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Abstrakt 
Příspěvek je zaměřen na rekognoskaci textů určených dětskému čtenáři se zřetelem k tomu, 
jak je v těchto textech využíváno lexikální expresivity. Pozornost budeme věnovat především 
tomu, jaký inventář lexikálních prostředků vyjadřujících expresivitu se v těchto textech vy-
skytuje a jakou funkci plní. Protože se jedná o texty určené dětem, zaměříme se také na to, 
do jaké míry lze v těchto textech vysledovat známky řeči orientované na dítě, která 
v některých aspektech s expresivitou úzce souvisí. 
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1 Charakteristika analyzovaných textů 

Úvodem je třeba definovat, jak chápeme „text určený dětskému čtenáři“. Pro 

účely této práce volíme texty, které jsou automaticky spojovány s dětským reci-
pientem, a to tradiční pohádky, i když si samozřejmě uvědomujeme, že původně 
byly tyto příběhy určeny dospělému publiku (srov. Šmahelová, 2008). Do souboru 
excerpovaných textů jsme zařadili pohádky zaznamenané K. J. Erbenem, B. Něm-
covou a E. Krásnohorskou1; jedná se tedy o literární adaptace příběhů, které zahr-
nují především kouzelné pohádky a bajky. 

 

1.1 Žánrová a jazyková východiska  
Pohádka je definována jako prozaický epický žánr ústní lidové slovesnosti, kte-

rý obsahově vychází z bájných lidských představ a obecných životních pravd2 (Si-
rovátka, 1998). Dějová schémata jsou relativně ustálená, základním obsahovým 
principem je schematický střet dobra a zla směřující k vítězství dobra. Z tohoto 
bázového schématu vyplývá potřeba pojmenovat pozitivní / negativní vlastnosti, 

                                                           
1  Souborně vydáno pod titulem Zlatá kniha pohádek, 2009. 
2  Pohádky reflektují např. někdejší rituály: iniciační rituály transformované do zkoušek či úkolů, v nichž musí 

hrdina uspět, nebo pietní rituály, k nimž odkazují kontakty s mrtvými rodiči, ev. jinými rodinnými příslušníky. 
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resp. pozitivní / negativní vzorce chování, a vyjadřovat hodnocení předkládaných 
situací a dějů a postoje k nim. Tuto potřebu je pak možno naplnit jazykovými pro-
středky expresivními a evaluativními, přičemž předpokládáme, že využití slov vy-
jadřujících pozitivní či negativní hodnoty bude funkčně propojeno s vytvářením 
okruhu pozitivních a negativních hrdinů (srov. Propp, 2008, s. 67–70). 

 

2 Evaluativnost – emocionalita – expresivita: teoretická 
východiska  

Výše jsme vymezili kategorie lexikálních prostředků, na něž bude zaměřena 
analýza pohádkových textů, tedy lexikální prostředky evaluativní a expresivní. Po-
jmy expresivita, emocionalita a evaluativnost spolu velmi těsně souvisejí, jak uká-
zal už J. Zima (1961, s. 6–11), protože je spojuje potřeba mluvčího vyjadřovat jazy-
kovými prostředky pocity a postoje, které zaujímá ke sdělovaným obsahům nebo 
k průběhu či okolnostem komunikace. K uvedeným jevům (termínům) odkazuje 
i F. Čermák, který konstatuje, že evaluativnost je v jazyce silně rozšířená a že bývá 
zaměňována za emocionalitu (2010, s. 118). Podobně se ke vztahu uvedených je-
vů, konkrétně emocionality a expresivity vyjadřují i S. Jahr (2000, s. 66) a A. Miku-
lová (2010, s. 116). Domníváme se, že je vhodné dané jevy a následně i termíny, 
jimiž jsou označovány, od sebe odlišovat, a to především proto, že jsou založeny 
na odlišných bázových principech.  

 

2.1 Evaluativnost a emocionalita 
Soudíme se, že evaluativnost se zakládá především na obsahu kognitivní složky 

lexikální významu a jako evaluativa vnímáme takové lexikální jednotky, u nichž je 
vyjádření kvality či hodnotícího postoje jejich vlastním obsahem, např. výborný, 
vynikající, ohavný příjemný apod. Domníváme se, že k evaluativům je třeba řadit 
i výrazy emocionální, tedy takové, které přímo pojmenovávají emoce a emocio-
nální stavy, např. strach, obava, láska.  

Jak jsme poukázali výše, právě děje pohádek se zakládají na preferenci vybra-
ných hodnot a modelů chování a přispívají u recipientů k vytváření obecného axio-
logického systému.  

 

2.2 Expresivita 
Jak už jsme zmínili výše, expresivita je založena na přítomnosti konotačních, 

resp. pragmatických významů. J. Zima (1961, s. 10) rozlišuje expresivitu inherent-
ní, adherentní a kontextovou, přičemž u všech tří typů lze konstatovat, že expre-
sivní složka významu se utváří na základě vnějšího podnětu, tedy formy nebo spo-
lečenské normy, syntagmatického spojení či kontextového zapojení daného lexé-
mu. Tato skutečnost nás vede k tomu, že od sebe odlišujeme evaluativnost, emo-
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cionalitu a expresivitu: výrazy evaluativní a emocionální totiž hodnocení vyjadřují 
neutrálně, zatímco expresiva jsou příznaková. 

 

3 Využití prostředků lexikální expresivity 
3.1 Deminutiva 
Mezi excerpovanými expresivními lexikálními prostředky jednoznačně dominují 

deminutiva. Ačkoli je Zima (1961, s. 25–30) uvádí jako příklad slov inherentně ex-
presivních, protože jejich expresivita je zřetelně signalizována slovotvornými for-
manty už v rovině morfologické, musíme konstatovat, že jejich klasifikace není 
zcela jednoznačná. V analyzovaných textech se vyskytovala deminutiva ve dvou 
typech kontextů, resp. ve dvojí funkci: vyjadřovala pozitivní vztah k určité osobě či 
předmětu, čímž naplňovala kritérium expresivity, ovšem také pojmenovávala malý 
předmět, aniž by vyjadřovala citový postoj k němu.  

 
3.1.1 Pojmenování rodinných příslušníků 
Jedinečné postavení měla mezi deminutivy pojmenování rodinných příslušníků. 

Vysoká frekvence pojmenování tohoto sémantického okruhu souvisí s tím, že vní-
mání rodiny, její celistvosti a hierarchických vztahů v ní je jedním ze základních 
pohádkových motivů, od něhož se pak odvíjejí další submotivy, resp. funkce, např. 
úmrtí člena rodiny, zpravidla matky; opuštění rodiny, např. odchod do světa na 
zkušenou, vyhnání z kruhu rodiny, neúplnost rodiny; např. model „chudá vdova“ 
nebo model bezdětného manželství atd. (srov. Propp, 2008). V tomto sémantic-
kém poli dochází též k významnému překryvu s oblastí dětské řeči, neboť lexémy 
pojmenovávající členy nejbližší rodiny jsou primární slovní zásobou, kterou si dítě 
osvojuje, a současně i slovní zásobou, která je citelně expresivně modifikována 
(srov. Ondráčková, 1999, s. 292). V běžné komunikaci jsou užívány prioritně právě 
lexémy expresivně zabarvené, nikoli jejich neutrální varianty, které vyznívají for-
málně a neosobně. V textech pohádek pak volba příznakové či neutrální formy 
pojmenování jednotlivých členů rodiny odkazuje k odlišné funkci. 

Zvolené výrazové prostředky jasně signalizují zařazení postavy do okruhu dobra 
či zla. Zcela zřejmé je to u výrazových opozic lexémů babička – baba/babizna; sta-
řenka – stařena; dědeček/dědoušek – dědek, tak např. stará babička přinesla mu 
v košíku hada (s. 836) oproti i poslala bába dědka (s. 392). K okruhu pozitivních 
postav pak patří i švagříček nebo kmotřička, postavy zpravidla nadané nadpřiro-
zenými vlastnostmi. 

Rozdíly maminka/matička – matka, tatínek/tatíček – otec pak plní jinou funkci: 
signalizují opozici formálnosti a neformálnosti, která je determinována postave-
ním mluvčího, a to jak v rovině naratologické, tak v rovině sociální uvnitř dějového 
rámce. V naratologické rovině příznak expresivity odlišuje pozici neutrálního vy-
pravěče od citově angažovaných postav, např. matka cosi hledala (s. 681) řečeno 
z pozice vypravěče oproti „Matinko, čí jsou ty kazajky a košile?“ (s. 681) v dialogu 
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dcery a matky. Užití formálního či neformálního oslovení pak signalizuje též posta-
vení mluvčího-postavy v sociální hierarchii: kontrastují tak kolokace typu královský 
otec, resp. oslovení otče/královský otče (s. 552) s konstrukcemi jeden táta měl tři 
syny (s. 345). Podobně pak král oslovuje syna formálním tvarem synu, zatímco ne-
urození lidé užívají deminutivní jednotky synku/synáčku. 

Hojně frekventovaná jsou zdrobnělá pojmenování dětí, tedy děťátko, dceruška, 
synáček, siroteček, např. Bohdance se narodil synáček (s. 692), kde můžeme zva-
žovat, zda se jedná o vyjádření citového vztahu či vyjádření malosti v kontrastu ke 
světu dospělých3. Domníváme se, že se v dané souvislosti jedná nejspíše o kombi-
naci obou faktorů, tedy o pojmenování malého člověka, se zdůraznění jeho nedo-
spělosti a potřeby chránit ho, což vede k citovému zaujetí. 

V deminutivních tvarech se vyskytují i vlastní jména typu Jeníček, Mařenka, 
Ivánek, Jiřík atd. Vedle pojmenování dětí, kde jsou zdrobnělé tvary očekávané, 
jsou takto pojmenovány i postavy dospělé. Domníváme se, že deminutiva v těchto 
typech kontextů slouží především k zařazení postavy k okruhu dobra. 

 
3.1.2 Pojmenování předmětů denní potřeby v komunikaci rodič – dítě  
Jak bylo naznačeno výše, děje pohádek často reflektují rodinný život, a proto se 

odehrávají v prostředí domova. Přirozenou součástí příběhů je tak komunikace 
rodičů a dětí, do níž se promítá řeč orientovaná na dítě. K té inklinují především ty 
textové party, které popisují prostředí, v němž se děj odehrává, a to tehdy, jedná-
li se o prostředí dítěti známé, např. domeček, světnička, pokojík. Naopak lokace za 
hranicemi běžného života, které evokují prostředí neobvyklé, nebo dokonce ne-
bezpečné, jsou pojmenovávány bezpříznakovými tvary (zámek, hrad, les, jezero 
atd.).  

S reálnou řečí orientovanou na dítě pak korespondují ty promluvy, které se do-
týkají běžných životních situací, v nichž dospělí komunikují s dítětem. Tematicky se 
tedy jedná o lexikální jednotky pojmenovávající součásti oblečení, hračky či pokr-
my nebo nápoje (srov. Ondráčková, 1999, s. 251–296). Velmi markantní je to např. 
v pohádce O Budulínkovi, kde v promluvách jednajících postav jednoznačně domi-
nují deminutiva, a to jednak v souvislosti s pokrmy určenými pro malého Budulín-
ka, např. polívečka, kašička, hruštičky (s. 23–26), dále v souvislosti s hudebními 
nástroji, jež mají sloužit jako vábnička pro liščí mláďata, např. husličky, bubínek 
(s. 23–26), a konečně používají oslovení liščičky/liščinky, zřejmě s vědomím toho, 
že se obracejí k mláďatům, tedy de facto k dětem. 

 

                                                           
3  O vyjádření malosti bez pozitivního citového zabarvení se zcela jistě jedná např. v replice „Co tu děláš, malý 

mužíčku?“ (s. 14). 
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3.1.3 Pojmenování zvířat  
Určitou paralelu s řečí orientovanou na dítě je možno sledovat i při pojmeno-

vání zvířat vystupujících v pohádkových příbězích. Jak v řeči orientované na dítě, 
tak v dětské řeči jsou zvláště domácí zvířata, resp. zdomácnělá, označována demi-
nutivními tvary.  

 

3.2 Expresivní prostředky negativně citově zabarvené  
S verbální prezentací kladných postav pak výrazně kontrastují výrazové pros-

tředky v replikách záporných hrdinů. Pro ty je signifikantní užívání negativně za-
barvených expresiv, slov zhrubělých – jedná se o projevy verbální agrese, která je 
namířena proti postavám okruhu dobra, např. Když si všiml, že ho dívky pozorují, 
zlostně se na ně rozkřikl: „Proč na mě tak brejlíte, hloupé husy?“ Růženka se mu-
žíčkově zlosti zasmála a zeptala se: „Copak se ti stalo, ubožáčku?“ (s. 14) 

V promluvách kladných postav nacházíme negativně zabarvená slova zřídka, 
nejsou ovšem jimi označováni protihráči a nejsou jim ani adresována. Tak např. 
hrdina pohádky Čertův švagr se po konfliktu s nevlastní matkou vyjadřuje sice eva-
luativně, ale formálně neutrálně o zlé ženě, ovšem šaty, které byly součástí dědic-
tví po matce a které byly předmětem sporu, označuje jako hadry, srov. když mě ta 
zlá žena o všechno ošidila, ať si i ty hadry schová (s. 35). 

Pouze výjimečně nacházíme doklady užití expresivně zbarvených slov posta-
vami z okruhu dobra, jako je např. kmotra v pohádce O Popelce, srov. nepřivedeš 
zpátky své zlopověstné sestry (s. 397). 

 

4 Závěry  
Závěrem konstatujeme, že k tématu jsme přistupovali s předpokladem, že 

schematický střet dobra a zla, který znázorňují děje pohádek, se bude odrážet ve 
volbě výrazových prostředků, tedy ve verbálně ztvárněné reflexi postojů k dobru či 
zlu, k jejich hodnocení a prožívání.  

Materiál, se kterým jsme pracovali, vykázal značnou frekvenci těchto výrazů a 
ukázal na určitá schémata v nakládání s jazykovými prostředky. Užití expresivních 
prostředků je vyhrazeno jednajícím postavám (v konstrastu k neutrálnímu vypra-
věči) a plní různé komunikační, resp. textové funkce. Signalizuje např. formálnost 
či neformálnost komunikační situace, sociální postavení promlouvající postavy 
a slouží jako charakterizační prostředek jednajících postav. Pro záporné postavy je 
typická řečová agrese vyjadřovaná expresivními výrazy negativně zabarvenými, 
zpravidla tedy zhrubělými, zatímco expresiva s pozitivním emocionálním nábojem 
užívají postavy z okruhu dobra, za určitých okolností je užívá i jinak neutrální vy-
pravěč. 

Právě v oblasti pozitivní expresivity jsme zaznamenali ve sledovaných textech 
projevy řeči orientované na dítě. Musíme ovšem konstatovat, že v jiném kontextu, 
než jaký jsme předpokládali. Důvodem výskytu prvků řeči orientované na dítě 
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v textech pohádek nebyla vědomá snaha o oslovení dětského čtenáře, nýbrž dějo-
vé situace, které tematizovaly motiv domova, do nichž vstupovaly dětské postavy 
a v nichž se odehrávaly dialogy dospělých a dětí – šlo především o deminutivní 
pojmenování příbuzenských vztahů, jídel, věcí denní potřeby či zvířat.  

Obecně můžeme konstatovat, že nakládání s expresivy v textech pohádek mů-
že sloužit návodně a rozvíjet dovednosti dětských komunikantů se zřetelem 
k funkční stratifikaci slovní zásoby. 
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Resumé 
Lexical Expressivity and its Usage in Texts Aimed at Children 

In the analyzed texts we observed evaluating expressions, which were for the most part 
used by the objective narrator. Words with positive expressivity showed significant 
relation to child oriented speech, because the stories are often in a family setting and 
reflect the usual family communication. Words with negative expressivity were typical for 
the speech of negative characters and indicated aggression aimed at positive characters. 

 




