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Symetrie/asymetrie dialogu jako stylotvorný faktor 
 

Jana HOFFMANNOVÁ – Lucie JÍLKOVÁ 
 
 
Abstrakt  
V článku je, s využitím koncepce stylotvorných faktorů a konceptu registru, navržena typolo-
gie dialogických textů, které tradičně bývají řazeny k široce pojímanému stylu prostě sdělo-
vacímu, resp. hovorovému. S oporou o konkrétní ukázky mluvených rozhovorů jsou rozlišo-
vány: 1. symetrické dialogy, např. běžné konverzace, kde účastníci užívají stejné registry; 
2. (zdánlivě) symetrické dialogy, v nichž rozdílné pozice účastníků podmiňují zařazení aspoň 
zčásti odlišných registrů; 3. asymetrické institucionální dialogy, kde je odlišnost registrů při-
rozeným důsledkem rozdílných rolí účastníků; 4. (zdánlivě) asymetrické institucionální dialo-
gy, kde je asymetrie (aspoň zčásti) eliminována nebo potlačována a registry se sbližují. 
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Ve svém příspěvku zvažujeme nosnost koncepce stylotvorných faktorů pro 

analýzu nepřipravených dialogů a zamýšlíme se nad tím, jak při této analýze využít 
pojem registr. Koncepce stylotvorných faktorů, která byla naposledy zhodnocena 
J. Chromým (Chromý, 2012, Chromý – Milička, 2012), řadí mezi stylotvorné faktory 
i monologickou, respektive dialogickou povahu komunikace či oboustrannost, res-
pektive jednostrannost dorozumívacího aktu, přítomnost, respektive nepřítomnost 
adresáta, způsob kontaktu atd. Koncepce stylotvorných faktorů ale nevěnuje pozor-
nost stylu dialogů, zejména těch běžných, neformálních. Připomeňme k tomu úvahy 
K. Hausenblase, zda dialog považovat za jediný, stylově celistvý text (Hausenblas, 
1984). Domníváme se, že nepřipravené mluvené projevy (hlavně dialogické) nemů-
žeme vylučovat z oblasti, které věnuje pozornost stylistika. Nemůžeme se spokojit 
s tím, že všechny zařadíme do neurčité a nediferencované sféry funkčního stylu 
prostě sdělovacího (běžně mluveného, běžně dorozumívacího, „hovorového“). Při 
diferenciaci mluvených projevů proto mimo jiné využíváme to, co „nedialogická“ 
stylistika zatím opomíjela, totiž rozlišení dialogů symetrických a asymetrických. Roz-
lišení symetrických a asymetrických dialogů se pro nás dostává na úroveň „stylo-
tvorného faktoru“, který výrazně ovlivňuje produkci i recepci textu. 
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Soudíme také, že při další diferenciaci mluvených textů a při pohybu na škále 
mezi symetrií a asymetrií lze využít i koncept registru, kterému v některých svých 
pracích věnovala pozornost jubilantka Daniela Slančová (1999 aj.). Ta konstatuje, 
že bude třeba zabývat se vztahem mezi pojmem-termínem registr a pojmy-
termíny sociolekt, profesní mluva, slang, případně žargon (Slančová, 1999, s. 97). 
Tyto vztahy jsou skutečně nadmíru složité a můžeme se setkat s jejich různým 
chápáním. Souhlasíme s tím, že registr lze považovat za určitý druh sociolektu. 
Z autorů citovaných Slančovou Peter Trudgill (1992) pokládá registr za jazykovou 
varietu spojenou s určitým tématem nebo činností ve vazbě na členy určité skupi-
ny („peer group“). Ján Bosák (1996) podobně považuje sociolekt za subvarietu, 
semivarietu, polovarietu, vázanou na konkrétní sociální skupinu a její činnosti. 
V české stylistice s její preferencí českých termínů útvar a poloútvar se ovšem do-
nedávna jako „poloútvary“ označovaly slangy, profesní mluvy, argoty a žargony. 
Slančová ale jistě právem uvádí, že slang, argot atd. jsou založeny hlavně na lexi-
kální charakteristice a do značné míry na expresivním užívání příznakového lexika; 
zatímco registry a sociolekty se vyznačují „vyšší mírou strukturovanosti“ (Slančová, 
c.d., s. 96). Tyto koncepty mají samozřejmě konotace sociolingvistické, pohybu-
jeme se tu v prostoru styčných ploch stylistiky a sociolingvistiky. Do dialogu nepo-
chybně vstupují účastníci se svými individuálními styly, ale také se svou kompe-
tencí složenou z ovládání určitých jazykových variet (útvarů), případně subvariet 
(poloútvarů), sociolektů, registrů, a se svým vlastním idiolektem.  

Situaci poněkud komplikuje, že pojmy idiolekt a sociolekt zřejmě nejsou úplně 
souřadné. Sociolekt se nám přirozeně řadí do souvislosti s genderlektem, etnolek-
tem apod., tj. s koncepty, které jsou rovněž spojeny s vyjadřováním určitých so-
ciálních skupin; to se ovšem nedá říci o idiolektu. Ve slovníku K. Walesové (A Dic-
tionary of Stylistics, 2001, s. 362) je sociolekt – shodně s dalšími autory – vymezen 
jako varieta jazyka distinktivní pro určitou sociální skupinu, zatímco idiolekt (tam-
též, s. 197) jako soubor individuálních řečových návyků, individuálních stylistických 
rysů, tedy vlastně jako individuální (autorský) styl. A v ruském stylistickém slovní-
ku (Stilističeskij enciklopedičeskij slovar´ russkogo jazyka, 2003, s. 95) se zase rozli-
šuje idiolekt (jako soubor stabilních strukturně-jazykových charakteristik) a idio-
styl (jako soubor řečově-textových charakteristik). Chápejme tedy idiolekt jako 
soubor prostředků, jako určité podloží, materiál pro tvorbu a realizaci individuál-
ního stylu – a podobně lze snad chápat i sociolekt (soubor prostředků sdílených 
určitou skupinou uživatelů) jako podloží pro realizaci stylů skupinových, interindi-
viduálních. Obdobně pak též registr, který vymezuje už zmíněný britský stylistický 
slovník (A Dictionary of Stylistics, 2001, s. 337) jako „varietu jazyka spjatou 
s určitou situací“, případně jako „situační konfiguraci jazykových rysů“.  

Pokud se ještě na okamžik vrátíme k rozdílu mezi sociolekty (případně dalšími  
-lekty) a registry na jedné straně a slangy, argoty atd. na straně druhé, velmi se tu 
hodí – vedle pojetí sociolingvistického – i pragmatické pojetí registru (jak ho při-
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pomíná Slančová, c.d., s odkazem na úvod do pragmatiky od J. Meye, 1993). Vy-
jadřování postojů k partnerům v dialogu, formálnost/neformálnost, způsob oslo-
vování, vykání/tykání, užívání kontaktových výrazů (prostředky „sociální deixe“), 
ale také užívání výrazových stereotypů a ritualizovaných, zdvořilostních formulí – 
v tom všem se mohou účastníci rozhovoru shodovat nebo lišit. Pochopitelně mají 
odlišné idiolekty a kromě toho využívají stejné nebo různé sociolekty, registry 
i další variety. Shodujeme se s úvahami D. Slančové (c.d., s. 96) o tom, že registr 
(registry) se určitým způsobem kříží se základními varietami národního jazyka. 
V určité situaci může jeden účastník českého dialogu nasadit spíše registr zahrnují-
cí prostředky spisovné češtiny, jiný účastník prostředky obecné češtiny nebo např. 
některých moravských nářečí. Shodujeme se i v tom, že do registru můžeme zahr-
novat prostředky všech rovin a vrstev jazyka. Pod vlivem situace, prostředí, kon-
stelace participantů, jejich vzájemných vztahů a sociálních rolí, společně vykoná-
vaných činností a tématu/témat rozhovoru účastníci užívají prostředky zvukové, 
lexikální, syntaktické, sémantické i pragmatické. K tomu hned dodejme, že 
v nepřipraveném mluveném dialogu většinou nejde o uvědomovaný, záměrný vý-
běr. Využívají-li partneři v rozhovoru především odlišné registry (zahrnující všech-
ny uvedené typy výrazových prostředků), přispívá to k asymetrické charakteristice 
dialogu. Využívají-li partneři hlavně registry shodné, podporuje to charakteristiku 
symetrickou. Jak uvidíme na konkrétních příkladech, partneři se mohou také vzá-
jemně přizpůsobovat, mohou pod vlivem různých situačních a tematických faktorů 
asymetrii změkčovat a oslabovat, nebo ji naopak vnášet do dialogu dosud spíše 
symetrického…  

Podněty z prací D. Slančové věnovaných pojmu registr využila a rozvinula už 
před námi, v nedávné době, naše zesnulá kolegyně Světla Čmejrková. Její stati ma-
jí dokonce příznačné názvy Styl, varieta, registr (2011) a Styl, registr, dialog (2012). 
Právem poukazovala na to, že pojmu-termínu registr nebylo věnováno samostat-
né heslo v Encyklopedickém slovníku češtiny (Karlík – Nekula – Pleskalová, 2002); 
v nové rozšířené verzi tohoto slovníku, která se právě připravuje, však už toto hes-
lo zařazeno bude. Světla Čmejrková v uvedených statích analyzovala (zdánlivě) 
symetrický dialog, zařazený k funkčnímu stylu publicistickému, při jehož realizaci 
oba hlavní aktéři využili zcela odlišné registry. Snažila se tak postihnout napětí me-
zi třemi aspekty, a to mezi (a) velmi obecně pojímaným konceptem funkčního sty-
lu; (b) mezi individuálními komunikačními styly účastníků, které jsou založeny i na 
(situačně podmíněném) využívání různých interindividuálních variet (sociolektů, 
registrů, nářečí aj.); (c) výsledným singulárním stylem konkrétního dialogu, který 
chápe jako „místo střetu komunikačních stylů, registrů a variet“, jako bachtinov-
skou heteroglosii, polyfonii hlasů. Na Světlu Čmejrkovou i Danielu Slančovou by-
chom zde chtěly navázat a pokusit se vrhnout trochu více světla na složitě profilo-
vaný vztah mezi typem situace, tématem, symetrií/asymetrií rozhovoru, rolemi 
a pozicemi účastníků a nasazováním registrů; protože právě tato specifická kon-
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stelace „stylotvorných faktorů“ nás přivádí blíže k představě komplexního stylu 
dialogu / dialogického stylu. (Srov. k tomu Hoffmannová, 2013a.) V rámci široké-
ho a neurčitého prostoru označovaného v typologii funkčních stylů jako „styl prostě 
sdělovací“ (resp. „hovorový“, aj.; Hoffmannová, 2013b) bychom se rády pokusily 
rozlišit:  
1. symetrické dialogy, např. běžné konverzace, kde účastníci užívají stejné registry 
2. (zdánlivě) symetrické dialogy, v nichž rozdílné pozice účastníků podmiňují zařa-

zení aspoň zčásti odlišných registrů 
3. asymetrické institucionální dialogy, kde je odlišnost registrů přirozeným důs-

ledkem rozdílných rolí účastníků  
4. (zdánlivě) asymetrické institucionální dialogy, kde je asymetrie (aspoň zčásti) 

eliminována nebo potlačována a registry se sbližují. 
 

1 Symetrické rozhovory: užívání shodných registrů  
(příklad 1) 

I:  je fakt že sem na ní koukala, každej nabral. ale vona teda nabrala extra. ne-
představitelně. to je koule, 

J:  no vona taky že je menší žejo trošinku, no teďka vona teda nikdy nebyla tvigy. 
ale byla tak jako normálně že jo. 

I:  vona přišla a já ti na ní koukám, řikám si to snad neni možný. né teda kuli tý 
tloušce. to sem eště ňák přehlídla protože vona to dost maskuje, měla takovy 
šaty na tom sako černy, to se tak ňák to. ale Jarčo já ti na ní koukla ve vobličeji 
a řikám si to neni možný. to ti todleto ti měla takovy secvrkly ti jako a takle ti 
to viselo přes voči, vona byla jak meloun teda ve vobličeji. teď ohromně byla 
nalíčená (…) a teďko tady ty voči a vona ti nemohla ty voči snad ani vodevřít, 
jak ti měla ukrutně taji ty klapničky takovy jako vopuchly, ale tak ta kůže ti jí 
visela až přes to, řikám si no Ivano to si nefandíš ale jak ta zestárla to teda. (…) 
teďko jo ti taji ten vobličej a teď tulety faldy všechno, řikám si to snad neni 
možný. a to to teda eště měla skutečně zamaskovaný těma šatama a tim sa-
kem a tim všim, a vona se jen valila. 

J:  no ale teďko měla takovou jako béžovou blůzičku. takle ňákou takle nabranou 
do sukně, a takovou splývavou ale jako širokou sukni skládanou eště zase do 
pásku, jo no takže to vyniklo eště. sme vopice vošklivý ale je to fakt teda. 
 
Vyrovnanou přátelskou konverzaci dvou starších kamarádek, bývalých spoluža-

ček lze považovat za prototyp symetrického rozhovoru. Je to rozhovor naprosto 
nepřipravený, neformální, účastnice si tykají, používají kontaktové výrazy (viď, víš, 
to víš, víš co), k oslovení partnerky používají hypokoristika (Jarčo). Každý věk má 
nepochybně svá specifická konverzační témata; generačně specifikovaná tematika 
souvisí se životními zkušenostmi, které tvarují disponibilní registry. Styl rozhovoru 
je harmonický, role a pozice jsou vyrovnané. Účastnice spontánně nasazují shodné 
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registry, což je podmíněno silným situačním zakotvením rozhovoru. Dialog obsa-
huje opakovaný výskyt neurčitých výrazů a pseudoukazovacích zájmen (měla ta-
kovou jako béžovou blůzičku), nápadná je i vysoká frekvence mnohofunkčního, 
resp. funkčně rozostřeného výrazu to (na tom sako černy, to se tak ňák to). Dalším 
významným rysem je nápadná a neotřelá expresivita (ukrutně taji ty klapničky ta-
kovy jako vopuchly). Některá expresiva však náležejí jen k idiolektu jedné z účast-
nic, např. kontaktový dativ: já ti na ní koukla; takle ti to viselo přes voči. Rozhovor 
je veden v obecné češtině. V zásadě lze snad zobecnit, že k rozhovorům tohoto 
typu patří právě popsané, účastníky sdílené registry, viděno především z pragma-
tického úhlu pohledu. 

 

2 (Zdánlivě) symetrické rozhovory: rozdílné pozice účastníků 
podmiňují zařazení aspoň zčásti odlišných registrů 

(příklad 2) 
S: já se vůbec divim, jak děda moh začít stavět. 
M: a von teda si pučil, jo, 
S: von si pučil vod Čes- vod Český spořitelny v Kobylisích. 
M: banky, spoř- 
S: záložna to byla dřív. že jo. to byla záložna. 
(…) 
S: no tak sem se snažila, každý ty vánoce těm rodičum dát nějakej hodnotnej dar 

žejo. mamince sem dávala na šaty, vlněný, tatínkovi sem dala jednou na pře-
vlečník, protože von chudák vůbec neměl převlečník. jak začlo takle na jaře tro-
chu bejt hezky, tak už už chodil v sáčku. jenom v šatech. 

M: a co je to, a co je to převlečník? co to je? 
S: no převlečník. takovej lepší kabát. 
M: aha. jo takže, von von vopustil zimák a chtěl, rovnou chodil v saku. 
S: no a kolikrát byla zima, a maminka řikala. táto. jéžišmarjá. dyť ty zmrzneš. 

 
Dva úryvky z rozhovoru mezi vnučkou (M) a babičkou (S) reprezentují rozhovo-

ry, které jsou uskutečněny v rodinném prostředí, v důvěrných situacích, mají ne-
formální povahu, ovšem s generačními, věkovými rozdíly do nich pronikají rozdíly 
v registrech jednotlivých účastnic (opět především pragmaticky motivované). Ty se 
v uvedeném příkladě nejmarkantněji projevují v rovině lexikální: babička užívá 
výrazy spjaté s dobou jejího mládí, tj. zhruba 2. čtvrtinou 20. století: záložna, pře-
vlečník, přičemž např. výraz převlečník vnučka nezná a musí se na něj ptát. 
K tomuto typu asymetrie lze připojit postřehy J. Zemana z knihy Čeština v dialogu 
generací (2007), kde se mluví o přepínání mezi dobovými pojmenovávacími regis-
try: studentky se ptají starších lidí na cestu a v jejich odpovědích se objevují ozna-
čení míst jako: jak býval Žid tam měl konfekci, Dům pionýrů, Tuzex apod. 
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3 Asymetrické institucionální dialogy: odlišnost registrů je 
přirozeným důsledkem rozdílných rolí účastníků (odborník vs. 
laik) 

(příklad 3) 
Z: víte máte takový to do toho jak se to scvakává  ((gestikuluje)) 
P: myslíte spinky do sešívačky 
Z: ano dejte mi dva balíčky! 
 
(...) 
 
Z: jedny hřebíčky 
P: myslíte připínáčky 
Z: jo připínáčky. já tomu říkám to  
P: prosím dále 
Z: toaletní papír dva 
P: dál 
Z: žrádlo do sešívačky ty drátky 
P: jedny 
Z: jedny stačej 

 
Dva rozhovory zákazníka (Z) a prodavačky (P) byly zaznamenány v papírnictví. 

V rozhovorech tohoto typu se na jedné straně projevuje profesionální kompeten-
ce prodavačky (spinky do sešívačky), její užívání spisovné češtiny, na druhé straně 
nejistota zákazníků v pojmenování zboží (takový do toho jak se to scvakává, ty 
drátky, žrádlo do sešívačky) a jejich užívání češtiny obecné.  

 

4 (Zdánlivě) asymetrické institucionální dialogy: asymetrie je 
(aspoň zčásti) eliminována nebo potlačována a registry se 
sbližují 

(příklad 4) 
K: pane doktore já mám copánek. 
M: on to chtěl dneska, tož sem mu to tam dala. 
D: kdo ti udělal takový copánek. co? 
K: mamka. ona mě chce ostříhat a já dycky jedině přes moju mrtvolu. 
M: ((směje se)) 
D: nó tak to nemůže mamka ti udělat, abys byl mrtvola člověče. tobě se to líbí 

takový copánek? 
K: nó 
D: cha cha. ale to nosijú děvčata, a né kluci (.) tak přiďte se ukázat ještě koncem 

týdne.  
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M: na shledanou. dobře teda děkujeme vám. 
D: můžete poslat dalšího. 

 
Poslední příklad je závěrečnou částí rozhovoru lékaře (D), matky (M) a chlap-

ce/pacienta (K), tedy typické institucionální komunikace, v níž lékař vystupuje jako 
kompetentní odborník a matka jako laik. Lékař však uplatňuje uvědomělou komu-
nikační strategii, institucionální asymetrii zmírňuje tím, že formuluje srozumitelně, 
tedy tak, aby mu pacienti rozuměli, a také třeba právě tím, že žertuje s malými 
pacienty, že se dokáže „snížit“ k neformální konverzaci iniciované malým chlap-
cem (kdo ti udělal takový copánek), na jistou chvíli přistupuje na symetrický ne-
formální rozhovor. 

 

Závěr 
Rozsáhlejší závěry snad ani není třeba činit: je jasné, co všechno tu má součas-

ná stylistika – aspoň podle našeho názoru – ještě před sebou. Žádný koncept tu 
není samospasitelný, ani distinkce symetrie – asymetrie, i bez registru bychom se 
asi obešli; na druhé straně čím více nástrojů máme k dispozici, abychom se doká-
zali nějak precizněji a diferencovaněji pohybovat v prostoru běžných nepřiprave-
ných mluvených komunikátů, tím lépe. Pouze tehdy, když se budeme zabývat 
uplatňováním registrů (resp. idiolektů, sociolektů, různých variet) v souvislosti se 
situačními parametry, se symetrickým/asymetrickým rozložením rolí a pozic účast-
níků, a když si budeme všímat, jak se jejich individuální komunikační styly míjejí, 
přizpůsobují, dostávají do kolize apod., můžeme něco zjistit o celkovém stylu kon-
krétního dialogu. 
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Résumé 
Symmetry/asymmetry of dialogues as a style-forming factor 

Using the concepts of style-forming factors and register, in this article we propose 
a typology of dialogical texts which are typically classified as representative of the broadly 
conceived colloquial style. Based on specific examples from spoken conversations, we 
differentiate between: 1. symmetrical dialogues, e.g. everyday conversations, in which the 
participants use the same registers; 2. (seemingly) symmetrical dialogues, in which the 
differing positions of the participants condition the classification of at least partly different 
registers; 3. asymmetrical institutional dialogues, in which the difference between 
registers is the natural result of the differing roles of the participants; 4. (seemingly) 
asymmetrical institutional dialogues, in which the asymmetry is (at least partially) 
eliminated or suppressed and the registers become more similar to one another. 




