřují se jí docela,     
psaníčka do ní házejí ze dvou stran,    
z jedné smutná a z druhé veselá. 
 
Psaníčka jsou bílá jako pel     
a čekají na vlaky lodě a člověka,    
aby jak čmelák a vítr je do dálek rozesel, 
– tam kde jsou srdce, 
blizny červené,    
schované v růžovém okvětí.     
 
Když na ně psaní doletí,     
narostou na nich plody     
sladké nebo trpké. 
 (Dílo Jiřího Wolkera. Praha 1935, s. 11–12)     
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1. Charakteristika textu 
Text se řadí k funkčnímu stylu uměleckému. Jedná se o lyrickou báseň.  
2. Horizontální členění textu 
Báseň je krátká: má tři sloky o nestejném počtu veršů a nestejné délky 

(volný verš). Má nepravidelný rytmus a rým (někde se verše rýmují, jinde 
nikoliv).  

Titul je shodný s hlavním explicitním motivem (poštovní schránka), autor 
se k němu citově nevyjadřuje 

3. Tematická výstavba 
Skládá se ze tří částí 
3.1 První část (verše 1-2) je věnována hlavnímu motivu (poštovní 

schránka). Jde o výběrový subjektivní popis obyčejné věci, kterou ale autor 
prezentuje jako neobyčejnou.  

Jde o reakci na první světovou válku: svět stojí na malých věcech (příklon 
k obyčejnosti) – vztah k obyčejným lidem a obyčejným věcem, špatný svět 
lze překonat láskou. Zobrazený prostor tvoří autorovo blízké okolí (zde roh 
ulice), příroda a rodinné prostředí.  

3.2 Druhou část (třetí, nejkratší verš) tvoří metafora (kvete modře). Je 
metaforickou proměnou hlavního motivu v další, implicitní motiv, který není 
vyjádřen na povrchové rovině textu (zavádí se nový motiv květina: kvete 
modře jako např. chrpa).  

3.2.1 Metafora je přenášení významu na základě vnitřní nebo vnější 
podobnosti významu denotátů týkajících se tvaru, barvy, umístění, rozsahu, 
funkce aj.; je nástrojem básnické transfigurace. Pro interpretaci vyžaduje 
kontext: izolované spojení (kvete modře) není metaforou (týká se 
pojmenování – viz lexikologie).  

V textu Poštovní schránka má metafora textotvornou funkci: pokud by v 
textu nebyla (např. má modrou barvu, je modrá), báseň by nemohla být 
vystavěna.  

3.2.2 Metafory mohou v textu plnit i jiné funkce. 
3.2.2.1 vyjádření estetické hodnoty (básnická „ozdoba“): lze ji převést na 

pojmenovávací funkci (čokoládové oči = hnědá barva, sladkost). 
3.2,2.2 nezvalovská metafora: je nekonvenční, dynamická. U Nezvala 

nemá metafora pojmenovávací funkci, přestává být obrazem, který má udělat 
představu názornější. Nemá pomocnou funkci, je – vedle základní představy – 
další důležitou složkou, strhává na sebe pozornost; nelze ji převést na přímé 
pojmenování.  

Máš cikádové oči (Večerní ze sbírky Most) – vyvolává (spouští) asociativní 
sled představ kolem letního večera se zvukovou dominantou: cikáda je hmyz 
s blanitými průsvitnými křídy žijící na stromech a keřích v teplých krajích, je 
známý pronikavým daleko slyšitelným zvukem samečků.  

3.3 Třetí část (zbytek první sloky, druhá sloka) je postupné rozvití 
metafory: explicitní motiv poštovní schránka (v textu zastoupen proformou) 
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se porovnává s implicitním motivem květina (kvete). V první sloce převažují 
vlastnosti spojené s explicitním motivem a jejím vztahem k člověku (Lidé si jí 
váží velice, svěřují se jí docela. Psaníčka do ní házejí...). Ve druhé sloce se 
srovnávají s implicitním motivem květiny (psaníčka – pel, vlaky/lodě/člověk – 
čmelák, srdce – červená blizna v růžovém okvětí). Báseň obsahuje motiv 
srdce, který symbolizuje lásku, a ten je spojen s výchozím motivem 

3.4 Čtvrtá část (poslední sloka) je myšlenkové vyústění básně: psaní – 
sladké a trpké plody. Plod květiny (část rostliny obsahující semena) se 
srovnává s výsledkem lidské činnosti. 

3.5 Schematické znázornění výstavby básně: 
 
      poštovní schránka      (květina) 
  
  
              metafora 
   

           srovnávání obou motivů  
 

                   ↓ 
              myšlenkové vyústění 

 
3.6 Báseň je psána spisovnou češtinou (neobsahuje regionalismy), chybí 

výrazné poetismy. 
Výrazným znakem básně je kontrast. Kontras (kontrā = proti, stāre – stát) 

je protiklad různých komponentů textu. Je jednou z forem srovnávání. V 
jazykové rovině jde o výběr slov opačného významu (z jedné smutná a z 
druhé veselá; sladké nebo trpké), Kontrast je patrný i v syntaxi. Základ tvoří 
souřadná souvětí různé délky (připomíná mluvenou formu), mezi ně jsou 
vložená kratší souvětí podřadná, přístavkové konstrukce (srdce,blizny 
červené,), vytčené větné členy (poštovní schránka, to není nějaká lecjaká 
věc.) aj. 

Kontrast najdeme i v kompozici básně (sociální – přírodní), vztah 
posledního verše 1. sloky a poslední sloky. 

3.7 Obdobnou výstavbu a výrazové prostředky mají také Wolkerovy 
balady. Např. Balada o očích topičových začíná výběrovým popisem 
komunikační situace (pracovní prostředí elektrárny). Následuje metaforická 
proměna (Antonín přikládá oči) a rozvití metafory (oči plynou do žárovky a 
dívají se na mrtvého Antonína). Báseň končí myšlenkovým vyústěním 
(Dělník je smrtelný, práce je živá). 

 

5. Úkoly 
 

Cvičení 1:  
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Je možné srovnávat funkci metafory (i dalších básnických tropů) u různých 
autorů. Porovnejte, jakou funkci má metafora ve vybraných básních J. 
Wolkera, Josefa Hory a Vítězslava Nezvala. 
 
Cvičení 2 : 
Srovnejte výstavbu básní Věci, Plotna a Žně z básnické sbírky Host do domu. 
 
Cvičení 3  
Popište výstavbu Wolkerovy balady U rentgenu. 

 
6. Řešení 
 
Cvičení 2: 
Mají obdobnou výstavbu jako Poštovní schránka. Jde o krátké básně: 
vycházejí z popisu věci (příklon k obyčejnosti), následuje metafora, její 
rozvití a myšlenkové vyústění. Objevuje se motiv lásky, který lidi sdružuje 
(chybí motiv osamění). 
 
Cvičení 3: 
U rentgenu: popis komunikační události (pacient u rentgenova přístroje), 
metafora (snímek = dopis zašifrovaný), rozvití metafory (analýza snímku), 
myšlenkové vyústění (nejhlouběj chudý vidím nenávist). 
V baladách se objevuje názor, že reálný svět musí být změněn, ve jménu 
lásky je potřebný boj (objevuje se motiv nenávisti). 
 

Literatura 
HAUSENBLAS, K.: O jazyce poezie Wolkrovy. In: Studie a práce 
lingvistické I. Praha, s. 473-493. 
VLAŠÍN, Š.: Jiří Wolker. Praha: Melantrich 1980. 
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VI.  ANALÝZA  UMĚLECKÉHO   TEXTU  SE  
ZAMĚŘENÍM  NA  AUTORSKÝ  STYL  TEXTŮ 

 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje výstavbu a jazykové prostředky dvou textů Jiřího 

Suchého se zaměření na autorský styl. 
 

2. Základní pojmy 
 

singulární styl, autorský styl 
 

3. Definice 
 

Styl textů lze zkoumat na různém stupni obecnosti. Styl jednotlivých 
projevů (textů) se nazývá singulární styl. Zobecněním rysů projevů (textů) 
téhož autora  se dospěje k stylu individuálnímu, autorskému. 

 
4. Výklad 

 
4.1 Tulipán  
 

Přišel mi k svátku  
Gratulovat Olda   
A přinesl mi  
Žlutej tulipán    
A pěknou reprodukci  
Od Marolda    
Je na ní vidět  
Bitva u Lipan    
 

Pověsil jsem si  
Bitvu do pokoje    
A tulipán jsem  
Pod ní postavil    
Jó umění a kytky  
To je moje!     
Pak jsem to s Oldou  
Pěkně oslavil 
 
Proč nechal jsem tulipán pod obrazem 
Proč?        
Proč jsem ho radši nepostavil na zem 
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Proč? 
Když výstřel padne 
Voják se kácí 
Tulipán vadne 
Barva se ztrácí 
I kytka pozná 
Že bitva hrozná 
Životu nesvědčí 
 
A proto tvrdím  
Že když kvůli pánům 
Se lidi začnou  
Mezi sebou prát 
Neprospívá to  
Vůbec tulipánům 
A nezlobte se  
Já mám kytky rád! 
 (Jiří Suchý: Semafor. Praha: Československý spisovatel 1964, s. 154-155) 

 
1. Charakteristika textu 
Tento text patří mezi texty funkčního stylu uměleckého. Jedná se o 

lyrickou báseň. Původně šlo o písňový text z pásma Jonáš a tingtangl (1962). 
 

2. Horizontální členění textu 
Text má čtyři sloky: první, druhá a čtvrtá sloka mají obdobnou stavbu, třetí 

sloka se formou liší. Báseň má formu A, A, B, A, jednu z typických forem 
moderní populární hudby. Část A je verze: je první částí malé písňové formy 
(typická pro moderní populární hudbu). Opakování verze (prokládané 
konstantním refrénem B) má vždy jiný textový segment. 
 

3. Tematická výstavba 
První dvě sloky popisují komunikační událost: jde o přátelskou návštěvu u 

příležitosti oslavy svátku jednoho z účastníků komunikační události (ich-
formy). Pro komunikační situaci „oslava svátku“ je typické přinášení darů. 
Druhý účastník komunikační události (hypokoristikon Olda signalizuje, že jde 
o kamaráda) přináší dva dary, které v básni tvoří dva hlavní motivy explicitně 
vyjádřené: žlutý tulipán a reprodukci panoramatického obrazu Luďka 
Marolda (1865–98) Bitva u Lipan; ty můžeme konfrontovat. 

Ich-forma oba dary vítá. Žlutý tulipán mu zastupuje kytky (nespisovné až 
hovorové pojmenování květiny). Je květinou obyčejnou, rychle vadne, v 
květomluvě je symbolem hlouposti (viz frazém být tulipánem = být prostý, 
hloupý, budižkničemu); žlutá barva symbolizuje žárlivost, závist. 
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Obraz mu zastupuje umění. Jde však o reprodukci, která nemá velkou 
uměleckou hodnotu; je na ni zobrazena tragická bitva („naše slavné prohry“), 
obraz má silně naukový charakter. 

Ich-forma přijímá dary, ale jejich hodnotě zřejmě nerozumí, není odborník 
umění (fajnšmekr). Verš Jo, umění a kytky, to je moje = to mám nejraději, 
zvýrazňovací citoslovce jo vyjadřuje city) připomíná konzumní způsob 
života.  

Ich-forma dává dary k sobě. U druhého dárku (motivu) zaměňuje formu 
(reprodukce) za její obsah (bitva) – forma je nadřazená, obsah podřazen (bitva 
je téma obrazu). Jde o druh synekdochy. Řazení hlavních motivů v 1. a 2. 
sloce tvoří zrcadlo: Tulipán – Reprodukce // Bitva – Tulipán. Oba motivy 
mohou být konfrontovány (kontrast obou motivů). 

Synekdocha (řec. syn-ek-doché = sdílená část) je druh tropů (jazyková a 
rétorická figura) zaměňující kvantitativní vztah mezi denotátem a 
designátorem (celek pojmenovává část a opačně). Bývá považována za jeden 
z druhů metonymie. 

Liší se čtyři druhy: 
(a) pars pro toto (záměna části za celek): „v létě tyčí se tu kukuřičná zrna“; 

požádat o ruku; singularis pro plurali (plurál nahrazen singulárem) – Vydělal 
pěkný peníz. Němec to tak nenechá = Němci se pomstí); 

(b) totum pro parte (záměna celku za část): Pardubice zvítězily na 
Libercem; patří sem i pluralis majestatis (My, Karel IV., ...) a pluralis auctoris 
(autorský plurál: V další části příspěvku budeme sledovat...); 

(c) species pro genere (rod za druh): rostlina zvadla a ztratila barvu, vydělal 
si ani na suchej chleba (=živobytí); 

(d) genus pro specie (druh za rod): šelma se protáhla (místo kočka se 
protáhla). 

neurčitý počet se vyjádří číslovkou: má tisíc výmluv. 
V protikladu k humornému závěru druhé sloky, která končí 

mnohoznačným naznačením oslav (není však blíže specifikována), zavádí 
třetí sloka závažné téma. Je formálně oddělená od ostatních. Začíná 
protikladem dlouhých a krátkých veršů – řečnickými otázkami (užití formy 
tázací věty pro vyjádření tvrzení; produktor jí nevyžaduje likvidaci 
vědomostního deficitu). Ich-forma se vrací se k 1. sloce a konfrontuje oba 
motivy. 

Následuje výběrový popis bitvy: je zde synekdochou redukován na 
odosobněný, ojedinělý výstřel (jednotné číslo), nevíme, kdo střílí (když výstřel 
padne). Voják (jen jeden, ne vojenská skupina, jednotka apod.) neumírá, 
nepadne, ale kácí se jako neživá věc (cínový vojáček, figurka, kuželka): kácí 
označuje pohyb z vertikální do horizontální polohy; u živých tvorů znamená 
bezvládně klesat k zemi. Bitva ovlivňuje i tulipán: vadne, ztrácí přirozenou 
barvu (ztráta barvy je příznačná pro smrt) 
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Výběrový popis bitvy a důsledků pro tulipán je vyjádřen holými větami bez 
emocí (je zde výrazná kondenzace). Na motiv tulipánu je vázáno odsouzení 
války a její neslučitelnost se životem: poprvé se objevuje motiv života 
spojený s motivem tulipánu (I kytka pozná / Že bitva hrozná / Životu 
nesvědčí). Nejkratší české slovo i zde vyvolává otázku: A co člověk, který 
bitvy vede? (je zde jistá paralela s básní F. Šrámka Raport). 

V protikladu k neosobní třetí sloce začíná čtrvtá sloka kategorickým 
tvrzením ich-formy (tvrdím). Objevuje se opět motiv bitvy – zde subjektivně 
pojmenována a zároveň charakterizována (kvůli pánům se lidi začnou mezi 
sebou prát: prát = zápasit, bít se – rvát se s kluky). Tato rvačka neprospívá 
tulipánům. 

Báseň končí vyjádřením kladného postoje k jednomu z motivů (kytka). 
Subjektivní postoj je zde signalizován omluvou (nezlobte se): ich-forma se 
omlouvá, že kladně hodnotí jeden z motivů (jiní mohou kladně hodnotit 
bitvu). 

Autor se staví kladně k jednomu z motivů (tulipán) a ten je i titulem básně 
(název není např. Tulipán a obraz, Tulipán a bitva aj.). Tulipán v textu 
explicitně symbolizuje život a všechny predikáty s ním spojené (krása, štěstí 
aj.), bitva implicitně smrt. 

Zatímco první a druhá jsou realizovány popisným postupem, třetí a 
částečně i čtvrtá sloka úvahovým postupem. 
 
život     smrt 
    ↑         ↑      

tulipán    reprodukce obrazu 
         ↓  
     bitva 
 
  synekdocha 
   ↓ 
  konfrontace 
  obou motivů 
 
 

 
 
 

 

 

4. Výběr jazykových prostředků 
Text je psán ve spisovné češtině, objevují se i výrazy z hovorové češtiny 

(to je moje, kytka), obecné češtiny (žlutej, lidi) a výrazové prvky expresivní 
(prát se, jo). 

postoj autora 
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V textu je zajímavá syntax: Autor řadí v prvních dvou slokách motivy 
vedle sebe a formálně to vyjadřuje hlavními větami se spojkou a. Popisný 
postup zde simuluje mluvenost. (Přišel mi k svátku gratulovat Olda. Přinesl 
mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda, na níž je vidět bitva u 
Lipani).  

 
5. Kontextové začlenění 
Text patří do druhé vlny válečné literatury: válka je jen naznačena, není 

explicitně vyjádřena (v básni není slovo válka). Je upozaděna, do popředí 
vystupují její důsledky (psychika). 
 

5. Úkoly 
 

Cvičení 1 
V Čítance pro 7. ročník 
(Poláková, 1974, s. 128) 
byla báseň doplněna 
ilustrací, jejím autorem byl 
Josef Liesler. Které motivy 
a myšlenky vyjadřuje? 
 
Cvičení 2 
Později v pásmu Jonáš a 
doktor Matrace (1969) byla 
zařazena píseň s obdobnou 
tematikou: Jó, to jsem ještě 
žil. Proveďte její rozbor. 
 

6. Řešení 
Cvičení 1 

Jde o převedení textové složky do výtvarného komunikátu (textový prvek 
lze převést do jiného sémiotického systému). Ikoničnost ve verbální složce je 
jiná než v grafickém systému. 

Dva motivy – dělo (synekdocha bitvy) z reprodukce a tulipán. Malé 
odlidštěné dělo (dělo bez obsluhy) míří na velký tulipán. Vyjádření hlavní 
myšlenky: život převládá (musí zvítězit?) nad smrtí. 
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4.2 Píseň o rose 
 
Já zpívám píseň o rose  
Která se v trávě třpytí   
Nikdo však na ni není zvědavý 
 
Na první pohled zdálo se 
Že posluchače chytí    
Teď však to vidím víc a víc   
Že rosa  
Nikoho  
Nebaví  
 
Snad že je příliš čistá   
Nebo snad že studí   
Jedna věc je však jistá   
Píseň o ní nudí   
Myslel jsem totiž    
(V tom je ta potíž)    
Že trocha poezie   
Nikoho nezabije 
 
A  proto píseň o rose   
Začal jsem tady zpívat   
Na první pohled zdálo se že chytí  
 
Co už se stalo stalo se   
Můžete klidně zívat...    
Rosa se přesto den co den 
Po ránu  
Na louce  
Zatřpytí... ! 
  (To nejlepší z Jiřího Suchého. Praha: Scéna 1990, s. 84) 

 
1. Charakteristika textu 
Tento text patří mezi texty funkčního stylu uměleckého. Jedná se o 

lyrickou báseň. 
 
2. Horizontální členění textu 
Text má pět slok: spojení první a druhá sloky má obdobnou stavbu jako 

spojení čtvrté a páté sloky: spojuje je užití postupného rýmu, prvního, 
druhého a posledního verše: abcabc); druhá a pátá sloka končí rozložením 
verše do krátkých úseků (výsledkem je zdůraznění; v obou případech jde o 
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motiv rosy, zároveň implikuje srovnání s písní). Třetí sloka se formou liší. 
Svou stavbou jde o malou třídílnou písňovou formu (ABA). 

 
3. Tematická výstavba 
Text začíná popisem komunikační události – zpívání písně. Ich-forma 

uvažuje, proč produkce písně není úspěšná. Jsou zde dva hlavní motivy, které 
prolínají celý text. Píseň je druhem umění a rosa je meteorologický úkaz 
(obyčejná věc, něco všedního). Umění o obyčejné všední věci implikuje 
poezii všedního dne (viz též básně J. Wolkra ze sbírky Host do domu). Píseň 
je hudební nebo textová forma, rosa je obsah: píseň (trvalost) je nadřazená 
rose (pomíjivost). 

Ve třetím verši (nikdo však na ni není zvědavý) je zástupná forma ni; může 
se vztahovat k písni, rose i písni o rose. Jde o vágní referenci: záměrná 
dvojznačnost odkrývá smysl celého textu. Textotvorným principem je vágní 
reference umožňující záměnu motivů. 

V dalších slokách začínají verše nevyjádřeným podmětem (explicitně není 
vyjádřen vztah k motivu). Očekává se podmět ze závěru předchozí sloky, v 
závěru sloky je explicitně vyjádřen, ale je jiný než na konci předchozí sloky a 
než se očekává. Tím se oba motivy (obsah a forma) zaměňují a srovnávají. 
Např. rosa je čistá a studí implikuje otázku: A co umění?  

Autor (ich-forma) se vyjadřuje k oběma motivům: explicitně k písni 
(trocha poezie nikoho nezabije), k rose (rosa se přesto den co den po ránu na 
louce zatřpytí). Oba motivy jsou obsažena v titulu textu (jde o klíčové části 
textu). 
 
   umění        obyčejná věc 
       ↑         ↑ 
    píseň    rosa 
                                
        
     ni 
       vágní reference 
 
    

    
   

   srovnávání motivů 
   záměna motivů 
 
 
 
 
 

vztah k poezii 

vztah k obyčejné věci 
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4. Výběr jazykových prostředků 
Jsou zde užity výrazové prostředky typické pro mluvené projevy (vágní 

reference, píseň chytí) signalizující bezprostřednost a simulující neliterární 
styl (osobní zaujetí). 

Spojení trocha poezie nikoho nezabije se z textu osamostatnilo a funguje ve 
formě frazému, okřídlených slov. 
 

5. Úkoly 
Cvičení 
Přijímáme-li text Píseň o rose jako verbální komunikát, popisuje 
komunikační situaci zpívání písně (prezentace umění). Přijímáme-li ji jako 
sémioticky smíšený komunikát (spojení hudební, verbální a interpretační 
složky), jde komunikační situaci zpívání písně o písni o rose. V takovém 
případě můžeme sledovat rozdíl mezi komunikační událostí zpracovanou v 
písni a komunikační události, do níž je píseň zasazena. Porovnejte obe 
komunikační události. 
 

6. Řešení 
Cvičení 
V komunikační události zpracované v textu je píseň neúspěšná buď proto, že 
je hloupá, nebo že ji přijímají hloupí lidé. V komunikační události, do níž je 
zasazena (zpívá se na reálném představení) jsou adresátem příjemci, kteří s 
autorem souhlasí. 
 

4.3 Základní znaky autorského stylu textů J. Suchého 
- využívají širokou škálu písňových a rýmových forem užitých i v jednom 
textu; 
- osobité vidění a zobrazení světa, v němž se jazyková invence propojuje s 
úsměvným humorem a poetizací všedních věcí; 
- bohata obraznost, smysl pro hravost a vtip, který vyrůstá z téměř 
surrealistických volných asociací; 
- prolínání různých stylových rovin, užívání neotřelých rýmů, slovních hříček 
a překvapivých nápadů a point, veršové přesahy; 
- prolínání hovorové a spisovné (popř. obecné) češtiny; 
- jemná ironie; 
- rozrušování myšlenkových konvencí (odmítání dobového patosu); 
- písně byly hlavní stavební a kompoziční složkou divadelních her. 
 

Literatura 
BLAŽEK, J.: Od hrdinského eposu k protestsongu. Český jazyk a 
literatura,27, 1976–77, s. 71–78. 
HAUSENBLAS, O.: O aktivním porozumění textu. In: Problémy stylistiky. 
Slavica Pragensia 26. Praha: Univerzita Karlova 1987. 
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VII.  ANALÝZA  UMĚLECKÉHO   TEXTU 
SE  ZAMĚŘENÍM  NA  SINGULÁRNÍ  TEXT 

 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje výstavbu a jazykové prostředky singulárního textu 

Jiřího Dědečka. 
 

2. Základní pojmy 
 

singulární text, juxtapozice, apoziopeze 
 

3. Definice 
 

Singulární styl je styl konkrétního textu. 
 
4. Výklad 

 
Jiří Dědeček: Holky a knížky (Blues pro slušný lidi)     
 
Holky a knížky... Já už jako malej    
jsem prosazoval tohle srovnání.  
Holky jsou jako knížky, když se balej,   
a nejlepší jsou v prvním vydání.   
 
Holky a knížky... Když se chystám k spánku,   
jedny i druhý na mě doráží.     
Každá má aspoň jednu špatnou stránku 
a kvanta velmi krásnejch pasáží.   
 
Holky a knížky... To jsou divný věci, 
zdají se stejný jen tak od oka:   
kožená vazba, sem tam blbý kecy,   
ořízka zlatá, cena vysoká  . 
 
To ovšem pouze, když se kouká z výšky,  
zblízka jsou holky lautr jinej svět.  
Nedaj se totiž půjčovat jak knížky, 
brzy by měly rozervanej hřbet. 
 (Jiří Dědeček: Měsíc nad sídlištěm. Praha: Středočeské nakladatelství a 
knihkupectví 1987, s. 19) 

 
1. Charakteristika textu 
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Tento text patří mezi texty funkčního stylu uměleckého. Jde původně o 
písňový text. 
 

2. Horizontální členění textu 
Text má čtyři sloky stejné formy. Jde tedy o strofickou píseň o čtyřech 

slokách stejné formy, hudební složka pak zabezpečuje stejný obsah a náladu. 
Rým je střídavý (schéma abab). Titul obsahuje oba hlavní motivy textu. 

V podtitulu je výraz blues. Blues je melancholicky laděná forma moderní 
lyrické poezie inspirovaná hudební formou (dvanáctitaktová písňová struktura 
s oscilací mezi durovou a molovou stupnicí). Dochází k stupňovitému 
rozvíjení tématu, opakování segmentů textu (na začátku či uprostřed slok), 
melancholické ladění celku. Vyjadřuje osamělost, nostalgii, zoufalství, 
deprese. 

 
3. Tematická výstavba 
První, druhá a třetí sloka začínají slovním spojením Holky a knížky. Část 

textu (verš, skupina veršů), které se v básni opakují beze změny nebo v 
modifikované podobě, se nazývá refrén (z franc. refrain = opakování). 
Refrén je ve výchozím textu ukončen apoziopezí. 

Apoziopeze (z řeč. aposiópésis = umlčení) je významové i formální 
(intonace, grafika) přerušení konce syntaktické konstrukce v textu. Text ani 
kontext neumožňují příjemci nedopovězenou část rekonstruovat (tím se liší od 
elipsy). Je častá v nepřipravených projevech: vedle objektivních faktorů 
(přerušení komunikačním partnerem) ji způsobují faktory subjektivní 
(psychika mluvčího, náhlý přechod k jinému tématu, citové pohnutí, 
přemýšlení aj.). 

Slovní spojení obsahuje dva hlavní motivy. 
První je pojmenován holky. Jde o hovorový výraz pro dospívajícího jedince 

ženského pohlaví; implikuje intimitu, důvěrnost, obyčejnost, familiérnost 
(srov. rozdíl lehká holka x lehká slečna). (Spisovný výraz dívky je v rozporu 
s motivy balení, půjčování.) Druhý je pojmenován knížky. Označuje 
rozsahem malou knihu (vkladní, žákovská, vojenská knížka), popř. knihu s 
málo hodnotným obsahem. Oba motivy jsou prostě přiřazeny na základě 
juxtapozice (spojení větných členů prostým položením vedle sebe). Při 
srovnání se první komponent přirovnává k druhému a srovnávají se shodné a 
odlišné rysy. 

Slovní spojení nutí ich-formu k srovnávání (navrhuje srovnání); má k 
oběma citový vztah, jde však o  neobvyklé (neočekávané) srovnání. 

První sloka srovnává nesrovnatelné rysy: balit holky znamená svádět, 
namlouvat si je, balit knížky znamená opatřovat je ochranným obalem, aby se 
neušpinily. Výrazy jsou na sobě nezávislé (jde o hru s jazykem, komparace 
přináší překvapivou asociaci). S dívkami je spojen erotický motiv první 
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vydání (probouzení pubertální sexuality). Výrazy spojené s knížkami jsou 
spisovné, výrazy spojené s holkami jsou slangové. 

Druhá sloka (ich-forma se chystá k spánku a snění) srovnává společné 
vnitřní vlastnosti na základě polysémie, přenesení významu (frazeologie, 
metafora): stránka (jedna záporná) – u knížek dvojrozměrný prostor, u holek 
vnitřní vlastnost (charakteristika); pasáž (kvanta krásnejch) – část literárního 
díla, u holek ??? (budí asociace částí dívčího těla). 

Třetí sloka (srovnávání od oka) srovnává skutečně shodné vlastnosti, ale 
odlišné ve využití: kožená vazba – drží obě pohromadě, kecy – hloupé, 
zbytečné řeči (specifická fatická komunikace) 

Komparace 1.-3. sloky je pohled bez hlubší znalosti obou témat (jako 
malej, snění, pohled od oka), je zde napětí mezi vysokým a nízkým stylem. 

Čtvrtá sloka – chybí refrén – srovnává jednu vlastnost shodnou: půjčování 
(půjčování knížek a holek může probíhat obdobně, lze je srovnávat). Je-li 
kniha často půjčována, je pěkná, kvalitní. Půjčování dívky je v našem 
sociokulturním prostředí hodnoceno jako neetické. Půjčování obou motivů má 
jiné etické vyznění, jiný kontext: lautr (zcela, úplně) jinej svět. 

Na motiv půjčování jsou vázány rozdíly mezi oběma hlavními motivy. 
Shodná vlastnost se liší v etice (rozervanej hřbet = opotřebovaná). Prolíná se 
rovina intimní se společenskou (hřbet = erotika): půjčování knih = veřejný 
prostor, půjčování dívek = intimní prostor. 

První motiv je připodobňován k druhému (ten je vzorem), skladba motivů 
je však taková, aby dospěl ke kladnému emocionálnímu vztahu k motivu 
holek (ve čtvrté sloce se explicitně vyjadřuje k holkám) → vyhrocená pointa. 

Obě témata jsou součástí názvu, 
 

4. Výběr jazykových prostředků 
Báseň využívá prostředků nespisovné češtiny (balej, krásnejch, blbý kecy, 

lautr). 
Syntax je charakteristická uvolněnou stavbou – typický znak mluvených 

projevů (když se balej – kdo se balí). Časté je uvození jevů bez spojek 
(asyndeticky) nebo se spojkou a. Ve čtvrté sloce je syntax odlišná (úvahový 
postup) 
 

5. Kontextové začlenění 
Poetika Jiřího Dědečka vychází ze spojení humoru s poezií, vytváří 

neobvyklé (až šokujících) asociace. Ozřejmuje a zesměšňuje mezilidské 
vztahy. Vyjadřuje spontánní a optimistický vztah k životu. 

Ve svých textech navazuje na poetiku F. Gellnera (sarkasmus, výsměch, 
jízlivost, jízlivý vtip). Využívá groteskní nadsázku blížící se černému 
humoru, perzifláž, časté jsou vyhrocené pointy a postupy nonsensové poezie. 
Příznačné je napětí mezi vysokým a nízkým (hra s jazykem). V textech 
dochází k prolínání roviny intimní se společenskou (např. probouzení 
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pubertální sexuality se změnami politickými). Básně mívají formu 
rýmovaného popěvku. 
 

5. Úkoly 
 

Cvičení 1 
Dokumentujte základní  rysy Dědečkovy poetiky na výchozím textu. 
 
Cvičení 2 
Srovnejte shody a rozdíly ve výstavbě textů Poštovní schránka, Tulipán, 
Píseň o rose a Holky a knížky. 

 
6. Řešení 
Cvičení 2 
Všechny čtyři mají dva hlavní motivy, které jsou vzájemné srovnávány, popř. 
zaměňovány. Textotvorným principem, který je v textu rozvíjen, jsou 
metafory, synekdochy, vágní reference, juxtapozice aj. Autor se může k 
některému motivu stavět kladně a umístit jej do titulu textu. 
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VIII.  ANALÝZA  UMĚLECKÉHO   TEXTU 
SE  ZAMĚŘENÍM  NA  FUNKCI  TITULU 

 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje výstavbu a jazykové prostředky básně Jiřího Žáčka 

a zaměřuje se na funkci titulu (názvu) při analýze textu. 
 

2. Základní pojmy 
 

titul, ich-forma, časový ukazatel. 
 

3. Definice 
 

Titul je část textu, která jej zastupuje v komunikaci (může tedy fungovat 
mimo text). 

 

4. Výklad 
 
Jiří Žáček: DÍVKA S OBLÁZKEM 
 
Oblázku, já ti závidím:  
jsi oblý – a já, sotva vstanu,  
mám duši drsnou, samou hranu, 
a srdce je mi na obtíž. 
 
Čas i mně duši obrousí, 
jednou, až zmoudřím, přijdu do let... 
Pak už mě nebude nic bolet – 
ale co potom, oblázku? 
 (Literární měsíčník, 1983, č. 5, s. 50) 

 
1. Charakteristika textu 
Text patří mezi texty funkčního stylu uměleckého. Jedná se o lyrickou 

báseň. Má formu prospektivní (na budoucnost zaměření úvahy) dospívající 
dívky. 

 
2. Horizontální členění textu 
Báseň má dá dvě sloky o čtyřech verších (8+9+9+8 slabik), rýmují se jen 

vnitřní verše.   
Pro analýzu básně je důležitý titul; bez znalosti jeho formy je narátorem 

lyrický subjekt vyjádřený zástupnou formou já a jejími dalšími tvary (ich 
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forma), ale víc o něm nevíme (přítomný čas sloves v určení nepomáhá); titul 
pojmenovává hlavní postavu objektivně plnovýznamovým slovem (er-forma). 

Titul naznačuje komunikační situaci básně: dívka/ich-forma hledí na 
oblázek (ne např. na  kamínek), komunikuje s ním (navazuje kontakt 
oslovením, které tvoří v textu rámcovou konstrukci) a srovnává se s ním. 
Asociuje jiné komunikační situace, např. Hamlet s lebkou, dívka s kopretinou 
apod.: jedinec se zamýšlí nad určitým (filozofickým) problémem, uvádí a 
subjektivně hodnotí důvody pro zaujetí svého stanoviska 
 

3. Tematická výstavba 
Text obsahuje dva hlavní motivy: dívka/ich-forma a oblázek. 
První motiv (dívka) je explicitně vyjádřen jen v titulu. Pro pojmenování je 

užito spisovně neutrální substantivum ženského rodu vyjadřující nedospělou 
osobu ženského pohlavní (tedy nikoli např. holka, děvče aj.). Tomuto 
pojmenování lze přisoudit predikáty neobyčejnost, nevšednost. Dívce jsou v 
textu přiřazeny motivy duše (vnitřní psychický svět člověka, schopnost 
poznávat aj.), která nebývá zobrazována, a srdce (citovost, emocionalita, 
láska, cit), které má symbolický oblý tvar (♥). 

Druhý motiv je v textu explicitně pojmenován formou oslovení. Oblázek je 
malý (většinou má velikost 2–5 cm), oblý kámen vznikající v přírodních 
vodách. V textu je mu přisuzovaná vlastnost oblý (vnější vlastnost) a 
implicitně starý (k ideálnímu tvaru dospívá časem). Oblost je sociokulturně 
přisuzována také ženskému genderu. 

Báseň má formu monologu. Hlavní postavou je ich-forma, bez názvu není 
patrný její gender, ale emocionalita může implikovat ženu.  

Báseň má tři části  
1. (první sloka) zobrazuje přítomnost,  
2. (další dva verše) výběrově budoucnost,  
3. myšlenkové vyznění textu 
Časový faktor je explicitně vyjádřen u motivu oblázku, je vztažen k dívce. 
Přítomnost: ich-formě jsou přiřazeny explicitně motivy duše (symbolizuje 

psychiku) a srdce (symbolizuje emocionalitu).  
duši drsnou, samou hranu: o hranu se může jedinec zranit, přináší bolest, 

po zranění zůstává stopa; také duše může být poraněna (bolest psychického 
světa) a zůstává po ní stopa (jizva na duši). 

srdce je mi na obtíž: dívka se citově trápí, cit není schopna korigovat.  
budoucnost: (jednou, až přijdu do let – tři tečky implicitně naznačují další 

jevy, např. zestárnu). 
Čas i mně duši obrousí: na duši už nebudou jizvy, zmizí predikáty mládí z 

1. sloky, bolest mládí odplyne → zmoudření, otrlost, otupělost, netečnost. 
motiv srdce (cit) v druhé sloce chybí → místo něj je implicitní motiv 

racionalita (zmoudření  je vázáno na stáří), chybí motiv emocionality. 
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Myšlenkové vyznění textu: dospívající dívka se trápí kvůli svému 
psychickému a emocionálnímu stavu, ale až jednou dojde k zmoudření, může 
to znamenat ztrátu smyslu života. 

Výstavba textu má formu asymetrického zrcadla: oblázek – dívčino mládí 
= duše + srdce / dívčino stáří = duše (+non-srdce) – oblázek:  
 

5. Úkoly 
 

Cvičení 1 
Text vyjadřuje psychické pocity dospívající dívky očima dospělého muže. 
Existují texty, které vyjadřují pocity dospívajícího chlapce? 
 
Cvičení 2 
Pokuste se na základě rozboru výchozí básně vymezit některé typické rysy 
Žáčkovy poezie 80. let. 
 

6. Řešení  
 
Cvičení 1 
Taky jsem se narodil bos. Jde o retrospektivu, nostalgické ohlédnutí za 
mládím. Chybí výraznější emocionalita, s mládím jsou spojeny motivy 
bezstarostnost, prohřešky (krádeže), tuláctví. I zde je motiv zmoudření a 
ztráty smyslu života (mráz jak šel z hor, obul nás do bačkor, zbavil nás s 
noblesou, dětskejch snů kdeže jsou). 
Obdobně: A tak nosíš po kapsách sny mládí: 
 
Cvičení 2 
- báseň je lyrická miniatura (návaznost na V. Nezvala) 
- vychází z lyrické formy, ale upravuje ji (viz rytmus a rým) 
- chybí výrazné básnické obraty a figury, zcivilnění poezie 
- zaměřuje se na ženu a prožívání vztahu k ní (zde dospívající dívka, zaměření 

na její prožívání konkrétního životního období) 
- vyjadřuje pocity, dojmy a smyslové vjemy (zde pocity dospívající dívky) 
- hravost s výrazovými prostředky 
 

Literatura 
DOLEŽEL, L.: Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel 
1993. 
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IX.  ANALÝZA  UMĚLECKÉHO   TEXTU   
SE  ZAMĚŘENÍM  NA  CHARAKTERISTIKU  

VARIANTNÍCH  VÝRAZOVÝCH  PROSTŘEDKŮ 
 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje výstavbu písňového textu Jiřího Štaidla se 

zaměřením na slohovou charakteristiku variantních morfologických a 
lexikálních prostředků. 

 

2. Základní pojmy 
 

lexikální prostředek, morfologický prostředek 
 

3. Definice 
 

Variantní morfologické a lexikální prostředky (mají stejný sémantický a 
gramatický význam, ale liší se např. z hlediska expresivity apod.) umožňují 
stylistické využití. Mohou se lišit frekvencí, vzájemnou zástupností, dobovou 
platností, vztahem k sémantické skupině apod. 

 

4. Výklad 
 
Jiří Štaidl: Sny tuctový 
 
Jen snům já dovolím, 
snům, kterým nic nezakáží, 
jezdit s dámou v ekvipáži 
na bulvár. 
 
Jen snům já dovolím 
letět vzhůru v katedrále, 
zpívat z kúru pastorále, 
mít budoár. 
 
Však dívka spanilá 
mě tuhle zranila 
a kdekdo už to ví, 
že mám sny tuctový. 
 
Já snům však nepovím 
nic o této kruté krásce, 
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budu dál mít sny jen v lásce 
a vše jim dovolím. 
 

1. Charakteristika textu 
Tento – původně písňový – text patří mezi texty funkčního stylu 

uměleckého. Jedná se o lyrickou báseň.  
 
2. Horizontální členění textu 
Text má čtyři sloky: první, druhá a čtvrtá sloka mají obdobnou stavbu, třetí 

sloka se formou liší. Báseň má formu A, A, B, A, jednu z typických forem 
moderní populární hudby. Část A je verze: je první částí malé písňové formy 
(typická pro moderní populární hudbu). Opakování verze (prokládané 
konstantním refrénem B) má vždy jiný text. 
 

3. Tematická výstavba 
Text má dvě hlavní témata, která představují hlavní protagonisty textu: 

první je vyjádřeno zástupnou formou já (ich-forma, muž), druhým tématem je 
dívka pojmenována jako krutá kráska,  dána do protikladu k vysněné dámě. 

1. sloka: je situována do snu (jezdit s dámou v ekvipáži na bulvár). Výraz 
dáma označuje ženu vynikající původem a chováním, ekvipáž je přepychový 
kočár se spřežením, bulvár je široká velkoměstská třída. Jde o zobrazení 
vysněného profánního prostředí, němž si ich-forma přeje vozit vznešenou 
ženu v krásném kočáru po hlavní ulici velkoměsta. 

2. sloka: je situována opět do snu (letět vzhůru v katedrále, zpívat z kúru 
pastorále). Výraz katedrála označuje hlavní kostel při sídle biskupa, velká 
budova určená k bohoslužbě, pastorále je instrumentální skladba 
připomínající pastýřskou melodii idylicky zobrazující prostý život. Jde o 
zobrazení sakrální prostředí: velký prostor, v němž se vznáší melodie idylické 
skladby. V protikladu je připojeno vysněné intimní prostředí: budoár je malý 
pokojík k přijímání důvěrných přátel. Sloka tak dává do kontrastu oficiální a 
soukromé prostředí. 

3. sloka: je odlišná formou i obsahem. Je situována do reálu, v němž 
půvabně krásná (spanilá) dívka ich-formu (lyrický subjekt) zklamala citově; 
tato skutečnost se odráží v tuctových sen,  tj. v obyčejných snech o zhrzené 
lásce; všichni to vědí 

4. sloka: je situována opět do snu. Ich-forma nechce do svých snů zahrnout  
realitu (krásky jsou kruté) a zničit pohled na lásku a vysněnou dámu.   

Verze jsou situovány do snu, třetí sloka (refrén) do skutečnosti → 
vyjadřuje rozpor mezi snem (virtuálním světem) a realitou.  

Leitmotivem je sen – zde zřejmě toužebné přemýšlení o dívce. Je 
symbolem něčeho krásného a pomíjivého. V textu snu vnější faktory 
nemůžou nic zakázat, jejich forma záleží na subjektu → symbolizuje 
svobodu. 
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4. Výběr jazykových prostředků 
1., 2. a 4. sloka obsahuje výrazy ze spisovná češtiny, některé z nich jsou 

málo frekventované (budoár, pastorále), jiné knižní (nezakáží). Nespisovné 
výrazy nejsou obsaženy (např. ve 4. sloka není: nic o týhle krutý krásce) 

3. sloka: obsahuje výrazy z nespisovná čeština (tuctový sny), popř. 
hovorové češtiny (tuhle). Ve třetím verši je z variantních výrazů už/již užit 
frekventovanější výraz už  (podle frekvenčních slovníků častější v mluvených 
projevech). 

Výběr spisovných a nespisovných jazykových prostředků je vázán na 
protikladu sen (nezakáží) – realita (tuctový). 

Název básně shodný s částí posledního verše třetí sloky (sny tuctový) 
obsahuje nespisovný tvar – je vázán na realitu 
 

5. Úkoly 
 

Cvičení 1 
Vymyslete jiné titulky textu a vysvětlete jejich vztah k celému textu. 
 
Cvičení 2 
Pokuste se na základě rozboru výchozí básně vymezit některé typické rysy 
textů J. Štaidla. 
 

6. Řešení 
 
Cvičení 1 
Sen a realita (vyjadřuje protikladné světy textu), Krutá kráska (pojmenování 
hlavní protagonistky ich-formy), Jen snům já dovolím (formální opakování 
prvních veršů verze; v třetí verzi je pozměněn); Kráska a já (pojmenování 
hlavních protagonistů textu; intertextualita – název Kráska a netvor, možnost 
srovnání textů) 
 
Cvičení 2 
- krátké texty; 
- hlavní téma láska (vztah, po kterém člověk touží) zobrazená jako vztah ich-
formy k mladé ženě; 
- láska má různé podoby: od šťastné přes bláznivou, romantickou (často 
spojenou s motivem snu) až k nešťastné (rozchod není zobrazován tragicky); 
- výrazové prostředky jsou vybírány z různých jazykových variet (nejsou 
obsaženy dialektismy); 
- častý výskyt jednoslabičných slov (viz 3. a 4. sloka); 
- užití slov z běžné mluvy, ale zasazené do neočekávaného kontextu (viz 
spojení tuctový sny); 
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Literatura 
ZEMAN, J.: K funkci písňového sloganu. Slavica Pragensia 32, 1988, s. 
355–364. 
ZEMAN, J.: „Tuctový sny“ Jiřího Štaidla. Češtinář, 4, 1993–94, s. 38–42. 
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X.  ANALÝZA  UMĚLECKÉHO   TEXTU   
SE  ZAMĚŘENÍM  NA  PREDIKTABILITU 

 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje výstavbu a jazykové prostředky textu Ivana Mládka 

se zaměřením na prediktabilitu. 
 

2. Základní pojmy 
 

Prediktabilita (předpověditelnost), pointa, asonance, rým, jazyková varieta. 
 

3. Definice 
 

Prediktabilita – jeden ze základních termínů teorie informace – označuje 
míru pravděpodobnosti, s jakou je percipient schopen na základě dosud 
poznané části výpovědi odhadnout její další část. 

 
4. Výklad 

 
Ivan Mládek: Na Lokti      
 
Mam štěsti na počasi   
To se mi to na turu pohasi     
Pry když je nebe jasne     
Z cimbuři je viděti až do Prahy.   
 
Cestou na hrad Loket      
Ja nevšimam si koket      
Jen se trochu pyřim      
K braně hradu miřim      
Je tu pruvodkyně      
Ona mluvi pěkně plyně   
Neni žadny hlupak      
Ma vysokou školu      
Na hradě je mimo jine vzacna orli sbirka   
Vytrhnu si na pamatku nějaka ta pirka   
Me jmeno inkognito      
Je potom do zdi vryto     
To abych jednou věděl     
Že jsem tady byl      
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Svačim u kiosku      
Klobasu a housku      
Nedělam však dobře      
Je mi z toho špatně      
Odvravoram ztěži      
V komnatu kde leži     
Persky tepich pravy      
Šup a jsem razem zdravy     
Na nadvoři je tu studna když hodiš minci do ni  
Do roka a do dne se ti jedno přani splni   
Pověry nas šidi      
Blbce dělaj z čestnych lidi     
Už dalši rok se piše      
A ma tchyně stale dyše     
 

1. Charakteristika textu 
Tento text patří mezi texty funkčního stylu uměleckého. Jde původně o 

písňový text, jehož výstavba je ovlivněna hudební formou. Zobrazuje kritický 
pohled na nedostatky současné společnosti (konzumní způsob života, 
snobismus), má humornou podobu. 
 

2. Horizontální členění textu 
Text má tři sloky. První (krátká) je úvodem k textu (introdukce). Další dvě 

sloky mají stejnou výstavbu: obě jsou čtyřčlenné (AABA). Titul označuje 
místo popisované komunikační události (Na Lokti).  
 

3. Tematická výstavba 
První sloka uvádí komunikační událost (návštěva kulturní památky). Další 

dvě sloky jsou lineárním popisem prohlídky hradu (fabule = syžet). Text je 
vystavěn na popisném postupu, jednotlivé motivy jsou řazeny podle časového 
ukazatele (tak jak jdou při prohlídce kulturní památky časově za sebou). 

Autor vybírá dva typy motivů: standardní, které souvisí s očekávaným 
chováním návštěvníka prohlídky kulturní památky (nevšímá si vyzývavých 
dívek, obdivuje jazykový projev průvodkyně, hodí minci do studny), a 
nestandardní, které jsou vnímány jako nekulturní (důsledky občerstvení, 
vrývání jména, krádeže). Druhá sloka začíná kulturně preferovanými jevy a 
pokračuje nestandardním chováním, třetí sloka má řazení motivů opačné. 

Závěr textu: návštěva hradu – a hlavně vhození mince do studny – má 
sloužit jinému cíli, než kvůli kterému se navštěvují kulturní památky: aby se 
zbavil tchyně (stereotyp tchyně v českém kontextu jako svárlivé ženy– viz též 
rostlina tchynin jazyk a špičatý tvar jejích listů). Jde o neočekávaný závěr – 
pointu.  
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Pointa (z franc. pointe = hrot, špička) označuje významový zvrat 
(časoprostorový, stylový, hodnotící aj) na konci textu. Je příznačný pro 
humorné, ironické vyznění. 

Text pracuje s prediktabilitou (předpověditelností) na různých úrovních 
textu (mísení výrazových prostředků z různých jazykových variet, porušení 
rýmu, pointa). Teorie informace ji spojuje s entropií (je tím větší, čím je prvek 
informace méně předvídatelný). Pokud není percipient schopný předvídat 
další část výpovědi (je možné jakékoliv její pokračování), má její 
informativnost nejvyšší hodnotu. Na základě užití sdruženého rýmu 
očekáváme po verši Neni žadny hlupak, že konec dalšího verše se bude 
rýmovat s jejím koncem. Očekávání je porušeno, neprediktabilita má vysokou 
informační hodnotu, dostává se do popředí pozornosti percipienta.  

Obdobně neočekáváme, že ich-forma navštívila kulturní památku proto, 
aby se zbavila manželčiny matky (pointa). 

 
4. Výběr jazykových prostředků 
Výběr jazykových prostředků je výrazně ovlivněn rýmem. Základ básně 

tvoří rým sdružený (spojuje sousední verše, má formu aabbcc...): dobře se 
pamatuje a příjemce lépe postřehne jeho porušení (hlupák – školu), jež může 
působit humorně. V textu jsou rýmy bohaté (zvukový rozdíl  rýmujících se 
slov je minimální: sbirka – pirka, Loket – koket), exotické (jedno z 
rýmujících se slov je cizího původu: inkognito – vryto), gramatické (rýmují 
se slova stejného slovního druhu a stejného tvaru: pyřim – miřim, pravy – 
zdravy), ale také rým chudý (nerýmuje se opěrná souhláska: do ni – splni), 
neúplný (neúplná shoda rýmujících se slov: kiosku – housku) aj. 

V textu se vyskytují také asonance. Asonance (z lat. asonāre = 
přízvukovat) je zvuková shoda samohlásek v koncových slabikách veršů bez 
ohledu na souhlásky (dobře – špatně; pohasi – do Prahy). Simuluje lidový 
styl, jímž se komunikační událost popisuje (na rozdíl od vysokého stylu), a 
přispívá k charakteristice ich-formy. Porušení klasických básnických postupů 
a forem je zde tvůrčím prostředkem k k vyjádření komiky. 

Text je psán v spisovném jazyce, ale ze slov a jejich tvarů jsou odstraněny 
délky samohlásek (je zrušena distinktivní opozice kvantity, jež je typická pro 
slezská nářečí); to umožňuje využít kvalit zvukové roviny jazyka. Text 
obsahuje výrazy i z jiných variet češtiny: jsou zde slova a tvary knižní (viděti, 
dýše, pýřím, komnata) a obecně české (dělaj, tepich), objevují se expresivní 
výrazy (koketa). V textu nejsou dialektismy. Kontrast ve výběru výrazových 
prostředků (ale také rýmiy ústí v protiklad vysokého a triviálního. 

Text má formu monologu. Výběr jazykových prostředků z různých 
jazykových variet češtiny (jejich mísení) slouží k charakteristice ich-formy: je 
jí dospělý ženatý muž (má tchyni). Kategorizuje se jako čestný (kladná 
vlastnost), není však schopen mluvit spisovně (mluví, jak mu zobak narost), 
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chce působit kultivovaně (je hyperkorektní: viděti, dýše), ale nedaří se mu to 
(viz nestandardní chování). 
 

5. Úkoly 
Cvičení 
Prostudujte článek J. Jiřičkové a vyhledejte základní znaky na libovolném 
Mládkově textu. 
 

Literatura 
JIŘIČKOVÁ, J.: Jazyková komika v písňových textech Ivana Mládka. Naše 
řeč, 62, 1979, s. 72–77. 
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XI.  ANALÝZA  UMĚLECKÉHO   TEXTU  SE  
ZAMĚŘENÍM  NA  INTERTEXTUALITU 

 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje a srovnává výstavbu a jazykové prostředky dvou 

básní: znělky Jána Kollára a její parodie. 
 

2. Základní pojmy 
 

intertextualita, parodie, pretext, posttext 
 

3. Definice 
 

(Deskriptivní) intertextualita označuje vztah mezi texty a jeho popis. 
Zabývá se funkční přítomností nějakého textu v jiném textu. Jde o jednu z 
vlastností textuality. Původní text se nazývá pretext, nový text posttext. 

 

4. Výklad 
 

4.1 Ján Kollár: znělka 376 
 
Co z nás Slávů bude o sto roků? 
Cože bude z celé Europy? 
Slavský život, na vzor potopy, 
rozšíří svých všudy meze kroků, 
 
a ta, kterou měly za otroků 
jen řeč křivé Němců pochopy, 
ozývati se má pod stropy 
paláců a i ustech samých soků; 
 
vědy slavským potekou též žlabem, 
kroj, zvyk i zpěv lidu našeho 
bude módným na Seinou i Labem. 
 
Ó kýž i já raděj v tu jsem dobu 
narodil se panství slavského, 
aneb potom vstanu ještě z hrobu! 
 (Jan Kollár: Slávy dcera. Praha: Odeon 1971, s. 213) 

 
1. Charakteristika textu 
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Text patří mezi texty funkčního stylu uměleckého. Jedná se o lyrickou 
báseň ze sbírky Slávy dcera (1824). Představuje typ eroticko-vlastenecké 
básnické skladby, která byla později považovaná za estetický vzor. 

Ve sbírce jsou spojeny minulost (zašlá sláva Slovanů), přítomnost (lidstvo 
je na pokraji nové éry, ohromné perspektivy) a budoucnost (víra v budoucnost 
– tu zde představuje Slávy dcera – idealizovaný souhrn tělesných a duševních 
vlastností Slovanů). 

 
2. Horizontální členění textu 
Báseň je znělka/sonet (z lat. sonāre = znít, z it. soneto = malá skladba). Jde 

o formu lyrické poezie o čtrnácti verších: dvou čtyřveršových slok (s 
obkročným rýmem) a dvou tříveršových slok se speciálně propojenou 
rýmovou stavbou. Původně vyjadřovala přírodní a milostnou lyriku. V české 
poezii se užívá od počátku 19. století, v jeho první polovině má formu 
společenské či vlastenecké lyriky. 

Kollárův sonet má klasickou stavbu a rým abba abba cdc ede (v jiných jeho 
sonetech také podobu  ccd eed nebo cdc dee). Jde o vlasteneckou lyriku. 
 

3. Tematická výstavba 
Báseň má tři tematické části. 
První část (verš 1–2) obsahuje dvě otázky týkající se budoucnosti (časový 

ukazatel za sto roků) Slovanů, k nimž se autor explicitně hlásí (nás), a 
Evropy.  

Druhá část (verše 3–11) je odpovědí na otázky z 1. a 2. verše. Představuje 
autorovu vizi. Nejprve (první sloka) předpovídá přežití Slovanů (neasimilují). 
Druhá sloka se týká slovanského jazyka: Němci opovrhovaný jazyk bude 
fungovat i ve významných komunikačních situacích  (paláce, tj. reprezentační 
budova pro veřejné účely) a budou jimi komunikovat i Neslované. Sloka 
odráží kategorie oni (Němci = drábi) a my (Slávové, jimi považovaní za 
otroky). Třetí sloka předvídá úspěch slovanské vědy (vědy slavským potekou 
též žlabem) a kultury (kroj, zvyk i zpěv). Evropský prostor je vymezen řekami 
(synekdocha): území galské (Seina) a teutonské/germánské (Labe). 

Třetí část (verše 12–14 = 4. sloka) tvoří zvolání: přání žít za sto roků, a to 
buď se znovu narodit (motiv kolébka) nebo znovu ožít (motiv hrob, rakev, 
zmrtvýchvstání). 

Báseň je vizí Evropy za sto let a postavení Slovanů v ní: slovanské jazyky 
budou fungovat po celé Evropě, slovanská věda a kultura obohatí evropskou 
vědu a kulturu. 
 
 

4. Výběr jazykových prostředků 
Kollárův básnický jazyk ovlivnila snaha vytvořit společný spisovný jazyk 

Čechů a Slováků. V duchu dobové představy o libozvučnosti jazyka a jeho 



 
67 

 Obor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

676767676767
67 

 

přiblížení dalším slovanským jazykům a jejich varietám prováděl zejména 
hláskové úpravy. Pozdější vydání (1835) jazykově upravoval sám autor, 
současná vydání upravují zejména kvantitu samohlásek a některé tvary slov.  

Ze současného pohledu jsou v textu užity výrazy (pochop = chápání, Sláv = 
Slovan, slavský = slovanský, kýž = kéž) a tvary (ozývati, potekou), které jsou 
hodnoceny jako knižní. 

V textu je variantní užití shodného přívlastku. Vedle postavení před řídícím 
substantivem (slavský život) se objevuje i postavení v postpozici (lidu našeho, 
panství slavského). V několika případech je od řídího substantiva oddělen 
jiným slovem (rozšíří svých všudy meze kroků; vědy slavským potekou též 
žlabem). Neshodný přístavek je i v postavení před řídícím substantivem 
(Slávy dcera, Němců pochopy). 

Syntaktické celky se nekryjí s verši (syntaktická jednotka bývá ve dvou 
verších: Ó kýž i já raděj v tu jsem dobu // narodil se panství slavského). 
 
4.2  
 
Co je dneska v Slávů zemi divem, 
za sto roků bude uzené: 
ovčí střevo, masem plněné. 
Každý řekne: pojď blíž a tu si vem! 
 
Jako vrány na topole křivém 
Němců mračna meč náš odžene 
od stolu, kde v míse skleněné 
párek bude křenu ve pálivém. 
 
Kroky Němců, Románů i Vlachů 
pospěchají blíže k Vltavě. 
Párek bude k chlebu, ba i k hrachu. 
 
Slávy syn pak možná hltavě 
počne jíst s chutí jak od rarachů. 
Kýž i já jsem na té oslavě! 
 (Josef Hiršal: Párkař. Praha: Mladá fronta 1997, s. 11) 

 
1. Charakteristika textu 
Text patří mezi texty funkčního stylu uměleckého. Jde o „nápodobu“ 

znělky J. Kollára. Josef Hiršal vytvořil v 50. letech texty, které napodobovaly 
lyrické básně různých básnických škol a směrů od počátku novočeského 
básnictví. Hlavním tématem byl všední, nenápadný, ale užitečný hrdina: 
párkař a jeho výrobky. 
 

2. Horizontální členění textu 
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Báseň má opět formu sonetu s rýmem abba abba cdc dcd. Jde o vlasteneckou 
lyriku.  
 

3. Tematická výstavba 
Báseň začíná časovým údajem dneska (časový ukazatel vyjadřující 

současnost autora). Hlavní motiv (není pojmenován přímo, ale výběrovým 
popisem: ovčí střevo, masem plněné) je v té době považován za div/vzácnost, 
v budoucnosti (časový ukazatel za sto roků) však bude běžnou pochutinou 
(bude běžně nabízena). 

Párek s přílohou bude podáván na skleněné míse (jako vzácnost, slavnostní 
pokrm) a na stole, který je zde symbolem společnosti (scházení se, 
pospolitosti).  Sloka odráží kategorie my – Slované, k nimž se autor hlásí 
(náš), a oni (Němci, proti nimž bude veden boj – přirovnání k vranám).  

Název řeky (Vltava) symbolizuje český prostor. Ten se stane centrem 
Evropy a pochoutku (symbol kultury) budou chtít okusit Němci (germánský 
prostor) a Románi a Vlaši (galský prostor); je využito pojmenování národy, 
nikoliv názvy řek. Slované (Slávy syn symbolizuje budoucnost) si uvědomí 
výjimečnost pochutiny a budou ji jíst: nebudou mít hlad (frazém vjel do něj 
rarach). 

Závěr básně končí autorovým přáním žít v budoucnu: jde o oslavu 
slovanského života. 
 

4. Výběr jazykových prostředků 
Text je psán ve spisovné češtině. Výběr knižních prostředků je ojedinělý 

(pospěchají; výrazy Sláv, kýž jsou spíše nápodobou pretextu). 
V textu jsou shodné přívlastky užity i v postpozici (na topole křivém, meč 

náš, v míse skleněné). Využity jsou také neshodné přívlastky v pozici před 
řídícím substantivem (Němců mračna, v Slávů zemi, Slávy syn). 

Syntaktické celky se nekryjí s verši, dochází k přesahu (Jako vrány na 
topole křivém// Němců mračna meč náš odžene // od stolu...) 
 

4.3 Srovnání 
Báseň Jana Kollára je pretext, nápodoba Josefa Hiršala je posttext. 

Interpretace Hiršalova textu není možná bez znalosti pretextu 
Parodie (paródia: para + proti, odé = píseň) je literární žánr imitující 

určité literární dílo nebo typ určitých literárních děl. Zvýrazňuje některé jeho 
typické rysy: přejímá kvality z díla, které napodobuje (žánr, téma, kompozice, 
výrazové prostředky). Je postižitelné jen ve vztahu k imitovanému dílu. 

Podle situačního kontextu se dělí na komické (kladné estetické osvojení 
skutečnosti) a satirické (polemizuje s literární normou, o níž se opírá 
parodované dílo – výsledek jejich představ o funkci literárního díla). 

Oba texty mají některé shodné rysy. Mají formu znělky a vlastenecké 
lyriky. 
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V centru pozornosti je optimistická vize budoucnosti (za sto roků), autor se 
té doby chce dožít (v obou básních částice kýž). Autoři se explicitně hlásí k 
Slovanům a vymezují vůči Němcům. V pretextu Němci Slovany utlačují, 
v parodii je Slované (Češi)rozeženou. Evropský prostor je vymezen 
synekdochicky – řekami (zpěvy Slávy dcery jsou vymezeny topograficky). 

Některé motivy jsou v básních využity opačně. Symbolem slovanské 
budoucnosti je u Kollára Slávy dcera, v Hiršalově textu Slávy syn. V 
Kollárově textu se Slované rozpínají do světa (Evropy) a obohatí evropskou 
vědu a kulturu (tedy duchovno), v Hiršalově textu svět (Evropa) přijde ke 
Slovanům kvůli jídlu, najíst se (Češi nemohou nabídnout duchovno, tak 
alespoň nabízejí to nejcennější z naší kultury – párek). 

Do parodie jsou vsazeny některé pretextové segmenty: křivé, kroky. 
Napodobeny jsou některé výrazové prostředky a syntaktické struktury, 
zejména užití shodného a neshodného přívlastku  (párek bude křenu ve 
pálivém). 
 

5. Úkoly 
 

Cvičení 
Přečtěte si následující báseň. Určete, který autor je napodobován, a uveďte 
základní znaky. 
V Kutné Hoře na faře 
nekrmí se buchtou. 
Pánbůh dělá párkaře. 
Párek farář s kuchtou. 

 

6. Řešení 
Cvičení  
Jde o nápodobu textu Karla Havlíčka Borovského. 
Text má formu epigramu. Epigram (z řec. epigramma = nápis) je krátká, 
často satirická báseň vyjadřující kondenzovanou formou konkrétní myšlenku. 
Má dvě části: expozici (zde: výběrový popis komunikační situace) a pointu 
(zde: párek tvoří farář s kuchtou).  
Text je situován do Kutné Hory. Tématem je kritika církve (viz oddíl Církvi v 
souboru epigramů). 
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XII.  ANALÝZA  UMĚLECKÉHO   TEXTU   
SE  ZAMĚŘENÍM  NA  INTERDISCIPLINARITU  

 

1. Úvod 
 
Tato kapitola analyzuje úryvek ze scénáře filmu Marečku, podejte mi pero! 

Zaměřuje se na interdisciplinární přístup k analýze textu. 
 

2. Základní pojmy 
 

interdisciplinarita,, tematický soulad, princip kooperace, princip zdvořilosti, 
maxima, gender 

 

3. Definice 
 

Interdisciplinarita je proces integrace jazykovědy a jiných vědeckých 
disciplín při řešení odborných témat. Výsledkem jsou pomezní disciplíny 
(interdisciplíny), např. sociolingvistika, psycholingvistika, kognitivní 
lingvistika aj. 

 

4. Výklad 
 
Zdeněk Svěrák: Marečku, podejte mi pero! 
 
Komunikační situace: ředitelna školy, Zíková odsune papírek s nápisem "Eva 
T.", k řediteli a zavrtí hlavou 
 
1  Zíková: Já si jenom nedovedu představit, jak to s ním budeme projednávat. 
 ((Zaklepání)) 
2  ředitel:  Dále. 
 ((Vejde Kroupa)) 
3  Kroupa: Já jsem Kroupa. Mně řekli, že se mám dostavit. 
4  ředitel: Posaďte se, soudruhu Kroupo. 
5  Kroupa: Děkuji. 
6  Janda: Podívejte se, soudruhu Kroupo, nevím, jestli víte, proč jsme vás 

pozvali. 
7  Kroupa: No tak, tuším to. 
8  Janda: Takže se nám bude líp hovořit. Podívejte, vy jste s tím patrně nic 

nemyslel. 
9  Kroupa: No já jsem sám vůbec nic nezamýšlel, mě k tomu přemluvili. 
10  Zíková: Kdo vás přemluvil? 
11  Kroupa: No tak Hora, Outratová, Rousek. 
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12  ředitel: ((k Jandovi)) Pište si ta jména. 
13  Kroupa:  Ty nemůžete znát, ty jsou od nás z dílny. Já bych taky nerad, aby 

z toho měli nějaký oplétačky, protože oni to v podstatě mysleli 
dobře. 

14  Janda: Já si taky myslím, že půjde patrně spíš o nedorozumění než o zlý 
úmysl. 

15  Kroupa: Já jsem jim to říkal hned, že to nemá cenu, a jsem ochoten toho 
zanechat. 

16  Zíková:  To my pokládáme za samozřejmost, že už to víckrát neuděláte, 
ale bude asi nutné, abyste se omluvil. 

17  Kroupa: No tak počkejte, to jako myslíte, že jsem snad svou přítomností 
znesvětil školní budovu nebo co? Já uznávám, že prospěchově na to 
nestačím, tak snad tiše odejdu a jaképak omlouvání. Jestli se vás to 
tedy dotklo, že jsem sem chodil, tak mi to teda promiňte. 

18  Janda: Počkejte, soudruhu Kroupo, my si asi nerozumíme. Nikdo vás 
nenutí, abyste opouštěl školu. Jde jen o to, abyste tu záležitost s 
psaníčkem paní Týfové nějak taktně urovnal. 

19  ředitel: Ano, přesně tak - my jsme asi tak stejně staří, viď? Není to v 
našem věku trochu klukovina? Vždyť ten soudruh manžel, ten Týfa, 
vždyť on to právem považuje za urážky. Nejdřív tý soudružce řekneš 
do očí, že je stará, a pak jí napíšeš - "Sejdeme se na hřbitově". 

20  Zíková: A hlavně je to cynické. Podívejte, blíží se MDŽ. To jste jí dal 
pěkný dárek. 

21  Kroupa: Tenhle papírek já vidím poprvé v životě. 
 

1. Charakteristika textu 
Výchozí ukázka patří k funkčnímu stylu uměleckému, řadí se mezi 
dramatické texty. Má formu rozhovoru komunikantů. Je vybranou scénou z 
filmu Marečku, podejte mi pero! 

 
2. Horizontální členění textu 
Text je tvořen přímými jazykovými promluvami dramatických postav (je 

určen k scénickému provedení). Jde o rozhovor čtyř komunikantů. Je členěn 
na repliky a doplněn scénickými poznámkami (vysvětlivkami k pochopení 
děje). 

 
3 Rozbor textu 
Kapitola prezentuje analýzu rozhovoru vedenou interdisciplinárním 

přístupem (viz též Hoffmannová, 1997, s. 176–181). 
 
3.1 Stylistický a textově lingvistický rozbor 
V textu jsou dva hlavní motivy, které jsou vázány na sociální role 

komunikantů: 1. motiv – papírek s nápisem „Sejdeme se na hřbitově.“ 
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(učitelé, pedagogové), 2. motiv – školní (ne)prospěch (student Kroupa). 
Motivy (témata) nejsou na začátku rozhovoru pojmenovány explicitně, 
komunikanti je intuitivně vnímají na základě presupozic (předpokladů) a 
jiných rozhovorů v odlišných komunikačních událostech (rozhovor mezi 
pedagogy; rozhovory mezi Kroupou a jeho spolupracovníky o prospěchu). 
Užití zástupných forem v prvních replikách umožňuje jejich dvojí referenci až 
do R16 (R1: to – záležitost s psaníčkem; R7: to – neprospěch, R8: tím –
psaníčko určené pani Týfové a Kroupovo chování k ní, R9: k tomu – studium 
na večerní škole, R13 z toho, to – přemlouváni ke studiu na večerní škole, 
R15: to, toho – studium, R16: to – chování k paní Týfové). Nevzniká však 
nedorozumění, repliky na sebe navazují. Přesto jisté nesrovnalosti v replikách 
a jejich spojování signalizují, že je s řešenými motivy něco v nepořádku (R14: 
půjde patrně spíš o nedorozumění než o zlý úmysl). Až v R17 Kroupa poprvé 
signalizuje téma na něj vázané: prospěchově na to (studium) nestačím. V R18 
Janda reaguje, že pedagogové řeší jiné téma (my si asi nerozumíme) a 
konkretizuje jej explicitně (záležitost s psaníčkem). V R19 ředitel užije 
proformu to a vztáhne ji k obsahu psaníčka. V replice R21 Kroupa přistupuje 
na téma pedagogů (tenhle papírek). 

Hlavní téma rozhovoru prostřednictvím dvou motivů se děje pomocí 
dílčích témat: 
R2–5: fatická komunikace (uvedení do tématu, signalizace zdvořilosti); 
R6–7: vyjednávání tématu; 
R8–9: řešení tématu; 
R10–13: odbočení od hlavního tématu, způsobí je Zíková, návrat k 
původnímu tématu zabezpečí Kroupa; 
R14–15: pokračování řešení tématu; 
R16–21 vyvolání konfliktu Zíkovou a jeho řešení; 

V replikách R6 a R7 jsou implicitně uvedena do rozhovoru dvě témata. 
Jejich pojmenování zástupnou formou to vede k jejich rozvedení a zároveň 
konfrontaci. 

 
psaníčko        neprospěch 
 
 
 
   to 
        (vágní reference) 
 
 
 
 
    ←  explicitní konflikt témat  → 
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         jeho řešení 
 
Text je realizován ve spisovné formě s občasnými prvky mluvenosti (No 

tak; užívání osobních a ukazovacích zájmen my, vy, oni, ten, to) a 
nespisovnými tvary (nějaký oplétačky, tý soudružce řekneš). 

Psaníčko má v textu dva významy: popsaný papír (dvojrozměrný nosič 
informace) a obsah psaníčka: prvotní (sejít se na hřbitovní zdi) a sekundární, 
přenesený (všichni zemřeme). Ve výchozím textu je výsledkem 
intertextuality. Týž sled slov, který funguje v jedné komunikační události 
(mezi studentem a jeho přítelkyní) jako informace (místo setkání 
protagonistů), je v jiné komunikační události (večerní studium) příjemcem 
interpretován v přeneseném významu. 

Při analýze a interpretaci textu má důležitou roli znalost situačního 
kontextu. Obsah psaníčka má dvojí referenci na základě (ne)sdílené 
informace. Týž text může mít různé smysly v různých situačních kontextech. 

 
3.2 Sociolingvistický přístup 
Text popisuje jednu z komunikačních situací edukační (vzdělávací) 

komunikační sféry – řešení kázeňského přestupku. Jde o komunikaci mezi 
učitelem a studentem mimo vyučovací jednotku. Text zobrazuje obvyklou 
komunikační situaci, ale v neobvyklém situačním kontextu. Preferované je, že 
kázeňské přestupky provádějí mladší žáci, zde se jedná o studenta dálkového 
studia (student je starší než učitelé).  

Komunikační události se účastní čtyři komunikanti seskupující se do dvou 
sociálních skupin: tři pedagogové (ředitel jako hlavní osoba reprezentující 
ústav, Janda jako třídní učitel, do jehož kompetence řešení přestupku spadá, a 
Zíková jako zástupce žen a obhájce nepřítomné „poškozené“ studentky) a 
jeden student dálkového studia. Nedůležitou banální událost, navíc omyl, řeší 
tři učitelé (ředitel ji v replice R19 pojmenovává klukovina).  

Pedagogové se liší svým vztahem ke komunikační události (uvědomění si 
její specifičnosti), mají připraven komunikační rámec pro jednání a řešení 
kázeňských přestupků s mladými studenty. 

Zíková v R1 explicitně uvádí, že jde o specifickou komunikační událost (já 
si jenom nedovedu představit, jak to s ním budeme projednávat), ale pak se 
chová jako při komunikaci s mladším studentem či malým žákem (bez ohledu 
na specifičnost situačního kontextu). Janda si specifičnost komunikační 
události uvědomuje (R14: že půjde patrně spíš o nedorozumění; R18: my si 
asi nerozumíme) a podřizuje jí své verbální chování (zdvořilost). Ředitel mění 
stanovisko: v R12 si specifičnost neuvědomuje – dává rozkaz jako řídící 
pracovník (Pište si ta jména,),  R19 volí familiární tón (my jsme asi tak stejně 
staří, viď?). 
 

3.3 Feministická/genderová lingvistika 
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Rozhovor odráží i některé jevy, které zkoumá feministická (genderová) 
lingvistika (analýzuje textu z hlediska rozdílů způsobu vyjadřování mužů a 
žen a komunikačních stylů ovlivněných pohlavím komunikantů). V 
prezentované komunikační události je převaha mužů. Rozhovor řídí třídní 
učitel Janda: k staršímu studentovi se chová zdvořile, vyhýbá se potenciálním 
konfliktům, komunikace mezi nimi probíhá plynule bez tematických odboček.  

Opačné chování vykazuje učitelka Zíková. I když je z přítomných 
pedagogů v nejmenší hodnosti, vystupuje za celý pedagogický sbor (R16: to 
my pokládáme za samozřejmost...), chová se jako vyšetřovatel (R10: kdo vás 
přemluvil?), odbočuje od tématu, vyhrocuje komunikaci do střetu (R16). 
Působí panovačně, autoritativně, starostlivě, působí na city komunikačních 
partnerů. Prezentuje typ horlivé, aktivní, ale zaměstnáním determinované a 
inteligenčně omezené profesorky. 

Ředitel incident s psaníčkem v replice R19 pojmenovává klukovina. 
Rozumí se jí drobný klukovský prohřešek, nezbednost. Pojmenování 
explicitně odkazuje k dospívající osobě mužského pohlaví. Absence 
femininího ekvivalentu (*holkovina) naznačuje, že naše sociální prostředí 
toleruje prohřešky proti normě u chlapců. 

 
3.4 Konverzačně analytický přístup 
Konverzační analýza zkoumá přirozené rozhovory. Její metodologie je 

uplatnitelná i při popisu rozhovorů postav uměleckého textu. 
Rozhovor ve výchozí ukázce je založen na nedorozumění, na komunikaci o 

dvou tématech. Je zde tematický soulad (komunikanti vyjednali téma). 
V R1 dochází k zapojení rozhovoru do sekvenčního kontextu. Zíková 

signalizuje neobvyklost řešení komunikační události. 
Následuje neverbální iniciace: zaklepání na dveře signalizuje žádost o 

vstup do místnosti. Preferovanou reakci (vyhovění žádosti) provádí verbálně 
ředitel (Dále.). 

Rozhovor pokračuje fatickou komunikací: Kroupa se představí, vysvětlí 
důvod příchodu (R3), ředitel reaguje nabídkou (R4: Posaďte se), Kroupa ji 
přijímá a signalizuje zdvořilost (R5). 

Po fatické sekvenci přechází rozhovor k vyjednání tématu. Některá obecná 
pravidla vedení komunikace a vyjednávání tématu vypracoval americký 
filozof Paul Grice. Za základní považuje princip kooperace: „spolupracuj s 
partnery“; „formuluj své repliky právě tak, jak to příslušný moment v 
rozhovoru vyžaduje“. Preferované je spolupracovat na tématu. Princip 
doplňují čtyři maximy 
1. maxima kvantity: doporučuje poskytnout přiměřené množství informace – 
„ať je tvé sdělení dostatečně informativní, ale zároveň co nejúspornější“ 
(řekni dost, neříkej však víc, než je potřebné); 
2. maxima kvality: je věnována pravdivosti sdělení – „neříkej nic, pro co 
nemáš dostatečné důkazy“; 
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3. maxima relevance: požaduje vztah řečeného k tématu – „říkej to, co je v 
daném momentě důležité/vhodné“ (neříkej nic, o čem víš, že to není pravda); 
4. maxima způsobu: vztahuje se k srozumitelnosti sdělení – „vyjadřuj se 
jasně, srozumitelně, přesně, jednoznačně, nikoliv dvojsmyslně...“. 
Maximy mohou být porušovány a tím vznikají konverzační implikatury. 
Princip spolupráce může být porušen nezáměrně nebo záměrně. 

Repliky R6–R7 tvoří presekvenci: Janda ověřuje u Kroupy základní 
předpoklady pro vyjednávání tematického souladu. V R6 došlo k porušení 
maximy kvantity a způsobu. Místo toho, aby volil „sdělení dostatečně 
informativní“ a „vyjadřoval se přesně a jednoznačně“ (např. pozvali jsme vás 
kvůli přestupku), volí zdvořilou formulaci (R6: nevím, jestli víte, proč jsme 
vás pozvali.).V R7 Kroupa opět porušuje informativnost sdělení a přesné 
vyjadřování (např. Nevím, netuším), téma označí zástupnou formou (tuším to).  

Vzhledem k tomu, že presekvence potvrdila předpoklady pro vyjednání 
hlavního tématu, v základní párové sekvenci je téma vyjednáno, ale každá ze 
sociálních skupin (učitelé – žák) komunikuje o jiném tématu.  

Rozhovor pokračuje sekvenčním párem otázka – odpověď (R10–R11); jde 
o schéma typické pro zkoušení či výslech (Zíková se zde chová jako 
vyšetřovatel). Na Kroupovu odpověď reaguje ředitel rozkazem (R12: Pište si 
jména.). Na rozkaz však nereaguje Janda, jemuž je adresován, ale Kroupa, 

který v R13 vrací rozhovor k hlavnímu tématu.V R15 pak vysvětluje svůj 
návrh řešení.  

Návrh přijímá za pedagogy v R16 Zíková, ale navrhované řešení upřesňuje 
(abyste se omluvil), není však explicitně uvedeno komu. Tento požadavek 
vyhrotí situaci, neboť je porušena maxima kvantity (je zde předpoklad, že to 
zabezpečí situační kontext): omluvit se za nevhodný obsah dopisu je 
preferované, omluvit se za špatný prospěch a odchod ze školy je 
nepreferované. Kroupa žádost tematizuje (R17), vyjádří se jednoznačně a 
prezentuje téma, které je na něj vázané (já uznávám, že prospěchově na to 
nestačím, tak snad tiše odejdu a jaképak omlouvání.). V dalších replikách je 
explicitně a jednoznačně vyjádřeno téma vázané na pedagogy: Janda 
(psaníčko), ředitel (obsah psaníčka), Zíková komentuje Kroupovo chování ke 
spolužačce (opět užívá zástupnou formu to). Kroupa v R21 přistupuje na téma 
psaníčko a tím dochází k úplnému tematickému souladu. 

 
3.4 Pragmalingvistický přístup 
V souvislosti s vyjednáváním tématu je možné připomenout i jedno z témat 

pragmalingvistiky – zdvořilost. Pragmalingvistika ji spojuje s fungováním 
principu kooperace, který anglický lingvistika Geoffrey Leech doplnil o 
princip zdvořilosti. Jeho fungování upřesňuje šest maxim: 
1. maxima taktu: „snaž se, aby komunikační partner měl z komunikace 
maximální prospěch a minimální ztrátu“; 
2. maxima velkorysosti: „snaž se, abys jako mluvčí měl z komunikace 
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minimální prospěch a maximální ztrátu“; 
3. maxima uznání: „omez na minimum kritiku partnera“; 
4. maxima skromnosti: „posiluj v rozhovoru kritiku sama sebe a omez své 
pozitivní hodnocení“; 
5. maxima shody: „omez na minimum neshody s komunikačním partnerem“; 
6. maxima sympatie: „potlač antipatie a posiluj sympatie ke komunikačnímu 
partnerovi“. 

V R6 došlo k porušení maximy kvantity a způsobu kvůli principu 
zdvořilosti: třídní učitel Janda dodržuje maximu taktu a maximu velkorysosti. 
Zdvořilost se odráží i ve výstavbě rozhovoru: Janda nepřechází hned k 
tématu, ale dostává se k němu postupně („měkký začátek“). Volí pozitivní 
strategii, jíž se snaží získat komunikačního partnera pro souhlas (podívejte; 
takže se nám bude líp hovořit).  

Se zdvořilostí souvisí i způsob oslovování. Vykání se spojuje s 
honorativem a příjmením v 5. pádu, tykání se projevuje oslovení křestním 
jménem. V R6 a R18 Janda oslovuje studenta ve shodě se zásadami 
zdvořilosti: vyká mu a oslovuje ho vokativním tvarem (soudruhu Kroupo; 
není zde oslovení v nominativu, které je hodnoceno jako nezdvořilé: 
Podívejte se, soudruh Kroupa...) 

Ředitel v R19 přechází na tykání. K iniciátorovi problému s psaníčkem 
odkazuje dvěma honorativy, z nichž jedno odkazuje ke kolektivu a 
společenské sféře (dobové soudruh) a druhé k rodinné roli a tím soukromé 
sféře (manžel). Příjmení pak užívá bez honorativa, jen s ukazovacím 
zájmenem (může to působit příznakově). 

Se zdvořilostí souvisí také fatická sekvence rozhovoru (R3–5). Tím, že 
ředitel nabízí, aby se Kroupa posadil, se snaží přiblížit komunikační událost 
soukromé komunikační situaci (rodinné a přátelské návštěvy). 

 
3.5 Závěr 
Rozbor ukázky ukázal na různé metodologické přístupy k textu. Zároveň 

dokumentoval, že každý z přístupů umožňuje vybrat alternativu, která vyústí 
v interpretaci a vytvoření adekvátního idiotextu. 

 

5. Úkoly 
 

Cvičení 
V textu je uveden problém s psaníčkem, kdy jeho informativní obsah je v 
jiném situačním kontextu interpretován v přeneseném významu. Uveďte jiné 
příklady z filmu. 
 

6. Řešení 
Cvičení 
Hliník: příjmení studenta – výsledek chemické reakce 
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Prší, prší: název písně – meteorologický jev 
Obdobné příklady je možné najít i v jiných Svěrákových scénářích. Ve filmu 
Trhák jde o konstatování „před chatou stojí zaražený pilot“ nebo „nemohla 
se odlepit od okna“. 
 

Literatura 
HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a..... Praha: Trizonia 1997. 
MÜLLEROVÁ, O.: Nedorozumění v dialogu. In: Fungování textu ve 
společenské komunikaci. Slavica Pragensia 32. Praha: Univerzita Karlova 
1988, s. 249–261.  
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XII.  ANALÝZA  AUTENTICKÉHO  ROZHOVORU 
 

1. Úvod 
 

Tato kapitola analyzuje autentický rozhovor v komunikační siruaci ptaní se 
na směr. 

 

2. Základní pojmy 
 

komunikační situace, tazatel, informátor, orientační body, operační a 
lokalizační dotaz, registr pojmenování 

 

3. Definice 
 

Rozhovor je jedna ze základních forem lidské interakce. Komunikanti se 
střídají v rolích mluvčího a posluchače. 

 

4. Výklad 
 

A: muž, asi 60 let, dobře a elegantně oblečen 
B: žena, 22 let, vysokoškolská studentka 
 

R1 B: dobrý den\prosím vás\ mohly bychom se zeptat/ jak se dostaneme na 
nádraží\ 

R2 A: na nádraží/ 
R3 B: =no::\ (1.2) 
R4 A: chcete autobusem/ můžete jet auto[busem/] 

R5 B:                          [rači] PĚŠky\esli to neni DAleko\ 

R6 A: NEni to daleko\ ne::\(..) tak deset minutek\ 
R7 B: hm\ 
R8 A: pudete furt rovně::/ tadyhlen je to náměstíčko/ takže furt držet přímej 

směr/ tam je pěší zóna/ ((přitom ukazuje)) 
R9 B: =(hm)\ 
R10 A: přídete/ tam je zase takový náměstíčko s takovou fontánkou/ 
R11 B: [hm] 

R12 A: [mírně] uhnete doprava/ ale furt držet tenhleten směr jako\ jo::/ 
R13 B: hm 
R14 A: je tam podchod/ (.) pak je Prior za pod- podchodem/ a vlastně vedou 

tam trolejbusový dráty\ trolejbusový vedení\ takže podél toho se 
dostanete k nádraží\ 

R15 B: hm (.) děkujeme\ ((smích)) nashledanou\ 
 

1. Charakteristika rozhovoru 
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Lidská komunikace zahrnuje široké spektrum komunikačních situací. Jejich 
klasifikace se v českém prostředí provádí podle dvou kritérií: podle 
charakteristických vlastností komunikační situace (počet a sociální postavení 
komunikantů, jejich časoprostorové umístění apod) a podle dichotomie 
oficiální – neoficiální (oficiální/neoficiální komunikace v mikroprostoru a 
makroprostoru), jím jsou potom přiřazovány podle sociální činnosti 
komunikantů (rozhovory nákupní, pracovní, edukační, přátelské apod.). 

Jednou z neoficiálních komunikačních situací ve veřejném prostoru je ptaní 
se na cestu.  

 
2. Popis komunikační situace 
Jde o komunikační situaci, při níž se jeden z komunikantů (tazatel) táže na 

umístění určitého objektu v prostoru (např. městě) a druhý komunikant 
(informátor) mu vysvětluje, kde se tento objekt nachází, popř. jak je možné se 
k objektu dostat. Tazatel tím, že se ptá, se prezentuje jako cizinec. 
Informátora volí podle náhodných znaků z kategorie domorodec. 

Prostor se skládá z velkého množství konkrétních bodů (objektů, jako jsou 
budovy, ulice, parky, pomníky, stromy atd.), které lze verbálně vyjádřit a na 
něž lze verbálně odkázat. V jednom z těchto bodů (východiskový bod) se 
nachází tazatel, který potřebuje znát umístění jiného bodu (cílový bod), avšak 
chybí mu potřebné informace, popř. má jen nedostatečné informace o 
umístění tohoto bodu. Vede proto rozhovor s informátorem, který je o 
umístění cílového bodu více informován a může o něm tazateli poskytnout 
potřebné informace. Při předávání informace využívá jako pomocné body 
další objekty, které se v okolí východiskového a cílového bodu vyskytují. 
Tyto body a vzájemné vztahy mezi nimi verbalizuje do replik, replikových 
sekvencí a dalších dialogických struktur. 
 

3- Výstavba rozhovoru 
3.1 Rozhovor s dotazem na směr ve městě má dvě hlavní části – tazatelův 

dotaz a informátorovu odpověď. 
Tazatelův dotaz je žádostí o poskytnutí informace. Aby ji informátor 

poskytl, prezentuje se tazatel jako zdvořilý. Proto replika R1 začíná fatickou 
sekvencí – pozdravem (dobrý den) a signalizátorem zdvořilosti (prosím vás). 
Poté následuje dotaz (jak se dostaneme na nádraží). 

Po tazatelově dotazu může informátor vysvětlit trasu. Jak ukazuje příklad, 
k vysvětlení se dostává až v R8. Předtím jsou v rozhovoru dvě vložené 
sekvence. 

Po dotazu potřebuje informátor chvilku čas, aby zformuloval odpověď a 
aby vybral vhodné orientační body. Činí tak nejčastěji zopakováním cílového 
bodu (R2), popř. pauzou na začátku repliky nebo vokalizací (smích). 

Druhá vložená sekvence nabízí tazatelovi užít místní dopravu. 
Část rozhovoru, v níž informátor vysvětluje trasu (R8-R14), lze rozdělit do 

dvou dílčích témat. V prvním popisuje tu část trasy, která je z 
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východiskového bodu vidět (R8). Informátor využívá odkazovacích slov 
(tadyhlen), verbální činnost je doprovázena gestikulací (ukazuje směr, rukou 
naznačuje trasu cesty). Druhé dílčí téma obsahuje část trasy, kterou není z 
východiskového bodu vidět (R10-R14). 

Rozhovor končí tazatelka opět fatickou sekvencí (poděkováním a 
pozdravem). 

3.2 Na výstavbu dialogu má vliv výběr cílového bodu. Jeho verbální 
formulace je pro informátora především stimulem pro poskytnutí informace o 
umístění; zároveň je komponentem, na nějž je soubor operací orientován. 
Cílový bod může u informátora asociovat i některé další údaje (např. 
tazatelovy vlastnosti, důvody, proč informace o cílovém bodu požaduje atd.). 
Ty se pak projevují převážně ve vložených sekvencích. 

V našem případě je cílovým bodem nádraží (R1) a to mohlo u informátora 
asociovat, že tazatel je ve městě cizincem, chce odjet, spěchá apod. Proto 
dříve než vysvětlí cestu k cílovému bodu, upozorňuje na možnost užití 
dopravního prostředku, který by tazatele dopravil k cílovému bodu rychleji a 
spolehlivěji (R4). 

3.3 Dalším faktorem ovlivňujícím výstavbu rozhovoru a výběr jazykových 
prostředků je formulace dotazu na cílový bod. Jde hlavně o to, jaké sloveso 
zvolí tazatel a jaká slovesa užije v odpovědi informátor. 

Náš rozhovor obsahuje operační dotaz, tj. dotaz na dosažení cílového bodu 
(R1: jak se dostaneme na nádraží). Informátor reaguje operační odpovědí 
(R8: pudete furt rovně) a poté následuje popis činností, které musí tazatel 
provést, aby se dostal do cílového bodu. Sled operací se promítá do linie 
jejich uspořádání. 

Specifickým rysem operačního dotazu a operační odpovědi je to, že v nich 
může být lokalizace vyjádřena časově (užitím výrazů s časovým významem). 
Srov. v našem dialogu repliku R6, v níž na připomínku esli to neni daleko 
(R5) následuje odpověď tak deset minutek. 

Tazatel může užít i lokalizační dotaz, tj. dotaz na umístění cílového bodu 
(např. kde je nádraží). Na něj může informátor reagovat lokalizační odpovědí 
(např. nádraží je tadytím směrem). Tazatel může využít i kondenzovaný dotaz 
bez slovesa (např. nádraží) a informátor reagovat kondenzovanou odpovědí 
(např. tímhle směrem). 

Typ odpovědi není většinou závislý na typu dotazu. Operační odpověď 
informátoři preferují tehdy, když je z komunikační situace zřejmé, že tazatel 
je při výkonu operace pohybovat se (např. zastaví se v chůzi a pak se táže).  

 
 
 
4. Výrazové prostředky  
Forma informátorovy odpovědi na dotaz týkající se umístění cílového bodu 

je závislá na řadě faktorů. Důležitou roli zde hraje to, kterou z možných tras 
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informátor vybere, jaké orientační body zvolí a jak tyto body pojmenuje a 
strukturuje do replik, replikových sekvencí atd. 

4.1 Důležitý pro výstavbu rozhovoru je výběr trasy. Informátor má 
většinou možnost vybrat jednu z více možností. Nejčastěji vybírá tu trasu, 
kterou považuje v dané komunikační situaci za optimální nebo o níž se 
domnívá, že je obecně považována za optimální; nemusí tedy nutně volit 
trasu, která je na vysvětlování nejjednodušší. 

4.2 Zřejmě nejzajímavějšími částmi rozhovorů ptaní se na směr jsou ty 
pasáže, v nichž informátor vysvětluje trasu. Různé formy popisu trasy lze 
vysvětlit rozdíly ve schopnosti verbalizovat svůj strukturovaný systém, 
transformovat jej do jiného, pro tazatele srozumitelného systému a znázornit 
tento prostor v novém systému orientačních bodů. 

4.2.1 Jak už bylo uvedeno, část prezentovaného rozhovoru, v níž 
informátor vysvětluje trasu z východiskového do cílového bodu (R8-R14), je 
operační odpovědí na tazatelův dotaz. Informátor doporučuje tento sled 
činností, které musí tazatel vykonat, aby dosáhl cílového bodu: pudete furt 
rovně (R8), přijdete (R10), mírně uhnete doprava (R12) a podél tohoto se 
dostanete k nádraží (R14). Tyto činnosti jsou v dialogu vztaženy k 
orientačním bodům, které jsou vymezeny lokalizačně (slovesem je). První 
činnost (pudete furt rovně) je vázána na orientační body náměstíčko a pěší 
zóna, které jsou z východiskového bodu vidět – to se odráží v užití 
odkazovacích slov tadyhlen a tam (R8). Další činnost je vztažena k 
náměstíčku s fontánkou, kde fontánka je komponentem odlišujícím tuto 
lokalitu od náměstíčka v R8. Poslední činnost (R12) je vztažena k podchodu, 
Prioru a část trasy od činnosti mírně uhnete doprava (R12) je vázána na znak 
vedou tam trolejbusový dráty (R14). 

Orientační body, jichž informátor užívá, jsou určitým způsobem 
hierarchizovány. Klíčovými body jsou takové orientační body, v nichž je 
potřebné měnit aktivitu. V rozhovoru bylo klíčovým orientačním bodem, od 
něhož se celá strukturace rozhovoru odvíjí, náměstíčko s fontánkou; zde je 
potřebné provést operaci mírně uhnout doprava. Výběr orientačních bodů 
před tímto místem byl spojen s neverbální činností (ukazováním), výběr 
orientačních bodů za touto lokalitou byl vztahován k jedinečným, nápadným 
objektům (podchod, trolejové vedení). 

4.2.2 Informátor pro pojmenování orientačních bodů neužíval místních 
názvů. Přitom pořadí vybraných orientačních bodů je často shodné se sledem 
oficiálně vymezených ulic a náměstí. Užití místních názvů by pro tazatele a 
informátora znamenalo pamatovat si sled jmen, která k osobám či událostem, 
jež zastupují, nemají žádný vztah; to může činit komunikantům potíže při 
zapamatování. 

4.3 Výstavbu rozhovorů komunikační situace ptaní se na směr ovlivňují 
oba komunikanti. Informátor v nich vybírá cestu a reguluje směr, který má 
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tazatel užít. Tazatel reguluje uspořádání výběru bodů, které je schopen 
rozeznat. 

 
 

5. Úkoly 
 

Cvičení 1:  
Vyberte si určitý prostor ve vašem okolí a pokuste se popsat cestu od 
východiskového do cílového bodu. Vymezte klíčový bod a další průběžné 
body. 
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ZÁVĚR 
 

1. Při analýze textu vycházíme z textu jako celku a přecházíme k 
jednotlivým rovinám; jde tedy o vztah struktury (systému) a jeho částí. 
Sledujeme výstavbu textu (řazení motivů, jejich vyjádření), záměrné 
uspořádání tematické a jazykové složky. 

2. Při analýze je potřebné věnovat pozornost podobě idiotextů: mají mít 
společný základ, ale je u nich možné předpokládat složky, které jsou 
výsledkem hypointerpretace a hyperinterpretace. Důležité místo při vytváření 
idiotextů má metatext (prestižní idiotext). 

3. Při analýze je nutné opírat se o povrchovou rovinu textu a vycházet z ní. 
Uplatňování vlastních zkušeností s řešením komunikačních situací 
zobrazených v textech (ve fiktivním světě textu) může vést k dezinterpretaci 
textu. 
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