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Jak se vede spisovné češtině? 
 

Jana SVOBODOVÁ 
 
 
Abstrakt 
Autorka hledá odpověď na otázku, zda má dnes spisovná čeština ještě oprávnění a zda je zapotře-
bí aktualizovat její kodifikaci. Argumentuje postoji české veřejnosti zjištěnými v rozsáhlém dotaz-
níkovém celonárodním sociolingvistickém šetření, které v České republice proběhlo v roce 2010, 
i nynějšími a výhledovými potřebami školy. I když je celková česká jazyková situace poznamenaná 
narůstající substandardizací ve vyjadřování, požadavek na uplatňování spisovné češtiny ve vyme-
zených přestižních situacích zůstal zachován, jak potvrdilo statistické vyhodnocení více než tří tisíc 
dotazníků určených mládeži, dospělým z řad laické veřejnosti i odborníků. I z tohoto důvodu má 
škola žákům spisovnou češtinu nabízet, protože ta je potřebná a očekávaná v příslušných typech 
spisovných komunikačních situací, nesmí však být chápána strnule a její aktualizované kodifikaci 
má být průběžně věnována odborná pozornost.  
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1 Spisovná čeština: jak se chápe a vymezuje? 

Co to je spisovná čeština? Existuje a žije i dnes? A jak se jí daří? Zdánlivě jed-

noduché otázky není tak snadné zodpovědět. Ohlédneme-li se asi o čtvrtstoletí 
zpět, shledáme ve sborníku z konference Dynamika současné češtiny z hlediska 
lingvistické teorie a školské praxe,1 že o definici spisovné češtiny se František Da-
neš tenkrát nepokoušel a pomohl si zastřešujícím tvrzením o spisovném jazyce: 
„Spisovný jazyk je pojem i jev široký, ne zcela vyhraněný, s dosti neurčitými hrani-
cemi – ať už máme na mysli tento pojem v jeho obecnosti, anebo jednotlivé spi-
sovné jazyky (SJ) v jistém období jejich historické existence.“ 2 Daneš tím rozmělnil 

                                                           
1  Tato konference proběhla v září 1986 k 40. výročí založení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, sborník 

vyšel v roce 1988. V preambuli na s. 7 uvádějí editoři Radoslava Brabcová a František Štícha, že „dynamika ja-
zyka se stává výraznějším aktivizujícím faktorem utváření jazykových norem a jejich sociálních hodnot spolu 
s dynamickým rozvojem podmínek, struktur a aktivit naší soudobé společenské situace“.  

2  Blíže v Danešově příspěvku Pojem „spisovného jazyka“ v dnešních společenských podmínkách (Daneš, 1998, 
s. 21); tam autor při úvahách o dynamice změn zmiňuje i příklad norštiny, kde taková zásadní změna nastala, 
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původní jednoznačné stanovisko Havránkovo, které bylo v roce 1935 součás-
tí programového článku úvodního čísla Slova a slovesnosti, že také SJ je živý jazy-
kový útvar, který má vlastní normu a disponuje vlastním mluvnickým systémem. 
Havránek (1963, s. 119 – 124) požadoval, aby kodifikace spisovné češtiny byla 
moderní, přesná, přístupná a pedagogicky účinná. Je stále pravda to, co hlásal on 
a představitelé PLK před osmi desetiletími, anebo se vývoj spisovné češtiny vý-
znamně posunul? Jsou dnes požadavky na kodifikaci spisovné češtiny splnitelné?  

K Danešovu postoji z roku 1986 je třeba připojit upřesnění, které má až prog-
nostickou povahu. Daneš si všímal vývoje spisovné komunikace té doby a prohlá-
sil, že se „dostal možná do jednoho ze svých rozhodujících stadií“. K tomu vysvět-
lil: „Zdá se mi, že by se dnes hodilo vycházet spíše z pojmu „typy spisovných ko-
munikačních situací“ (…) než z pojmu „spisovný jazyk“ v úzce jazykově materiálo-
vém („útvarovém“) smyslu.“ (Daneš, 1988, s. 26 – 27) 

Před pěti lety prezentoval Karel Oliva v médiích češtinu jako „etablovaný jazyk 
vlastně docela velkého národa“ (in Říhová, 2008) a vyzvedl, že by potřebovala 
hlavně dobré školství. K tomu se přidáváme jako ostravský tým, který se věnoval 
výzkumu spisovnosti v českém prostředí. V letech 2009 až 2011 jsme mapovali 
sociolingvistickou situaci se zaměřením na vnímání fenoménu spisovnosti českou 
veřejností. Mimo jiné byl naší výchozí motivací stav výuky češtiny ve školách a její 
další pojetí. Z výsledků reprezentativního výzkumu plynou závěry, které jsou uži-
tečné i onomu Olivou zmiňovanému „dobrému školství“. 

 

1.1 Typy spisovných komunikačních situací – mezi intervencí 
a neintervencí 

Je vidět, že spisovná čeština (SČ) není v českém prostředí zapomínána, jen je 
vhodné dívat se na ni prizmatem danešovských „typů spisovných komunikačních 
situací“, abychom se dobrali použitelných závěrů. Potřebné je nejen shromažďo-
vat přesné údaje z analyzovaných korpusů, jak se u nás děje, ale také je propojit 
s komplexním pohledem na jazykovou realitu, abychom si ověřili, jaký názor má 
veřejnost a po čem uživatelé jazyka volají, co naopak kritizují a odmítají, pokud jde 
o sledované typy spisovných komunikačních situací a takové veřejné komunikáty, 
které mají / měly by mít spisovnou povahu. Čas ukáže, které původně nespisovné 
jevy zaznamenávané v korpusech různého typu jsou nosné a šíří se právě 
v příslušných „typech spisovných komunikačních situací“, tedy nepřekážejí tam / 
jsou tam žádoucí z pohledu většiny uživatelů jazyka. Pokud se porovnají narůstající 
jevy s tím, jaké je převažující mínění uživatelů češtiny, a zjistí-li lingvisté, že hojné 
jevy jsou i široce tolerovány, pak je čas na jejich náležitou kodifikaci, moderní 
a odpovídající aktuálním potřebám a požadavkům.  

                                                                                                                                                    
protože původní tradiční SJ byl „radikálně reformován, resp. nahrazen (vystřídán) jinou varietou, protože nové 
komunikační situaci dost dobře nevyhovoval“.  
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Plně souhlasit lze v této souvislosti s postojem formulovaným v obecné rovině 
Jurajem Dolníkem, který tvrdí, že každá jazyková teorie by především měla mít 
potřebný odstup od aktuální jazykové praxe (Dolník, 2009, s. 28). Podle jeho názo-
ru lingvistika nemá být zaměřena na zásahy do jazykové praxe, ale má se snažit 
úlohu intervence v této jazykové praxi reflektovat teoreticky. Z toho plyne násle-
dující Dolníkovo tvrzení: „Lingvistika má byť teóriou intervencie, jej vedeckým opi-
som aj explanáciou. Jej súčasťou je napríklad aj reflexia intervencií na horizonte 
spisovného jazyka ako jednej z možných alternatív. Čo sa týka prístupu k jazykovej 
praxi, treba sa vymaniť z výlučnosti intervenčnej stratégie, aby mohol pôsobiť pri-
rodzený mechanizmus vzájomného prispôsobovania jazykového spoločenstva 
a jazykovej normy. Treba hľadať optimálny pomer medzi intervenčným a neinter-
venčným prístupom.“ (tamtéž, s. 28) 

Vrátíme-li se k dnešní české situaci, vypadá to, že česká institucionální lingvisti-
ka se momentálně vzdává naznačeného hledání teoretické cesty: rezignuje jak na 
komplexní teoretický vědecký popis současného stavu, tak na ověřování proměn 
jazykové normy3, jejího přijímání jazykovým společenstvím a jejího vztahu ke kodi-
fikaci. Vyhýbá se tomu, co by mohlo být chápáno jako intervenční snažení čili pre-
skripce, soustřeďuje se na neintervenční mapování (deskripci) stavu. Zdá se pro-
zatím, že se teprve hledá optimální poměr mezi preskripcí a deskripcí.4 

 

2 Potřebujeme kodifikaci v češtině? A jakou? 
Myslíme si i na základě sociolingvistického šetření celonárodní povahy, které 

proběhlo v roce 2010, že také české škole by byla ku prospěchu aktualizovaná ko-
difikace češtiny místo té dosavadní: strnulé, místy výrazně zastarávající a vzdalující 
se od spisovné jazykové normy, jejíž stav je naštěstí vcelku dobře popsán a zachy-
cen v elektronické Internetové jazykové příručce (IJP), zpracované a vedené na 
stránkách ÚJČ AV ČR. Také IJP je důkaz neintervenčního přístupu české lingvistiky 
k problematice spisovného jazyka. I díky ohledu na noremnost jazykových jevů 
v IJP je znát, že hranice SČ jsou prostupné. Nelze popřít, že existuje pás nevyhra-
něných jevů mezi prostředky chápanými a vnímanými jako spisovné a prostředky 
pokládanými za nespisovné; mnohé postupně inklinují ke spisovnosti, i když zatím – 
z různých důvodů – kodifikovány nebyly. Přesné utřídění těchto prostředků je ne-

                                                           
3  Jazykovou normu chápeme víceméně ve smyslu vymezení z Encyklopedického slovníku češtiny (2002, s. 289), 

tedy jako soubor jazykových prostředků, které jsou jazykovým společenstvím považovány za závazné. V našem 
pojetí není rys závaznosti zdůrazněn tolik jako výstižnější rys náležitosti: noremní jsou ty prostředky, které po-
važují mluvčí jazyka v adekvátních (např. prestižních) komunikačních situacích za náležité; mohou to být 
i prostředky variantní. Podrobněji viz Svobodová, J. a kol., 2011. 

4  Jedním z konkrétních důkazů jsou formulace z kolektivní publikace Jsme v češtině doma?, která vyšla v roce 
2012. Napsali ji pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR v čele s editorkou Markétou Pravdovou a reagovali 
v ní na dotazy adresované jazykové poradně. S plnou vážností se v ní na s. 99 popírá existence aktuálně plat-
ných českých kodifikačních příruček, protože tyto příručky by údajně vznikly jen za předpokladu, že by některý 
respektovaný autor měl kodifikační ambice. Proto nyní „jsou jedinou současnou kodifikační příručkou Pravidla 
českého pravopisu od kolektivu autorů“ (in Pravdová, 2012, s. 99). 
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snadné, protože i prostředky zatím nekodifikované se šíří a ustalují ve zmíněných 
typech spisovných komunikačních situací, tím se stávají součástí spisovné jazyko-
vé normy. Proto také podtrhujeme narůstající roli noremnosti v českém jazyko-
vém prostředí: aktuálně je podle nás významnější než platná kodifikace, i když i ta 
má své oprávnění.  

Co do tradičního pojetí kodifikace (nověji standardizace) spisovného jazyka 
může platit, že vinou opožďování za dynamickou jazykovou normou vyvolává do-
jem nadbytečnosti, zkostnatělosti, neúnosného intervenčního donucování. Přesto 
– zdánlivě paradoxně – není postoj obyvatel ČR ke kodifikaci spisovné češtiny od-
mítavý. Paradox tkví v tom, že SČ si chráníme jako něco, co považujeme za žádoucí 
a prestižní, třebaže sami ji nevyužijeme tak často jako jiné jazykové kódy. 
K vymezení SČ se dá přistoupit i útvarově, a to buď s oporou o platnou kodifikace, 
anebo o normu. První přístup je statický a staví na respektování kodifikace bez 
ohledu na stav spisovné normy, tím ústí až v nežádoucí preskripci. Naproti tomu 
druhý, dynamický pohled na SČ upřednostňuje roli spisovné normy a nosných od-
chylek od platné kodifikace, které se většinově prosazují v úzu a ztrácejí příznak 
nežádoucí aktualizace.5 Oba přístupy mají slabinu: u prvního, který lpí na závaz-
nosti kodifikace, je to přílišná striktnost, u druhého, který zvýrazňuje normu, to 
může být zase až neohraničenost a neuchopitelnost. Nicméně je nejvyšší čas nikoli 
popřít kodifikaci a odstranit tento pojem z jazykovědné bohemistiky, ale nově defi-
novat její obsah tak, aby se v ní vyváženě projevil vedle tolerantní (neintervenční) 
deskripce stavu také užitečný moment regulativní čili intervenční, ten moment, který 
nasměruje tázajícího se nebo tápajícího uživatele češtiny v příslušných typech spisov-
ných komunikačních situací.  

Vedle označení spisovný jazyk u češtiny stále častěji narážíme na termín jazyk 
standardní, původně známý z anglosaských zemí a užívaný také ve slovenské lin-
gvistice. Ve srovnání s označením „spisovný“ působí neutrálně, neodkazuje totiž 
primárně k psaní, resp. spisování, jazyku učenému, literárnímu apod. V české lin-
gvistice není zakotven dost pevně a chápe se na škále od nejširší uzuálnosti 6 až po 
noremnost ve významu obecně uznávané a přijímané normy jazyka, tedy jako so-
ubor jazykových prostředků považovaných za náležité v komunikačních situacích, 
jimž přináleží aspekty typu kultivovanosti a neodchylování se od správnosti. Kloní 
se k němu například Krčmová (in Pleskalová a kol., 2007, s. 312 – 313), která shle-
dala, aby dosavadní protiklad spisovné kontra nespisovné už v bohemistice dostal 
nový obsah, tj. víceméně znamená standardní kontra nestandardní. Tento proti-

                                                           
5  Výstižně SČ vymezila Čechová (1996, s. 225); napsala, že pod pojmem spisovný jazyk je v našem prostředí 

míněna „nikoliv jediná, a to petrifikovaná varianta jazyka, ale celé jazykové spektrum od knižnosti až po tzv. 
hovorovost, tj. prostředky živé, systémové, noremní, avšak nejen kodifikované: hranice spisovnosti je pohyblivá“. 

6  Tento názor propaguje skupina kolem Sgalla a Čermáka, srov. Čermák – Sgall – Vybíral, 2005. Jazykovému úzu 
by však podle našeho mínění příslušelo zejména přiřazení substandardu (substandardních variet), nikoli jen 
standardu. Jazykový úzus je různorodý a nesnadno zachytitelný. 
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klad podle ní staví do opozice na jedné straně to, co je v souladu s jazykovou nor-
mou veřejné komunikace, tedy jevy noremní, na druhé straně to, co je nestandardní, 
nenoremní. Na noremním/standardním pojetí SČ by se stanoviska příznivců a odpůrců 
spisovnosti v češtině mohla snad sblížit. 

 

3  Názory lingvistů versus postoje české veřejnosti 
Názorová skupina kolem Sgalla, Čermáka a Vybírala pokládá SČ za přežitek, kte-

rý je nežádoucí hlavně ve škole, kde jsou do ní děti uměle přeučovány. Čermák 
tvrdí, že jeho nejvlastnější mateřštinou je obecná čeština (OČ). Chápání OČ je ov-
šem nejednotné a proměnlivé: Daneš ustoupil od svého původního odhadu, 
k němuž se hlásil ještě v roce 1986 a podle kterého se dalo očekávat postupné 
vznikání relativně sjednocené a celonárodně používané podoby obecné češtiny, 
která bude fungovat v běžném hovoru a bude složena ze smíšených prostředků 
(spisovných, obecněčeských a nářečních), jaké se v mluvených komunikačních si-
tuacích běžně používají. Daneš (1997, s. 15) postupně dospěl k jinému závěru: ne-
formální mluvená komunikace se realizuje běžně mluveným jazykem, který se dá 
vymezit jak situačně („množina promluv v komunikačních situacích, v nichž se ne-
předpokládá (závazné) užívání spisovného jazyka“), tak jazykově („repertoár všech 
různých i různorodých výrazových prostředků (nespisovných, ale zčásti i spisovných, 
resp. společných), jichž se v tomto druhu promluv užívá“). Současně podle Daneše 
nelze nynější OČ pojímat jako samostatný a homogenní (celo)národní jazykový 
útvar, protože jí zůstal charakter souboru některých alternativních hláskových 
a tvarových paradigmat, jak ostatně platilo už za Havránka.  

Malá tolerance k mnohým obecněčeským jevům se potvrdila při dotazníkovém 
výzkumu fenoménu spisovnosti v roce 2010: nedá se přehlédnout, že prvky této 
čermákovsky chápané „nejvlastnější mateřštiny“ vadí mluvčím na celém českém 
území dosti výrazně, pokud jde o jejich přítomnost v prestičních komunikačních 
situacích: pro ilustraci uvádíme typické obecněčeské protetické v- (u typů von tam 
byl; vokno – místo on tam byl; okno): 45 % dospělých respondentů (z 1511 osob) 
a dokonce 53 % mladých lidí ve věku od 12 do 18 let (z 1422 respondentů) mu da-
lo nejhorší školní známku 5; naopak jenom necelá 4 % dospělých a necelých 5 % 
mladých lidí dalo nejlepší známku 1. Jako průměrné známky vyšlo u dospělých 
hodnocení 3,8 a u mládeže 4,8.7 

 

                                                           
7 V oblasti českých nářečí, kde je základním komunikačním kódem v neveřejných situacích OČ, je zjištěno její 

masivní uplatnění například i ve výukovém dialogu na základních a středních školách, kde by se dalo očekávat – 
danešovsky řečeno, že jde o „typ spisovné komunikační situace“. Nejnověji to uvedl v disertační práci Morfo-
logická variantnost v mluvených a psaných komunikátech žáků 2. stupně základních škol ve středočeské nářeč-
ní oblasti její autor Pavel Sojka (2013). 
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4 Odpovědi a závěry 
Jak se tedy vede spisovné češtině dnes? Je stále na světě, žije v něm v souladu 

s tím, jak proměnlivý okolní svět je. To znamená, že se vyvíjí, ztrácí prvky postra-
datelné, získává řadu různorodých prvků nových, které mají uplatnění i v oněch 
typech spisovných komunikačních situacích, jak je označil Daneš. Uznáváme ji tedy 
jako potřebnou, ale její uplatnění směrujeme jenom do příslušných typů spisov-
ných komunikačních situací. Také v těch se však aktuálně mění její ráz: například 
v mediální komunikaci podléhá i spisovná čeština mediálním tlakům – „převléká 
kabát“ a stává se méně oficiální. U mluvené češtiny to potvrdily i Čmejrková 
a Hoffmannová a upozornily na konverzacionalizaci v českých médiích, která při-
náší „oslabování oficiálnosti, autoritativnosti a formálnosti mediálního vyjadřování 
a příklon k neoficiálnosti, neformálnosti a spontánnosti“.8 

Jak jsme doložili přípravnými sondami i rozsáhlým celonárodním výzkumem 
fenoménu spisovnosti v roce 2010 (viz Svobodová a kol., 2011), je SČ českému 
národu dosud milá, chápe ji jako kulturní hodnotu a tradičně ji ctí, i když ji mnozí 
příslušníci národa aktivně sami nepoužívají často, někteří dokonce nikdy, jak přiz-
nali v dotaznících. Naprosté minimum respondentů označilo tvrzení, že SČ úplně 
ztratila význam; bylo to 0,3 % dospělých respondentů a 0,9 % respondentů z řad 
mládeže. Naopak drtivá většina Čechů tvrdí, že SČ je potřebná v adekvátních spi-
sovných/oficiálních situacích. Tam ji také jako Češi očekáváme, oceňujeme, ba 
přímo vyžadujeme.9 To určitě neznamená, že výhledově nemůže dojít turbulen-
cím, které zatlačí SČ do pozadí a zvýrazní jiný český jazykový kód, podstatné by 
však mělo být, aby to byl kód celonárodně přijatelný. Zatím nenastalo nic, co by 
mělo znamenat likvidaci SČ. Co se školy týče, ta by spisovnou (noremní/stan-
dardní) češtinu v celé její variantní pestrosti měla žákům a studentům vhodně 
představovat a nabízet, nikoli jim ji nekompromisně nutit jako každodenní komu-
nikační nástroj. Povzbudivé je i zjištění, že modernizované noremní pojetí SČ jako 
prostoru, v němž je místo pro variantnost a změny, je mladé generaci oslovené 
v roce 2010 velmi blízké. 

Slovy Karla Olivy potřebuje čeština dobré školství – podle nás platí ještě to, že 
potřebuje ve školách všech stupňů prozíravé a erudované učitele a kromě nich na 
institucionální úrovni takové lingvisty-teoretiky, kteří by objektivně sledovali 
a vyhodnocovali vývoj češtiny, aniž by byli ve vleku minulosti nebo svých aprior-
ních představ. Takoví lingvisté se nemají bát zjišťovat, jak se mění postoje veřej-

                                                           
8  Čmejrková (in Čmejrková – Hoffmannová, 2011, s. 283) obecně vyzvedla sílící jazykové uvolnění a ulamování 

hrotů v institucionálním diskurzu, a to včetně diskurzu mediálního. Konverzacionalizaci médií spatřuje ve dvou 
okruzích: vnější okruh znamená celou dialogickou komunikaci s mediálním publikem, vnitřní okruh je dán dě-
ním přímo ve studiu. 

9  Něco jiného je, že nynější česká kodifikace vinou rostoucího odstupu od aktuální normy už nese stopy zastara-
losti a nahrává tím kritikům SČ, kteří ji pak označují za neživou a nemluvnou. 
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nosti k češtině ve veřejném prostoru včetně toho, co by bylo zapotřebí teoreticky 
vybalancovat z hlediska intervenčního a neintervenčního přístupu k jazyku. 
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Resumé 
How is literary Czech? 

The author concentrates on the contemporary state and perception of the literary Czech 
language. It is important not only to collect and analyse data from the language corpuses 
but such a description must also be connected with a complex view of the language 
reality. The author assumes that the Czech language needs a good educational system, 
quality and informed teachers and such linguists-theorists who are able to balance an 
interventionist and non-interventionist approach to the language. 

 




