
Rada seniorů ČSJ         13. března 2018

Zákoutí jazyka českého aneb 

jak se neprohřešovat na naší mateřštině a čtenářích

(s dodatečným bonusem)



To je případ váš, vy lidé čeští.

Máte v rukou stradivárky,

a hrajete na ně jako šumaři.

Pavel Eisner (1889 – 1958)

Cit. podle Sgall P., Panevová J.: 

Jak psát a jak nepsat česky.

Učební texty UK v Praze. Nakl. Karolinum, Praha 2004.



RNDr. Zdeněk Svatoš

Vzděláním a původním povoláním analytický chemik.

Cca čtvrt století se věnuje managementu 

kvality, od roku 2000 do roku 2012 jako 

pracovník vydavatelství ČSJ. Od roku 2005 

pracoval a dosud spolupracuje jako odborný 

redaktor časopisu 

Perspektivy jakosti / Perspektivy kvality.



(Jen něco málo) z teorie

Jazykové prostředky:

› spisovné

› hovorové („jsou součástí spisovného jazyka“ - !)

› knižní

› zastaralé

› expresivní

› profesní výrazy – spisovné i nespisovné

› (řidší)

› nářeční

› nespisovné (slang, argot, …)

(dle Akademické příručky českého jazyka − APČJ)



Hovorové:

„policisti, kupujou, tenhle, můžou, 

lítat, taky, líp, míň; 

panelák, koukat“

(APČJ)

fotit, fotky - ??



Kodifikace 

a závaznost jazykových příruček

Kodifikační příručky:

› preskriptivní

(pouze Pravidla českého pravopisu (PČP) –

– „úřední PČP“; ale mimo školu deskript.!)

› deskriptivní (včetně APČJ a  prestižní 
akademické Mluvnice češtiny)

Nemáme totiž jazykový zákon. (Je to dobře, nebo špatně?!)



…takže platí onen „kultovní“ citát

největšího Čecha Járy Cimrmana:

Můžeme o tom vést spory, 

můžeme s tím nesouhlasit, 

ale to je asi tak všechno, 

co se s tím dá dělat.



Jak máme psát a mluvit?

› Přiměřeně prostředí a účelu, cílové skupině 

› Tak, abychom „nehráli jako šumaři“

› Abychom nepohoršovali

› Abychom nebyli směšní

› (Aby se naši dávní češtináři nemuseli obracet 

v hrobě)
(Něco z toho se týká nejen formy, ale především obsahu; ale to 

už je „o něčem jiném“.)

Jak mám teď mluvit já? …



Jak tohle (toto - ?) mé povídání vzniklo 
aneb 
výjezdní zasedání a teambuilding ČSJ v dubnu  2017



Čárky ve větě a „zrádná“ slova:
na co si dávat pozor

Několik málo drobných rad z 
redaktorské praxe



Čárky ve větě a „zrádná“ slova:
na co si dávat pozor

Několik málo drobných rad
z redaktorské praxe

Zdeněk Svatoš, zanedlouho (tehdy) 68 let



„Před a se přece čárka nepíše!“

Dám si k obědu polévku a guláš.
Byli jsme v muzeu a potom jsme šli do zoologické zahrady.

Ale to neplatí zdaleka vždy…



(vložená věta)

Ráno přišli dva malíři, kteří natřeli halu, a tři uklízečky.

Ráno přišli dva malíři, kteří natřeli halu a tři uklízečky.

(Smluvní ujednání:)
Dne ... se ráno do 7:00 dostaví z naší firmy XY dva malíři, kteří natřou halu, 

a tři uklízečky.

Dne ... se ráno do 7:00 dostaví z naší firmy XY dva malíři, kteří natřou halu 
a tři uklízečky.

---

Strážníci řešili přestupek, který se blížil týrání zvířat domluvou.



(přívlastek volný x těsný)
Příklad z našeho oboru:

Posledním článkem normy ČSN EN 
ISO 9001:2016 týkajícím se plánování 

je článek 6.3 „Plánování změn“.
(tzn. posledním z těch týkajících se plánování)

Posledním článkem normy ČSN EN 
ISO 9001:2016, týkajícím se neustálého zlepšování, 
je článek 10.3.
(tzn. je vůbec poslední a týká se neustálého zlepšování)



Zkratky typu a. s.: dle ČSN 01 6910:2014 
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory



Takže např.:

› Dřevoplech, a. s. 
Dřevoplech, s. r. o.
Dřevoplech, spol. s r. o.

Česká společnost pro jakost, z. s. 

› Dřevoplech, a. s., vyrábí…

Česká společnost pro jakost, z. s., sdružuje…



„V textech, kterými se upravují právní vztahy, nebo 
v textech, u nichž je to důležité z jiných důvodů,

je dovoleno, aby označení právnických osob odpovídalo zápisu 
v obchodním rejstříku nebo obdobné evidenci, 
i kdyby toto označení bylo pravopisně nesprávné.“



Zalomení na konci řádku  
dle ČSN 01 6910

Příklad: „ČSN …“: ČSN / EN / ISO 9001, nikoli ČSN EN ISO / 9001

› Posledním článkem normy ČSN EN ISO 

9001:2016 …

› Posledním článkem normy ČSN EN ISO 

9001:2016, …

----

Předložky k, s, v, z, o, u a spojky a, i na konci řádku –
CHYBA!!!



Čárka před nebo:
› Eventuality zaměnitelné – slučovací – bez čárky:

koupím jablka nebo hrušky; 
pošlu mail nebo zatelefonuji

x

› Protiklady (poměr vylučovací) – s čárkou:
Pospěšte si, nebo zmeškáte…; 
Peníze, nebo život!!

---

› Přijdeš zítra nebo pozítří? – Ano, přijdu zítra nebo pozítří.  

Ne, přijdu až...
X

› Přijdeš zítra, nebo pozítří? – ... 



„Zrádná“ slova
› antedatovat, nikoli antidatovat 

(ante – před, anti – proti)
› diskuse, diskusní (!!)

› filozofie (!!); pozor též na smysl…

› konsenzus, konsenzuální

› individuální, nikoli individuelní 

› kurz i kurs: rovnocenné 
(ale dodržovat jednotně)

› vzít (mít, nést, …) s sebou

› kdo s koho; jsem s to 

› viz – bez tečky, není to zkratka, ale rozkaz. způsob



PROBOHA NE!!!
› „Mějte hezký den!“ 

› Česká Republika 

› (třeba) milion euro  – i když to říkají i mnozí ministři 
(včetně toho nejpovolanějšího), bankéři a další odborníci; 
příp. ještě psané: milion Euro  ; 
normálně se skloňuje: mám pět eur

› ...organizujeme různé [ívnty] (eventy)  ...
---

› (třeba) 28. Dubna 2017
› řádově 500 

› pozor na „nicméně…“





Pomůcka, bez které bych se neobešel:

http://prirucka.ujc.cas.cz
Vřele doporučuji, je vždy po ruce!! 

Máme rádi normy. Proto rozhodně též:

ČSN 01 6910:2014
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

(spoluaut. dr. Pravdová – ÚJČ AV ČR; prac. ÚNMZ dr. Vlková)

http://prirucka.ujc.cas.cz/




O čem dále?

› Psaní velkých písmen (v APČJ 45 stran!)

› Falešné skladební dvojice (nejasný smysl, nesmysl)

› Vývoj jazyka

Vliv cizích jazyků – přejímání

Zjednodušování – vliv hovorové řeči

› „Úřední mluva“. Floskule

› Pelmel (fr. pêle-mêle)

› Literatura



Velká písmena

› V „praktické“ češtině je to jedna 

z nejobtížnějších oblastí (v APČJ 45 stran!).

› Prošla v průběhu let mnoha změnami.

› Všichni – odborníci i uživatelé – volají po 
podstatném zjednodušení. -- Ale…?!



Velká písmena: jak ne

› „Verzálkou neurazíš“

› Loga. Zkratky

› Marketing – reklama

› Vliv angličtiny (mj. názvy států apod., funkce)

› Automatické korektory: nastavení, kontrola!!



V Internetové jazykové příručce (IJP):



Velká písmena

› „Verzálkou neurazíš“

› Loga. Zkratky

› Marketing – reklama

› Vliv angličtiny (mj. názvy států apod., funkce)

› Automatické korektory: nastavení, kontrola!!









Velká písmena

› „Verzálkou neurazíš“

› Loga. Zkratky

› Marketing – reklama

› Vliv angličtiny (mj. názvy států apod., funkce)

› Automatické korektory: nastavení, kontrola!!





Velká písmena

› „Verzálkou neurazíš“

› Loga. Zkratky

› Marketing – reklama

› Vliv angličtiny (mj. názvy států apod., funkce)

› Automatické korektory: nastavení, kontrola!!



Falešné skladební dvojice

Jak vznikne nejasný smysl až nesmysl:

› Zatkli jsme „vora v zakoně“, věří policie. S kumpány ho viní 
z vydírání.

› Virus přenáší komár, který žije..., může se ale šířit také pohlavním 
stykem...

› Spokojeni jsou výrobci aut. Lidé za ně utrácejí...

› Parlament rozhodne o demisi Jaceňuka. Rezignaci oznámil 
v neděli… 

› Policie dopadla podezřelého z vraždy ženy ve večerce v Liberci. 

› Vnímám to jako zneužití mých vyjádření a mé poctivé práce ve 

prospěch politické manipulace.



Vývoj jazyka. Vliv cizích jazyků:

Je to ještě čeština?

Do našeho jazyka proniká tolik nových slov, že pokud bychom se díky 
nějakému stroji času mohli potkat se svým dřívějším já, nedokázali 
bychom se sami se sebou domluvit a nestačili bychom se divit. Zcela 
rutinně googlujeme, skypujeme, mailujeme, surfujeme po netu, 
uploadujeme a stahujeme aplikace, remastrujeme, esemeskujeme, 
chatujeme a blogujeme. Nemít písíčko nebo mobil může jen naprostý 
debil...

Papapláše nahradili vipáci, o naše vlasy a zevnějšek se nestará kadeřník a 
kosmetička, ale stylista a vizážista, popřípadě vlasoví mágové, kteří 
jediní vědí, co je IN. Pokud je neposlechnete, jste zcela OUT. 



(pokrač.)

… Nechodíme na kurzy nebo školení, ale na workshopy, nejsme pracanti ale 
workholci, nejsme vyčerpaní, ale máme syndrom burn-our, nejsme 
váhavci, ale trpíme prokrastinací, umělci nemají dílny nebo výstavní 
ateliéry ale show-roomy. Jediní kdo je nepotřebuje, jsou sprejeři, 
street-artisti a outdooroví performeři, ti mají showroom všude openair. 
V televizi nás nebaví zpěváci a herci, ale showmani, megastar a 
celebrity z oblasti showbyznysu, sledujeme sitkomy, one-man show, 
stand-up-comedy, reality show. Remaky jsou v žebříčcích sledovanosti 
nuber one. 

Hlavní je mít správný životní feeling a self-couching, neztratit 
self-control a mít všechno vytuněný, vymazlený, vychytaný 
a právnicky ošetřený. 

Zdroj: https://libusepalkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=611282

(odkaz od Martina Krejčího) 

https://libusepalkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=611282


„Vývoj jazyka“ – ?



Vývoj jazyka. Vliv cizích jazyků

„Proto se slovní zásoba jazyka, která je velmi citlivá 
k jakýmkoli změnám, neustále mění. ... Slovní 
zásoba se změnila v tom smyslu, že se doplnila 
značným počtem nových slov a výrazů, vzniklých 
následkem vzniku nové (...) výroby, vzniku nového 
státu, nové (...) kultury, nového společenského 
života, morálky a konečně následkem růstu 
techniky a vědy. Změnil se smysl řady slov a 
výrazů, jež nabyly nového věcného významu. Ze 
slovníku vymizelo jisté množství zastaralých slov.“



„Proto se slovní zásoba jazyka, která je velmi citlivá 
k jakýmkoli změnám, neustále mění. ... Slovní zásoba se 
změnila v tom smyslu, že se doplnila značným počtem 
nových slov a výrazů, vzniklých následkem vzniku nové 
socialistické výroby, vzniku nového státu, nové socialistické
kultury, nového společenského života, morálky a konečně 
následkem růstu techniky a vědy. Změnil se smysl řady slov 
a výrazů, jež nabyly nového věcného významu. Ze slovníku 
vymizelo jisté množství zastaralých slov.

J. V. D. – Stalin (1878 – 1953)

Cit. podle Trávníček F. Slovník jazyka českého. 
4, přeprac. a doplněné vydání. Slovanské nakladatelství, Praha 1952.
(Z předmluvy.)









› 1. SHAKESPEARE, William. Hamlet. 

Překlad Josef Václav Sládek. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 
2010. 143 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-350-4. 

› 2. SHAKESPEARE, William. Hamlet; Král Lear. 

Překlad Erik Adolf Saudek. 1. vyd. v nakl. Levné knihy KMa. Praha: 
Levné knihy KMa, 2005. 330 s. Edice světových autorů. ISBN 80-7309-
186-0. 

› 3. SHAKESPEARE, William. Hamlet.  Překlad Martin Hilský.

V tomto překladu vyd. 4., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2009. 
149 s. Filmová řada. ISBN 978-80-200-1819-9.



http://www.rozhlas.cz/cesky/dnes/ 23. září 2016

…přejatá výrazy „selfie“ nebo „olajkovat.“ Speciálně druhé zmíněné má 
Karel Oliva, (tehdejší) ředitel Ústavu pro jazyk český, velmi rád. Podle 
něj totiž dokazuje schopnosti a sílu českého jazyka.

„Vzali jsme anglické like, přepsali to do češtiny, přidali českou předponu 
i příponu a normálně to časujeme.“vysvětluje.

Proč tolik anglicismů?

„Nepřebíráme primárně slova, ale věci z anglického prostoru. Často se 

jedná o technické prostředky, věci spojené s počítači. Potřebujeme o 
nich nějak mluvit. Nejpřirozenější je vzít cizí slovo, přizpůsobit si ho a 
používat.“ Upozorňuje, že v minulosti čeština přebrala slova
z němčiny, francouzštiny i japonštiny.

(Kdysi latiny, řečtiny, pak ruštiny…  ZS)

http://www.rozhlas.cz/cesky/dnes/


http://www.rozhlas.cz/cesky/dnes/ 7. června 2016

Čeština se proměňuje a podle jazykovědkyně Markéty 
Pravdové nejsou vývojové změny na škodu. „Protože 
bychom jinak jazyk konzervovali a bavili se jako za dob 
Jana Husa.“ Jaké jsou nejzásadnější vývojové změny 
z poslední doby?

Slovo nad zlato

„Přišla sem spousta výrazů a zároveň se vyvíjí ve prospěch 
jednoznačnosti a krátkých vět. Vzpomeňte na doby, kdy 
jsme čítávali Vančuru.“ Jí osobně nejvíc vadí vulgarizace 
veřejného prostoru. 

„Ten nářek patří spíš s mluvčím (sic! − ? −ZS),“
připomíná.

http://www.rozhlas.cz/cesky/dnes/


Marcela Augustová (ČT) v rozhovoru pro Perspektivy 
kvality (PK 2018/1, v tisku):

„Hovorová čeština je – na rozdíl od té obecné – jednou z vrstev spisovného 
jazyka a v mluveném projevu je v pořádku. Říkám to 
s vědomím, že mnoho lidí bude mít výhrady. Jsem ale přesvědčená, že z 
veřejnoprávní televize má znít jazyk nestrojený, co nejbližší tomu, jak 
lidi běžně mluví, a samozřejmě správný. Takže „kupujou“ a „bez třech“
bych nikdy nevypustila z pusy.“

A jaká jsou celkově v České televizi pravidla?

„… každý moderátor má svobodu rozhodnout se, jestli bude 
mluvit pouze jazykem spisovným, nebo použije 
i hovorové výrazy. Je to tak pestřejší.“



„Úřední mluva“. Floskule

› …opatření k zajištění provedení vyčištění…

› „Odůvodnění opatření k nerozšiřování napadení 
kůrovcem, byť za cenu holin… Řešením není 
nezasahování, tedy nezastavení gradace asanací…“ 
(předst. NP Šumava kolem r. 2000)

› „Nevidím jiné řešení než přijetí usnesení 
o zahájení řízení k odebrání povolení k podnikání…“
(ministr vlády ČR v Událostech ČT v březnu 2000) 

› „Volby jsou volby a voliči rozhodli, jak rozhodli.“ 
(Václav Klaus, Právo, 8.6.2009) 

Cit. podle V. Just: Velký slovník floskulí. Leda 2009



„Úřední mluva“. Floskule

„Zpotvoření reality ve zprávě je pravdivá zpráva o realitě… Jsem 

přesvědčen, že události se už vůbec neodehrávají, nýbrž že za 

ně samočinně pracují klišé. Kdyby se však události od klišé 

nezastrašeny přece jen odehrávaly, jakmile se klišé rozbijí, bude 

po událostech veta. Věc zahnívá od řeči. Doba už smrdí frází.“

(Karl Kraus: Soudím živé i mrtvé, 1974)

Cit. podle V. Just: Velký slovník floskulí



„Úřední mluva“. Floskule

Slova mohou působit jako nepatrné dávky 
arzenu: polykáme je bezděky, zdánlivě 
nepůsobí, ale po určité době člověka otráví…

(Victor Klemperer: Jazyk Třetí říše. 
Lingua Tertii Imperii /Poznámky filologovy/, 1975)

Cit. podle V. Just: Velký slovník floskulí



Pelmel: „Lítačka“

Máte lítačku – pardon, Lítačku 

(díky paní Krnáčové)?

Slovo lítačka znamená (v obecné češtině):

› vojenskou/policejní hlídku;
na vojně to tuším byla – oboustranně oblíbená! –

– „posádková pořádková hlídka“;

› průjem (diarea).

(Brňáci mají, jak známo, šalinkartu ☺, …)



Pelmel: pan…, páni… 

› „pan Suchý zpívá písně pana Šlitra“; „pan 

prezident“; „pan Babiš“, …
(důvodem buď vyjádření úcty k autoritě, 

nebo neznalost / nevybavení si křest. jména)

› plurál „páni …“ – „páni Krieglové, Pachmanové, 

Patočkové a Havlové“, …
(hanlivé, nepřátelské – známé z nedávné 

i dávnější minulosti zejména od různých politiků/funkcionářů 

a režimních médií)

(Více viz Just: VSF)



Pelmel: přechodníky

› „Koukaje / koukaje se z okna pršelo.“

› „Hledě z okna vlaku, uletěl mi klobouk.“
(podmět hlavního děje/stavu a podmět děje/stavu 
průvodního musí být totožné! )

› Krájejíc cibuli, plakala. Usednuvši, začala psát.

› Rod a číslo:
vida, vidouc, vidouce; přišed, přišedši, přišedše
„Nejprve plakal Michal Krčmář. Dojatý závodník dal po životním 

úspěchu průchod emocím a vzlykajíc děkoval…“

› Používat jen výjimečně, odůvodněně, kvalifikovaně
(přeloženo: …)

(Více viz např. IJP a APČJ.)



Pelmel: PROBOHA NE! – „otomismus“
› "Teď je to jen o tom, jak zvládneme pracovat 

s mládeží, jak se nám podaří vychovat talenty," podotkl Rybář…

› „Fotbal není jen o útočení, ale…“

› „Je to celé o vnímání jinakosti…“ („výstižné“ shrnutí romské problematiky 

v komentáři v rozhlase – !)

› „Parma je nejenom o romantické lásce, ale i o šunce. A parmská šunka 
je o trpělivosti.“
(M. Fridrich, Postřehy odjinud, ČT1, 26. 1. 2004; cit. dle Just: VSF)

› „Průmysl 4.0 není jen o průmyslu, ale…“

Je to vyjádření z pohodlnosti, lajdáctví 
(„je to o pohodlnosti“); neurčité… – příšerné!

„O něčem“ je třeba pohádka (o pejskovi a kočičce, Červené Karkulce, 
Budulínkovi atd., román, píseň…



Pelmel: „chyba“ a „vada“ podle Eisnera

› „Chyba
Mezi chybou a vadou je týž rozdíl jako mezi 
vinou a osudem. …v tom součtu je chyba, 
nedoslýchavost je tělesná vada. /…/ Podstatná 
jména chyba a vada se někdy zaměňují: 
… projekt má několik vad. Ale… ten projekt má 
projektantovou vinou několik chyb; a ty chyby… 
jsou teď organickou, jakoby tělesnou vadou 
projektu.

(Pavel Eisner: Čeština poklepem a poslechem. Pražské 

nakladatelství J. Poláčka a nakl. B. Just, Praha 1996)



Pelmel: PROBOHA NE!

› „...učitelé to neví...“
min. školství (!!) Valachová, Prima Partie 
3/4/2016

› (o dronech) / ví jejich majitelé, že... / ... majitelé 
ani neví...

› kolik se toho dámy dozví...

3. os. mn. č. jedině vědí 
(sloveso nepravidelné)



Pelmel: bez třech, bez čtyřech?

Raději NE:

„Přestože PČP uvádějí ve 2. p. dvojí možné 

koncovky: tří i třech, čtyř i čtyřech, tvary 

končící na -ch hodnotí jiné kodifikační příručky 

jako hovorové, tedy sice spisovné, ale vhodné 

spíše v mluvených projevech (proto jsou varianty 

na -ch v PČP uvedeny až na druhém místě).“

(IJP)



Pelmel: přechylování

› obecných jmen u konkrétních osob: mj. i lídryně

› „genderová korektnost“ většinou není třeba / 

/ v češtině není žádoucí: máme tzv. generické 

maskulinum, které zahrnuje pod gramatickým 

mužským rodem obě pohlaví!

Nebo by měla vypadat třeba Ústava ČR takto?



„Genderově korektní“ Ústava České republiky

My, občané/občanky České republiky v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni/věrny
všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti 
československé, odhodláni/odhodlány budovat, chránit a rozvíjet 
Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti 
a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů/občanek, 
kteří/které jsou si vědomi/vědomy svých povinností vůči druhým 
a zodpovědnosti vůči celku, …
…

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců/poslankyň, kteří/které jsou 
voleni/voleny na dobu čtyř let.
… 

Prezident/prezidentka republiky je hlavou státu. Prezident/prezidentka
republiky je volen/volena v přímých volbách. Prezident/prezidentka
republiky není z výkonu své funkce odpovědný/odpovědná.



Pelmel: 1. pád mn. č. maskulin

Mimo jiné:

› rozdíl (Židé) – židé – „židi“ (!)

› policisté – policisti

› fašisté – fašisti  

› ale jen např. demonstranti, ministranti, 

narkomani…



Pelmel: „vypadnutí z pádu“

› Učinit tak můžete jednoduše prostřednictvím 

tlačítka níže směřujícím na Zásady zpracování 

osobních údajů v České spořitelně a nové znění 

souhlasu.

› ... k davu, svolaného komunisty, promluvil...



Pelmel: slovo „strašně“

(jen např.)

Anekdota se strašně rychle šířila. To je strašně 

zajímavý... 

Lidi se strašně nasmějí...

ČT Historie.cs 1918–2018  1948 (Po práci legraci)  

Ne 4/3/2018  9:05–10:00)



Pelmel: díky něčemu

› Díky velkému mrazu se nám špatně běželo…

› Díky náledí havarovalo několik aut. Díky tomu 

byla pak dálnice na několik hodin uzavřena…

(vinou, v důsledku, kvůli, …)



Pelmel: „procentní bod“

› Důležité zejména ve statistice, ekonomii, 

sociologii – změny nezaměstnanosti, …

(„procento z procent“: 

jak se s tím vypořádat?!)



Pelmel: když mluvíme…

Pozor na:

› mimovolná, „vatová“ slova – jakoby („jakobíni“), 

prostě, vlastně, že, pravda…

› „ééé“… – „ééé“…; pomlka není na závadu, 

často naopak prospívá!



Pelmel: titul (v TV!)









(Čárky ve větě)



Literatura („základní“):

› Pravidla českého pravopisu
s Dodatkem MŠMT ČR (různá vydání; jen některá jsou „úřední“)

› Pravdová M., Svobodová I. (eds.)

Akademická příručka českého jazyka 
se schvalovací doložkou MŠMT. Academia, Praha 2014 

› Internetová jazyková příručka
http://prirucka.ujc.cas.cz/

› ČSN 01 6910:2014 Úprava dokumentů 

zpracovaných textovými procesory

http://prirucka.ujc.cas.cz/


Literatura (též vřele doporučená)

› Sgall P., Panevová J.

Jak psát a nepsat česky 
Učební texty UK v Praze. Nakl. Karolinum, Praha 2004

› Eisner P.

Čeština poklepem a poslechem 
Pražské nakladatelství J. Poláčka a nakl. B. Just, Praha 1996

› Just V.

Velký slovník floskulí
LEDA/Rozmluvy 2009

› Trávníček F.

Slovník jazyka českého
4.,přeprac. a dopln. vyd.  Slovanské nakladatelství, Praha 1952





Pozor – po poděkování za pozornost…

… budeme ještě pokračovat 

dodatečným bonusem…



Děkuji za pozornost



Bonus

Bude následovat ještě dalších dvanáct 

(jako apoštolů a jako nás bylo na setkání RS) 

přidaných „bonusových slajdů“:

› co jsme na setkání nestihli,

› o čem jsme diskutovali,

› něco navíc pro pobavení či poučení.



Bonus – pelmel

› Pro nás důležitá/častá slova:

manažer, ale management 
(srov. proti tomu slovenské 

manažér; manažérsky; manažérstvo; manažment /!/)

----

› Co vy na to:
„Účinnost opatření je málo efektivní…“?!

› Respektive – takto i výslovnost;
nikoli respektivě, či dokonce „respektivně“ 

› Perlička: „město Slané“ (hyperkorektnost)

› Máte rádi řízek s hranolkami??
„transgenderová“ proměna – zřejmě: s hranolky → 
(lid.) „s hranolkama“→ s hranolkami (chybně, hyperkorektní)



V přehledu literatury byly opomenuty…

Perspektivy kvality, rubrika Kvalitně česky.

Pravidelně do ní přispívá odbornice nad jiné povolaná – PhDr. Věra Vlková:

› PhDr. Věra Vlková, CSc., pracuje jako koordinátorka terminologie 
a překladu a jazyková expertka v České agentuře pro standardizaci (ČAS) 
v Praze. Je předsedkyní TNK 114 Terminologie: principy a koordinace, 
členkou TNK 21 Terminologie v elektrotechnice a správkyní normy 
ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Je 
spoluautorkou Pravidel českého pravopisu. V roce 2013 získala Cenu za 
publicistický přínos v oblasti kvality, udělovanou Českou spol. pro jakost.

Čemu byly články věnovány v minulém ročníku? 

› „Je/není pravdou“  apod. – PK 2017/4

› Přístavek z pohledu interpunkce – PK 2017/3

› Procentuální – percentuální – procentuelní – procentní – procentový –
procentický: co si vybrat a proč – PK 2017/2

› „Tento“ jako evergreen aneb když se řekne „není možné tomuto uložit 
ústavní léčbu, protože tato by byla neúčinná“– PK 2017/1



Bonus – z mluvy úřední

› diskutovat
rekce: diskutovat o něčem; něco; s někým; 
pozn.: vazba diskutovat něco je stylově nižší

(http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=diskutovat)

› hlasovat
rekce: hlasovat o něčem, někom; hlasovat pro něco, …; hlasovat
proti něčemu, …; hlasovat nějak; hlasovat něco;

příklady: tento bod bude hlasován u bodu následujícího; návrh 
bude hlasován samostatně;

pozn.: vazba hlasovat něco není spisovná, ale jako 
publicismus se v úzu šíří

(http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=hlasovat)

(A což pak ještě „prohlasovat něco“!!

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=diskutovat
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=hlasovat


Bonus – pelmel

› „Znečištění je na nejvyšším, tedy šestém stupni znečištění…“

› protežovat – psáno i vyslovováno takto!
význam: vlivně podporovat, chránit někoho, něco; dávat někomu, … 

přednost ke škodě někoho, … jiného;

příklady: Jeho firma je protežovaná družstvem. Množí se obvinění

z podvodů, špatného hospodaření, protežování kamarádů 

a příbuzných.

Pozn.: Poměrně často je nesprávně nahrazováno slovem protěžovat.

(http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=protežovat)

› sic – výslovnost: [sík], význam: tak, takto (upozornění na to, že text 

je správně, přesně opsán); hle, pohleď, všimni si

příklad: Musel řešit situaci, kterou nezpůsobil (sic!).

(http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=sic) 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=protežovat
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=sic


Bonus: znovu vyšinutí z vazby + něco z metrologie

› Jako v CIA. Úředníci na ministerstvu práce si vybavili kanceláře čidly proti 
pohybu, odposlechům a zámkům.
(Seznam Zprávy 22/2/2018)

› Hra se odehrává v 70. letech 20. století - období totalitního režimu, důvěrně 
Havlovi známé. (Wikip.)

-----

› sekunda (x vteřina):
význam: základní fyzikální jednotka času, v neodborných textech se často 
užívá vteřina
(o důvodech „neoblíbenosti“ slova sekunda můžeme spekulovat – ??; vteřina 
je (pouze) jednou z jednotek úhlu! – ZS)

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sekunda

Viz též Wikip. https://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI: V Česku stanovuje 
povinnost používat soustavu jednotek SI zákon č. 505/1990 Sb. ze dne 
16. listopadu 1990 (Zákon o metrologii) a prováděcí vyhláška č. 264/2000 Sb. 
(Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách 
a ostatních jednotkách a o jejich označování).
V běžném jazyce se stejným slovem označuje i jednotka času, jejíž nynější 
název sekunda (zaveden přijetím systému jednotek SI roku 1974) je od 
roku 1980 jediný správný odborný a legální název (sic! – ZS).

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sekunda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI


Bonus: o hovorové češtině odborněji (Sgall, … Jak psát a nepsat…, s. 21)



› Bonus: o Pavlu Eisnerovi (z Úvodní pozn. k Čeština p. a p.)



Bonus: z P. E. Čeština poklepem a poslechem (s. 237)

(vysvětlivky lat. viz následující slajd)



(vysvětlivky k předchozímu)



Bonus: vývoj jazyka – sestromuž, knihovtipník, 

citoň, …

› Pamatujete / sledujete v TV seriál F. L. Věk?

Vřele doporučuji (smím-li) zejm. díly 10 a 11:
pusťte si na 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/899202-f-l-
vek/271310538830010/ a

http://www.ceskatelevize.cz/porady/899202-f-l-
vek/271310538830011/.

Nejen o češtině, ale i jinak krásné…

http://www.ceskatelevize.cz/porady/899202-f-l-vek/271310538830010/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/899202-f-l-vek/271310538830011/


Bonus: ještě něco z „historické“ češtiny
› Komentátor nedávno v TV přenosu hokejového utkání:

„... Přihrávka před branku ale zůstala neoslyšena...“ (útočník ji nevyužil, branku nedal...)

Ale: oslyšet = nevyhovět něčí žádosti, odmítnout

(http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=oslyšet)

Takže naopak: neoslyšet = vyhovět něčí žádosti, 
zde tedy přihrávku využít... (!)

› Pamatujete si ze školy?

„... ukazovali do údolí, k Radotínu, kde rovinou uháněl dlouhými skoky Šemík 
s Horymírem. Ještě nezmizel jezdec zrakům a již vladykové za něj úsilně 
(nesplést prosím s dnes poněkud častějším či aktuálnějším úlisně! – pozn. 
ZS) prosili; také dvořané se po takovém divu snažně přimlouvali, 
a Křesomysl jich neoslyšel. Ihned poslal na Neumětely za Horymírem, aby 
se bezpečně navrátil...“

Alois  Jirásek: Staré pověsti české. O Křesomyslu a Horymírovi

(Cit. dle: Staré pověsti české vypravuje Alois Jirásek. 

Školní vydání. Osmé vydání. Nakl. Jos. R. Vilímek v Praze 1927. Str. 62.)

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=oslyšet


Bonus: úplně na závěr

Tamtéž, str. 292:

„Šťastná buď, ó vlasti milá, síliž se pokolení tvé, ať 

přemáhá všechna protivenství, ať zachová svaté 

dědictví: mateřský jazyk i staré, dobré právo své.

Mohutniž pokolení tvé prací a nadšením, aby pevno 

bylo jako skály a vždy plno síly. —“ 

---

A to už je, alespoň protentokrát, opravdu všechno... 

Ještě jednou vám děkuji mnohokrát za pozornost!  

ZS


