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Abstrakt: 

Text příspěvku je věnován stavu prestiže spisovné češtiny z pohledu dnešní školní 
mládeže i širší veřejnosti. Komentuje teoretické postuláty současné bohemistiky, které se 
týkají pojetí spisovné češtiny, a pomocí vyhodnocené dotazníkové sondy dokládá neklesající 
prestiž spisovné češtiny, její výuky i využitelnosti. Výsledky sondy ukazují, že spisovná 
čeština se těší zájmu a vážnosti jak mezi mladšími, tak i mezi staršími respondenty. Nic na 
tom nemění fakt, že běžně v životě není spisovné vyjadřování většinové, nicméně 
v adekvátních situacích se jeví jako žádoucí a preferované. Respondenti uvádějí 
v komentářích argumenty na podporu spisovné češtiny a její role v životě. 

Klíčová slova: 

národní jazyk, spisovná čeština, funkční stratifikace, regulovaná a neregulovaná jazyková 
komunikace, školní jazyková výuka, prestiž spisovného vyjadřování 

 

Vlastní text 

Spisovná čeština je vymezena v odborné literatuře1 jako strukturní útvar národního 
jazyka, který v obecném stratifikačním modelu představuje útvar prestižní, jemuž náleží 
zvláštním postavením a jemuž přísluší i funkce národně reprezentativní. Uvedené heslo 
týkající se národního jazyka autorsky zpracovali brněnští badatelé Jan Chloupek a Marie 
Krčmová na pozadí tradičního přístupu a zčásti v něm reflektovali i komunikační proměny 
dnešních národních jazyků. Nezpochybnili roli spisovné češtiny (včetně hovorové češtiny) 
a upozornili v této souvislosti, že jako základ jazykové situace v českém prostředí se 
uplatňuje „několik různě stabilizovaných strukturních jazykových útvarů, jež jsou 
v dichotomickém vztahu spisovnost – nespisovnost“.2 Naznačili i jinou variantu modelu, která 
by mohla nastoupit místo dosavadního modelu výrazně lingvistického a hierarchického, totiž 
model založený na komunikačním přístupu. Dělítkem by se potom stala dichotomie 
regulovanosti proti neregulovanosti. Je evidentní, že k regulované komunikaci by náležela 
veškerá komunikace realizovaná veřejně, oficiálně, jako regulující činitel by u ní hrály roli 
předchozí jazyková výchova a výuka (zvláště školní) společně s vlastní autoregulací každého 
komunikanta. V neregulované komunikaci by se účastníci řídili jen nároky příslušné 
komunikační situace, zohledňovali by její účastníky a cíl komunikace. 

Pro aktuální stav češtiny jako národního jazyka jsou příznačné opakované a novými 
argumenty dokládané výtky příslušníků části české lingvistické obce, které poukazují na 
údajně rapidně klesající roli a potřebnost spisovné češtiny v komunikaci. Propagátoři těchto 
názorů se v poslední době ozývají stále častěji a tvrdí, že spisovná čeština není pregnantně 
definovatelná a že v dosavadním pojetí přestává sloužit vyjadřovacím potřebám praxe, proto 
je oprávněně vytlačována expandující obecnou češtinou, zejména pak v komunikaci mluvené. 
Lingvisté sdružení kolem Petra Sgalla3 se už řadu let dožadují radikální změny přístupu ke 
                                                 
1 Srov. Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 192–194. 
2 tamtéž, s. 193. 
3 Srov. zvl. Čermák, F., Sgall, P., Vybíral, P. Od školské spisovnosti ke standardní češtině: výzva k diskusi. In 
Slovo a slovesnost, 2005, roč. 66, č. 2, s. 103–115. 



spisovnému jazyku a náhrady dosavadní základní terminologie jinou (standard pro sféru 
veřejnou v opozici ke substandardu pro sféru soukromou; nejnověji pak tzv. koncept 
minimální jazykové intervence u V. Cvrčka4). Za brzdu jazykového rozvoje u nás nepokrytě 
označují školu a dosavadní zastaralou školní výuku češtiny. Odmítají pokládat jazykovou 
regulaci za vědecky podloženou, popírají potřebnost jazykové kultury a tvrdí, že badatelsky je 
třeba stavět jazykový výzkum výhradně na jazykové realitě, a že tedy lingvista musí zůstat 
zcela netečný k názorům uživatelů jazyka a postojům veřejnosti vůbec.  

Podíváme-li se do historie, konkrétně do programového článku Bohuslava Havránka 
Mluvnická kodifikace spisovné češtiny, začleněného v roce 1935 do prvního čísla Slova 
a slovesnosti, uvědomíme si, že už v dobách rozkvětu Pražského lingvistického kroužku (dále 
PLK) také bylo třeba objasňovat domnělou antitezi „živý“ lidový jazyk proti „mrtvému“ 
jazyku spisovnému. Nešlo tedy jen o známé polemiky a výtky mířící proti tehdejšímu 
puristickému postoji časopisu Naše řeč a o odpor pražských strukturalistů k násilné archaizaci 
spisovného jazyka. Havránek objasňoval, proč je nesprávné zadržování kodifikace nosných 
mluvnických jevů, a dokládal, že lpění na archaické podobě spisovné češtiny znamená krok 
zpět. Pro kodifikaci stanovil dodnes užitečné požadavky: musí být moderní, přesná, přístupná 
a pedagogicky účinná. 

Ponechme nyní stranou otázku, zda je v dnešní bohemistice skutečně potřeba ubírat se 
cestou kompletní změny teoretických přístupů, platné terminologie i školních výukových 
podkladů. Spíše je žádoucí jednak se systematičtěji věnovat otázce, zda a nakolik v českém 
prostředí funguje představa o jazykové náležitosti vyjadřování psaného i mluveného (zda 
existuje a jak vypadá spisovná jazyková norma), jednak se cíleně zaměřit na důkladná 
sociolingvistická zjištění týkající se prestiže spisovné češtiny obecně. Národní jazyk včetně 
jeho kulturní variety, jíž u nás přísluší tradiční označení spisovná čeština (ve smyslu termínu 
chápané pochopitelně jako značkové) není totiž možno pojímat jen jako čirou materii, jíž se 
zabývají lingvisté, ale rozhodně v prvé řadě jako celonárodní fenomén širokého dosahu. 
Pouze s oporou o analýzu aktuální spisovné jazykové normy je možno měnit kodifikaci tak, 
aby nešlo o násilnou preskripci a regulaci. V souladu s postoji PLK tvrdíme, že pro vymezení 
kodifikace je určující noremnost sledovaných jevů, tzn. nejen současná míra jejich používání, 
ale také vnímání jejich náležitosti a korektnosti ze strany uživatelů a jejich odborné posouzení 
a vyhodnocení. Ve funkčněstrukturalistické triádě PLK stojí noremnost první, následována 
adekvátností a systémovostí. Jiří Kraus nedávno vyzvedl roli spisovné normy nejen ve vztahu 
ke škole, ale také jako „regulátoru“ jazykové praxe obecně a oprávněného požadavku těch, 
kdo „sami spisovně obvykle nemluví, ale kteří zastávají názor, že dodržování spisovné normy 
k některým povoláním a některým komunikačním situacím nerozlučně patří“.5  

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že zaměňovat živou dobovou spisovnou normu za 
celkový úzus je značně zavádějící, v úzu totiž pochopitelně figuruje velké množství 
jazykových prostředků různého typu, které ani jejich uživatelé nepokládají za náležité 
a k nimž se uchylují v situacích, ve kterých se nečeká ani respektování nepsané normy, tím 
méně dodržování stanovené kodifikace. Korpusové sondy, které úzus mapují, jsou ošidné 
i v tom, že nezaznamenávají a nepokrývají úzus v celku, ale zachycují jen jeho (náhodnou) 
výseč. Aktuální korpusové výzkumy by tedy nutně měly mít jednak erudovaný lingvistický 
výstup, jednak sociolingvistický protipól. Je škoda, že místo propojení obojího bádání – 
korpusového a sociolingvisticky orientovaného – se v zájmu češtiny nehledá průsečík, který 
by pomohl odpovědět na otázku, jaké kroky učinit při nezbytné kodifikaci nosných 
                                                                                                                                                         
 
4 Srov. Cvrček, V., 2008. 
5 Kraus, J., 2007/2008, s. 32. 



jazykových jevů tak, aby se nadále nekonzervoval starší stav spisovné češtiny a aby zbytečně 
nenarůstal odstup mezi dynamicky proměnlivou normou a platnou kodifikací. Místo toho se 
nyní objevuje umělá hráz postavená na vyloučení nositelů jazyka jako irelevantních při 
vědecky „čistém“ a metodologicky nezávadném lingvistickém bádání.6 Není pak ovšem 
takové odhlížení od nositelů jazyka a jejich reflexe spisovné češtiny právě tím „jazykovým 
inženýrstvím“, o němž se příslušníci Sgallovy skupiny vyjadřují s pohrdáním? 

Na problém neexistující kooperace v bohemistice poukázal rovněž nestor české 
lingvistiky František Daneš, když na otázku věnovanou sporům v české lingvistice a její 
dnešní rozdrobenosti odpověděl: „Osobně nemohu říct, že mám například funkční generativní 
skupinu kolem Petra Sgalla nerad. Jestli mi na tomto okruhu něco vadí, je to jeho přehnané 
„sebefandovství“. Mají tendenci hledat a zdůrazňovat v přístupech druhých jenom to, co nějak 
potvrzuje jejich vlastní teorii. Samozřejmě, že mají právo chápat svůj způsob dělání 
lingvistiky jako ten nejlepší možný, ale neměli by se chovat tak, jako by pro ně jiný přístup 
k lingvistice nic neznamenal. Může to být kontraproduktivní.“7 

Na ostravském pracovišti katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické 
fakulty OU jsme pojali úmysl přikročit k vícezdrojovému ověřování jazykové situace v České 
republice formou sociolingvistické sondáže. První sonda, s níž jsme začali v červnu 2008, se 
týkala školského prostředí, využili jsme k ní dobré kontakty se školami v Ostravě a jejím 
blízkém okolí. Druhá související sonda byla zadána ve dvou fázích v listopadu 2008 a v únoru 
2009 dospělým respondentům, pokusili jsme se při ní část dotazníků umístit prostřednictvím 
studentů a dalších spolupracovníků mezi různé respondenty i mimo Moravskoslezský kraj. 
Použité dotazníky byly záměrně velmi jednoduché, obsahovaly jen tři otázky (v mírně 
odlišných variantách pro děti a pro dospělé). Cílem bylo získat základní představu o tom, 
nakolik si oslovení uživatelé češtiny cení školní výuky spisovné češtiny, zda se domnívají, že 
spisovnou češtinu v životě budou potřebovat či ji už potřebují, a zda by o spisovnou češtinu 
a úroveň jazyka u nás vůbec měli pečovat odborníci.8 Základní data jsou aktuální, vesměs 
pocházejí z druhé poloviny roku 2008 a z počátku roku 2009.  

Získané údaje byly z našeho pohledu skutečně pozoruhodné, ať už se jednalo 
o vypočítané průměrné ukazatele, anebo o komentáře mladých i starších respondentů. Pro 
snadnost a přehlednost zpracování a vyhodnocení jsme použili pětistupňovou škálu hodnocení 
jako běžně v české škole – čím větší význam respondent dané položce přikládal, tím lepší, tj. 
nižší známku na stupnici od 1 do 5 dával. Číselné údaje byly nadto doprovázeny také slovním 
vyjádřením, aby byla eliminována možnost nesprávného pochopení otázky. Podobu 
anonymně zadávaných dotazníků je možno zjistit z Přílohy č. 1 (dotazník pro školní mládež) 
a Přílohy č. 2 (dotazník pro dospělé); každý dotazník měl ještě jednoduché záhlaví, kam 
respondenti doplnili základní údaje (děti a studenti pouze věk a pohlaví, dospělí respondenti 
také vzdělání, zaměstnání a bydliště). V tomto příspěvku se nejprve stručně zaměříme na 
uvedená přehledná data dokládající neklesající prestiž spisovné češtiny, viděnou jak mladými 
respondenty ze základních a středních škol (ve věku mezi 10 až 17 lety), tak dospělými 
(v našem vzorku ve věku mezi 18 až 80 lety). V závěru se stručně zabýváme připsanými 
komentáři respondentů, s jejichž pomocí vyniknou získané údaje plastičtěji a které mohou být 
směrodatné také při přípravě navazujícího detailněji konstruovaného dotazníku k výrazně širší 
                                                 
6 Srov. Cvrček, 2008, s. 51. 
7 Chromý, J., Lehečková, E., 2007, s. 50. 
8 O sondě mezi mládeží na širším Ostravsku podrobněji informoval příspěvek Jany Svobodové Já, my 
a spisovnost na konferenci v Ústí nad Labem (září 2008), na jehož základě vznikl stejnojmenný článek pro ČJL 
(2008/2009); o stavu jazykového vědomí mezi dospělou populací referovala autorka také na přednášce 
Spisovnost kolem nás a v nás v rámci podzimního běhu akcí Kruhu přátel českého jazyka při FF UK v Praze 
(3. 12. 2008). 



sociolingvistické sondě spadající do rámce řešení projektu GA ČR č. 405/09/0113 Fenomén 
spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize. Protože 
naše aktivity na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity ponejvíce směřují ke školní výuce 
mateřštiny a přípravě učitelů češtiny, soustředíme pozornost zejména na školní mládež a jí 
deklarované postoje. Ukázalo se, že i děti a studenti, jichž bylo zastoupeno dohromady 424 
(208 dívek a 216 chlapců), dovedou vystihnout svůj vztah k mateřskému jazyku, jeho 
spisovné varietě a její roli v životě. Přitom se nepotvrdilo, že by je současná školní výuka 
češtiny demotivovala nebo hrála v jejich postoji negativní úlohu, byť k její formě a náplni 
mladí respondenti skutečně někdy měli dílčí připomínky. Dospělí respondenti byli zastoupeni 
celkem 265 osobami (129 žen a 136 mužů) a ani jejich postoje ke spisovné češtině zdaleka 
nelze označit za odmítavé, vlažné či laxní. 

K dokumentování stavu, který panuje u nejmladší generace, uvádíme Graf č. 1, který 
souhrnně znázorňuje průměrné hodnoty zaznamenané u každé z otázek. Je z něho zcela jasně 
patrné, že nejlepší „školní známku“ vykazuje u těchto respondentů školní výuka češtiny 
a názor, že ve škole je potřeba naučit se psát a mluvit spisovně (1. otázka: Myslíte si, že je 
pro život důležité naučit se ve škole psát a mluvit spisovnou češtinou?). Úmyslně jsme 
graficky znázornili nejen výsledek u celé skupiny o 424 respondentech (ve věku od 10 do 
17 let), ale samostatně také u nejmladších dětí z 5. ročníku ZŠ (10 a 11 let; 35 respondentů) 
a u všech zúčastněných chlapců (ve věku od 10 do 17 let; 216 respondentů). Je alespoň 
patrné, že byť se hodnoty o něco liší, vždy je nejlépe oceněn význam školní výuky češtiny. Ve 
všech uvedených kategoriích respondentů je pak zřetelné, jak představa o vlastním uplatnění 
spisovné češtiny v životě je hodnocena nepatrně níže (2. otázka: Budete v životě potřebovat 
psát a mluvit spisovnou češtinou?), vždy však o něco lépe než význam institucionální péče 
o spisovnou češtinu (3. otázka: Souhlasíte s názorem, že pro náš národ je důležité dbát na 
to, aby spisovná čeština nadále existovala a aby se o ni starali odborníci?), z hlediska 
zástupců mladé generace zřejmě příliš výhledový a vzdálený. Je třeba mít ovšem na paměti, 
že nejhorší získané „známky“ dosáhly hodnoty 2,04 a 2,09, což u 2. otázky představuje 
kladné slovní hodnocení „ je to důležité“ a u 3. otázky „ano, je to potřebné“. 

Graf č. 1: Hodnocení otázek ze strany školní mládeže 
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Zatímco grafické znázornění „školních známek“, jak je zadali respondenti z řad školní 
mládeže, má podobu klesající křivky, potvrdilo se u námi oslovených 265 dospělých 
respondentů9, že prestiž spisovné češtiny se v jejich povědomí neoslabuje, ani když sami 
v životě spisovné vyjadřování tolik neuplatňují – viz Graf č. 2. Výsledná křivka jejich 
„známek“ má opět nejlepší hodnotu u 1. otázky (Myslíte si i na základě vlastní zkušenosti, 
že je pro život důležité, aby se žáci a studenti naučili ve škole psát a mluvit spisovnou 
češtinou?), pak logicky zaznamenává propad u 2. otázky (Ocitáte se v životě v situacích, 
kdy je zapotřebí, abyste sami uplatnili znalost spisovné češtiny v psané nebo mluvené 
podobě?), nicméně u 3. otázky (Souhlasíte s názorem, že pro náš národ je důležité dbát 
na to, aby spisovná čeština nadále existovala, aby se o ni starali odborníci a aby pečovali 
o její úroveň?) směřuje křivka opět zřetelně vzhůru. Ve srovnání s křivkou, která spojuje 
hodnoty uváděné školní mládeží, je vidět, že dospělí ze svého pohledu vidí význam školní 
výuky spisovné češtiny jako ještě důležitější, než jak ho označili žáci a studenti. Ve druhé 
otázce došlo u obou skupin takřka ke shodě, v poslední 3. otázce pak k nápadnému rozkolu, 
protože dospělí na rozdíl od mladé generace velmi akcentují institucionální péči o spisovnou 
češtinu a přikládají jí co do vyjádření „školní známkou“ asi takový význam, jaký uváděli 
mladí respondenti u školní výuky spisovné češtiny.   

 

Graf č. 2: Hodnocení otázek u dospělých respondentů a u mládeže 

Domníváme se, že uváděné číselné a grafické údaje nenechají nikoho na pochybách, že 
spisovná čeština, jakkoli se ji nedaří – podobně jako jiné kulturní hodnoty – přesně vědecky 
definovat, má dosud své nezpochybnitelné postavení v životě naší populace od nejmladší 
generace po nejstarší. Z hlediska školní výuky a přípravy učitelů češtiny není bez zajímavosti 
projít si a utřídit poznámky a komentáře, jimiž někteří respondenti z řad školní mládeže 
doprovázeli označené stupně hodnocení. Dá se z nich totiž vysledovat, že nejen dospělí, ale 
už děti a studenti vidí ve spisovné češtině živý útvar, který má svou kredibilitu, společenskou 
                                                 
9 Jednalo se o respondenty jak z Moravskoslezského kraje, tak z dalších regionů (Olomoucko, Zlínsko, jižní 
Morava, východní Čechy, jižní Čechy, Praha), nikoli jako u školní mládeže, která byla v první sondě oslovena 
pouze na Ostravsku a nejbližším okolí (Opavsko, Novojičínsko). 
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prestiž i uplatnění. Současná komunikačně vedená školní výuka češtiny s respektováním 
principu komplexnosti a s ústrojným propojování vnitropředmětových složek10 by mohla 
u žáků a studentů náležité vnímání spisovnosti versus nespisovnosti kolem nás ještě podpořit. 
Už nyní jsme zjistili, že argumenty na podporu spisovné češtiny a její role v životě, viděné ze 
zorného úhlu školní mládeže, se dají shrnout do tří stěžejních okruhů: její potřebnost v životě 
ze společenských důvodů; její potřebnost v životě z pracovních důvodů; spisovná čeština jako 
kulturní hodnota a národní symbol. 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro školní mládež (2008) 
I. Myslíte si, že je pro život důležité naučit se ve škole psát a mluvit spisovnou češtinou? 

1) velmi důležité 

2) důležité 

3) dobré 

4) málo důležité 

5) zbytečné   

můj komentář: 

 
II. Budete v životě potřebovat psát a mluvit spisovnou češtinou? 

1) určitě velmi často 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) nikdy   

můj komentář: 

 

III. Souhlasíte s názorem, že pro náš národ je důležité dbát na to, aby spisovná čeština nadále 
existovala a aby se o ni starali odborníci?  

1) určitě ano, je to velmi nutné 

2) ano, je to potřebné  

3) ano, je to asi dobré 

4) možná ano, ale není to tak důležité 

5) ne, je to zbytečné 

můj komentář: 



Příloha č. 2 – Dotazník pro dospělé (2008 a 2009) 
I. Myslíte si i na základě vlastní zkušenosti, že je pro život důležité, aby se žáci a studenti naučili 
ve škole psát a mluvit spisovnou češtinou? 

1) velmi důležité 

2) důležité 

3) dobré 

4) málo důležité 

5) zbytečné   

můj komentář: 

 
II. Ocitáte se v životě v situacích, kdy je zapotřebí, abyste sami uplatnili znalost spisovné češtiny 
v psané nebo mluvené podobě? 

1) určitě velmi často 

2) často 

3) někdy 

4) málokdy 

5) nikdy   

můj komentář: 

 
III. Souhlasíte s názorem, že pro náš národ je důležité dbát na to, aby spisovná čeština nadále 
existovala, aby se o ni starali odborníci a aby pečovali o její úroveň?  

1) určitě ano, je to velmi nutné 

2) ano, je to potřebné  

3) ano, je to asi dobré 

4) možná ano, ale není to tak důležité 

5) ne, je to zbytečné 

můj komentář: 

 

STANDARD CZECH AS A PHENOMENON OF OUR TIMES 

Summary: 

The author deals with prestige of the standard Czech in the view of school pupils and 
larger public. She comments on theoretical postulates of the present Czech studies dealing 
with the concept of the standard Czech language, and with the help of a questionnaire probe 
she proves persistent prestige of the standard Czech, its teaching and usage. Results of the 
actual probe show that the standard Czech is appreciated and respected by both the younger 
and older respondents. They are not influenced by the fact that usually in everyday situations 
we do not express ourselves in a standard way, however in adequate situations the 
standardness is needed, requested and preferred. In their comments, the respondents give 
arguments to support the standard Czech and its role in our lives, which can be summarized 



into three principal topics: social reasons of its necessity; work reasons of its necessity; 
standard Czech as cultural value and national symbol. 
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national language, standard Czech, functional stratification, regulated and spontaneous 
language communication, school language teaching, prestige of standard expressing 
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