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České jako ve funkci komunikačního modifikátoru 
 

Milada HIRSCHOVÁ 
 
 
Abstrakt 
Příspěvek se věnuje funkcím částice jako (homonymní se spojkovým a výplňkovým výrazem). 
Tato partikule je v mnoha výpovědích současné češtiny vyjádřením komunikační strategie 
mluvčího zaměřené na interpretaci buď jeho vlastní výpovědi, nebo verifikaci interpretace 
výpovědi komunikačního partnera (která může být i pouze presuponovaná). Odlišení různých 
významových vrstev v komunikátu, kterého se užitím této částice dosahuje, se označuje jako 
reliéfizace.  
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1 Modifikace celkového významu výpovědi  

Mluvené projevy, zejména nepřipravené, ale i jejich odraz v prozaických dialo-

zích nebo v jazyce publicistiky často obsahují jazykový materiál, který není jedno-
duše klasifikovatelný, nicméně však modifikuje doslovný význam příslušné výpo-
vědi k finální interpretaci (celkovému smyslu) z hlediska komplexu jevů, které se 
v pragmalingvistice označují jako komunikační strategie (vědomé i intuitivní), jimiž 
si účastníci komunikace ve vzájemné součinnosti umožňují nebo naopak znesnad-
ňují realizaci svých komunikačních cílů. Značnou důležitost mají v této oblasti čás-
tice, slovní druh, který je definován právě svou modifikační funkcí. V tomto pří-
spěvku se zaměřujeme na modifikační funkce, které plní český výraz jako. 

 

1.1 Polyfunkční výraz jako  
Výraz jako je v češtině polyfunkční, resp. jeho spojkové vs. nespojkové fungo-

vání může být považováno za homonyma. Na prvním místě se uplatňuje ve funkci 
spojky podřadicí srovnávací:  

Je velký jako já. Tváří se jako neviňátko. Choval se, jako by tu byl doma. Bylo 
mu, jako by ho někdo polil studenou vodou. Introvert, jako je on, nemůže takovou 
práci dělat.  

Dále, rovněž ve funkci podřadicí spojky, připojuje (s významem „jakožto“) tzv. 
kopredikátový adjunkt (termín GREPL, M. – KARLÍK, P., 1998):  
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Doběhl jako první. Jako starý kamarád nemohl žádost odmítnout. Obracíme se 
na vás jako na odborníka.  

Další funkcí jako je uvádět adordinovaný/aponovaný výraz na druhém místě 
komplexního větného členu, zpravidla v podobě příkladu nebo výčtu konkretizují-
cího obecný výraz na první pozici: Stěhovaví ptáci, jako vlaštovka nebo rehek, už 
odletěli. Musel si odříkat své oblíbené pochoutky, jako uzené, bůček nebo majo-
nézové saláty.  

A konečně se jako uplatňuje ve funkci spojky slučovací, často v ustálených spo-
jeních: V zimě jako v létě chodil bez čepice. To máš prašť jako uhoď / pěšky jako za 
vozem.  

 
1.1.1 Další varianty 
Na srovnávací význam zřetelně navazuje varianta, kdy se jako stává pospono-

vým výrazem ve frazeologizovaném spojení to je jenom jako s interpretací „to není 
skutečné, nýbrž jen napodobené/předstírané“ – To není zlaté, to je jenom jako; To 
není opravdový poplach, to je jenom jako. Na tyto případy navazuje užití jako 
v popisech „rolí“ v dětských hrách (které ovšem může být ironicky využito k popisu 
aktivit dospělých osob) – Tak já budu jako princezna a ty budeš jako Honza; Ty 
kostky jsou jako zboží, já jsem jako prodavačka a ty budeš jako nakupovat. – Pan 
poslanec se na tiskové konferenci jako rozhořčil a pak si jako nasypal popel na hla-
vu. V této funkci se jako překrývá s podřadicí srovnávací spojkou jakoby – Choval 
se jakoby lhostejně; Dělal jakoby nic. (Zde je ovšem jasný přechod k souvětím 
s vedlejší větou způsobovou srovnávací: Dělal, jako by se nic nestalo; viz výše.) 

J. Hoffmannová (2010) upozorňuje i na případy, kdy se jako podílí na signalizaci 
reprodukování řeči, zejména v konstrukcích typu a on že jako, a já že jako. Tyto 
případy jsou od níže probíraných odlišné. 

 

1.2 Parazitické jako  
Zřejmě nejfrekventovanější však je výplňkové/parazitické jako, které se slov-

nědruhově klasifikuje jako částice, žádnou modifikační funkci však nemá (zdroje 
příkladů – CNK, korpus Oral 2008, vlastní zkušenost):  

 

 tak je to jako špatný, mám dojem, že jako je to nanic 

 no a my sme jako přišli, do tý hospody jako, a von jako povidá gde ste? 

 a já sem všecko jako nachystala, jako na stůl, a teď jako čekám 

 no jako bylo to bezvadný, ta muzika jako, a spokojený byli jako všichni 

 pudete si sem jako lehnout na týden, my uvidíme, co jako vám bude, protože to jako 
hned pomůže, ty injekce  

 
Pozice výplňkového jako je zcela volná, mluvčí jej, právě proto, že jím „vyplňu-

je“ jakékoli zdánlivě prázdné místo, může ve výpovědi umístit libovolně, počet 
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těchto výrazů je v podstatě neomezený. Navíc se mohou kombinovat s dalšími 
parazitickými výplňkami – jako prostě, jako samozřejmě, no a jako, no a tak jako. 
(Výrazy prostě, samozřejmě, formálně homonymní s adverbii, jsou zde rovněž čás-
ticemi.) Z hlediska slovnědruhového se jako v takovýchto případech považuje za 
částici. Užívání výplňkového jako, zejména pokud je jeho frekvence vysoká, se po-
važuje (podobně jako u jiných parazitických částic typu prostě, normálně) za vyjad-
řovací nešvar spojený s nedostatkem výpovědní perspektivy, resp. s formulačním 
váháním a obecně je charakteristické pro spontánní mluvené projevy. Tímto je-
vem se zabývají příspěvky I. Kolářové (1994) a J. Hoffmannové (2010, 2013). (Za 
zmínku stojí, že takřka identickým způsobem funguje např. anglické like, obv. ve 
spojení s hezitačním zvukem a interjekčním/formálně kontaktovým you know.) 
Srovnání výpovědí s výplňkovým jako a bez něj ukazuje, že jako se na smyslu vý-
povědi nijak nepodílí, pouze podtrhuje její neformální a „nepřipravené“ vyznění: 

 
 tak je to jako špatný, mám dojem, že 

jako je to nanic   

 no a my sme jako přišli, do tý hospody 
jako, a von jako povidá gde ste? 

 a já sem všecko jako nachystala, jako 
na stůl, a teď jako čekám 

 no jako bylo to bezvadný, ta muzika 
jako, a spokojený byli jako všichni 

 pudete si sem jako lehnout na týden, 
my uvidíme, co jako vám bude, protože 
to jako hned pomůže, ty injekce 

 tak je to špatný, mám dojem, že je to 
nanic 

 no a my sme přišli, do tý hospody, a 
von povidá gde ste? 

 a já sem všecko nachystala, na stůl, a 
teď čekám 

 no bylo to bezvadný, ta muzika, a spo-
kojený byli všichni 

 pudete si sem lehnout na týden, my 
uvidíme, co vám bude, protože to hned 
pomůže, ty injekce  

 
Rozsáhlejší pozorování však ukazuje, že jako nemusí fungovat pouze jako výplňka, 
nýbrž může signalizovat jistou, tentokrát už záměrnou strategii mluvčího. Právě 
takovýmito případy se budeme v následujícím textu zabývat. 

 

2 Odlišné případy 
Zdrojem pro šíře zaměřené pozorování už nebyl jen korpus Oral, ale všeobecný 

SYN2010. Jde nám zejména o výpovědi následujícího typu: 
 

 Navykládala mi pak fůru nesmyslů, že jako nemůže jít na policii, že by jí nikdy nevěřili.  

 Teď mi řekněte, co jako tu teď máme dělat. 

 Všechno připravený, a teď jako to má bejt o hodinu kratší. 

 Abysme si rozuměli, jako já tam nechci postavit takový výstavní sídlo.  

 
V podobných výpovědích plní jako funkci modifikační, tj. vskutku částicovou, 

a objevuje se pouze jednou. Pokusíme se zjistit, o jakou modifikaci, resp. modifi-
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kace jde – vynechání jako totiž vyznění (celkový smysl) výpovědi v podobných pří-
padech mění.  

 

2.1 Jako interpretační 
Poměrně jednoznačná se jeví situace u výpovědí v následující skupině, kterou 

označujeme jako variantu A: 
 

 Něco jsem zamumlal, jako že se mi o tom ani nechce mluvit.  

 Usmál jsem se, jako že jsem ji zahlédl a zdravím ji.  

 Pokýval hlavou, jako že mi rozumí. 

 Máchl jen rukou, jako že náš rozhovor je daleko důležitější. 

 
Jako se zde blíží funkci srovnávací, specifikuje přibližný obsah komunikace (čas-

to neverbální) vyjádřené nadřazenou větou (srov. také přítomnost spojky že, která 
běžně uvozuje reprodukovanou promluvu), tj. mluvčí/produktor zde interpretuje, 
co mělo znamenat jeho zamumlání nebo úsměv, resp. interpretuje ze svého hle-
diska neverbální komunikát jiné osoby. (V žádném případě však nejde o, školskou 
terminologií řečeno, věty způsobové srovnávací, na které by bylo možné se ptát 
„jak jsem něco zamumlal?“, „jak pokýval hlavou?“.) Naznačená interpretace je 
fakticky obohacením smyslu komunikátu; vynechání jako zde odkaz na interpreto-
vání likviduje, popř. způsobuje významový hiát („máchl jen rukou, že náš rozhovor 
je daleko důležitější“), protože slovesa v nadřazených větách zde nejsou běžnými 
slovesy reprodukujícími.  

 

2.2 Jako v dialogu 
Poněkud odlišná varianta se objevuje v otázkových výpovědích, zejm. pak 

v otázkách bezprostředně reagujících na výpověď komunikačního partnera. Sku-
tečnost, že jde o reagování na dřívější komunikát, se projevuje v časté přítomnosti 
univerzálního deiktika to, anaforicky odkazujícího na předchozí výpověď/výpovědi: 

 
 To jako chceš říct: spokojenost na všech stranách, jo?  

 Myslíte jako, že ho máte v podezření ? 

 Viděla jsem ho z okna. – To jako na zahradě? 

 To jako myslíš – chceš říct, že si všechny zděděné peníze vybereš? 

 Pozoroval jste na ní, že bere prášky? Nebo … prostě něco … – Jako jestli fetuje? 

 To jako začínáš jinej život? 

 Je to přece zpestření té vaší nudy! – To jako že se do toho mám vrhnout, jo? 

 A to ti mám jako věřit, jo? 

 
I zde jako signalizuje interpretaci (skupinu označujeme B), ovšem v takové va-

riantě, kdy mluvčí od komunikačního partnera požaduje, aby mu jeho interpretaci 



České jako ve funkci komunikačního modifikátoru 

 
92 

potvrdil nebo vyvrátil (častá je verifikující tagová otázka jo?). Modifikace vyjadřo-
vaná jako v podobných případech spočívá v explicitní signalizaci zapojení infe-
renčních procesů na straně mluvčího a ve výzvě adresáta ke kooperaci. Z hlediska 
konverzační implikatury (GRICE 1975) zde mluvčí odkazuje k maximě kvantity 
a maximě způsobu – ověřuje, zda předchozí adresátova výpověď, vzhledem ke své 
formulaci (maxim of manner) obsahovala právě to množství informace (maxim of 
quantity), které z ní mluvčí/interpretátor vyvodil. Zda mluvčí svou interpretaci 
předkládanou adresátovi k ověření hodnotí kladně, nebo záporně (nesouhlasně), 
bez širšího kontextu, popř. (u mluvených komunikátů) bez znalosti zvukové reali-
zace (intenzita a zabarvení hlasu) posoudit nelze. 

 

2.3 Odkaz z implicitním významům 
Ve výše uvedených dvou variantách se modifikace vázala na interpretaci již 

realizované výpovědi, resp. neverbálního komunikátu. V následující skupině pří-
kladů se výpovědi s jako vztahují k výrokům nebo významům, které jsou 
v kontextu jen implicitní nebo je lze považovat za mluvčím presuponované (viz 
také výskyt otázky myslíš?); i zde se může objevit obecně deiktické to. Skupinu 
označujeme jako C: 

 
 „Protestní pochod ? Jako hipísáckej?" vyhrkl užasle Sam. 

 „Motor?“ podivila se Anna. „Jako myslíš motor do auta?“  

 „On tam nejede? Jako že by si teprve teď uvědomil, že tady má nějaký závazky?“  

 „Jinak bych těžko mohla vzít nový pořad (…). Jako vykolíkovat si svůj prostor s podporou 
kolegů, a pak se na ně vykašlat?“  

 Podíval se na něho respektem: „Vy jako už o něm víte všechno?“ 

 „Zrní? A v kapse? To jako chodil sypat holubům nebo něco takového?“  

 „To jako budete u stolu obsluhovat sama?“ zeptala se pochybovačně.  

 
Mluvčí se od komunikačního partnera dožaduje reakce, která by mu jeho in-

terpretační odhad (předpoklad) potvrdila nebo vyvrátila. Funkcí jako je tedy zapo-
jit do komunikátu další významovou vrstvu, kterou je však, pro její implicitnost 
a proto, že má být teprve ověřena, vhodné odlišit od vrstvy vlastních výroků 
mluvčího, o jejichž ověření se nežádá. Při vypuštění jako se rozdíl ukáže poměr-
ně výrazně: 

 
 „On tam nejede? Jako že by si teprve teď uvědomil, že tady má nějaký závazky?“ 

 „On tam nejede? Že by si teprve teď uvědomil, že tady má nějaký závazky?“ 
 

 Podíval se na něho respektem: „Vy jako už o něm víte všechno?“  

 Podíval se na něho respektem: „Vy už o něm víte všechno?“  
 

 „Zrní? A v kapse? To jako chodil sypat holubům nebo něco takového?“  
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 „Zrní? A v kapse? Chodil sypat holubům nebo něco takového?“  

 
Výpovědi bez jako evidentně neobsahují odkaz na jiný, myšlený nebo impli-

kovaný obsah, který s vlastní promluvou produktora není totožný, jsou jednovrs-
tevné.  

 

3 Pragmatická povaha jako 
Ve všech třech ukázaných skupinách se jako uplatňuje jakožto nástroj komuni-

kační strategie mluvčího, jeho funkce je tedy povýtce pragmatická. Ve skupině A 
jde o přímou interpretaci, ve skupinách B a C o ověřování interpretace, přičemž ve 
skupině C jde o interpretaci obsahu jen presuponovaného. Přítomnost jako tedy 
rozhodně není výplňková, strategie, které slouží, může být označena jako reliéfi-
zace, odstínění různých vrstev komunikovaného obsahu. Ve skupině A jde o vrstvy 
komunikátu jednoho mluvčího, ve skupinách B a C o komunikáty dvou různých 
mluvčích, kdy produktor výpovědi s jako odstiňuje komunikát jiné osoby od své 
vlastní promluvy. Nejde už o jev zcela spontánní, protože odstiňování různých 
vrstev výpovědi a ověřování interpretace plyne z aktuální potřeby mluvčího v dané 
fázi komunikace; výpovědi uvedeného typu se tedy funkčně odlišují. Lze také po-
zorovat tendenci k utváření klastrů v podobě „anaforikum – jako“, popř. „anafo-
rikum – jako – spojka“, „anaforikum – jako – spojka – spojka“ (to jako; to jako že; 
to jako když; to jako že když), které navíc nejsou v daných kontextech interpreto-
vatelné syntakticky. V současné češtině se vyskytují nejen v mluvených projevech, 
ale také v jazyce méně formální publicistiky, i když tam lze v užití jako zpravidla 
vidět snahu o mírně humorný efekt, srov. novinový titulek Mick Jagger má sedm-
desát. To jako vážně? K ostatním funkcím jako se tedy v současné češtině přidává 
funkce výlučně pragmatická, kterou mluvčí využívají pro výraznější odstínění ko-
munikovaného významu. Užitím jako mluvčí navíc reguluje požadovanou reakci 
komunikačního partnera, protože mu buďto předkládá svou vlastní interpretaci, 
nebo se snaží zjistit, zda adresátem vyjádřené nebo u něj presuponované významy 
byly interpretovány adekvátně.  
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Resumé 
Czech jako as a communication modifier 

The article deals with pragmatic functions of the Czech particle jako treating it as 
a modifier of the utterance meaning. Differences between parasitic (filling) vs modifying 
jako are shown, as well as the three main types of functional variations brought about by 
the presence of this modifier (A – speaker´s interpretation, B – speaker´s request for 
verification, C – speaker´s reference to implicit meaning or meaning presupposed at the 
part of the addressee). The general function observable in all three variations is called 
‘reliefization‘ since, as a device of the speaker´s communicative strategy, jako marks both 
the speaker´s and addressee´s levels of the utterance meaning. 

 




